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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Am avut guvern democrat, acum
avem unul tehnocrat, poate avem
noroc, Popescule, sã avem ºi un
guvern adevãrat.
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Ziua de 9 mai are o
triplã semnificaþie
pentru naþiunea
românã. Prima, ºi
cea mai importan-
tã, este cea a
declarãrii Indepen-
denþei. A doua este
cea care celebrea-
zã victoria Naþiuni-
lor Unite în cel de-al
Doilea Rãzboi
Mondial, iar cea din
urmã este datã de
onorarea „Zilei
Europei”. Ieri, în faþa
Monumentului
Independenþei, din
cartierul 1 Mai, s-a
desfãºurat o
ceremonie, organi-
zatã de Prefectura
Dolj ºi Garnizoana
Craiova, la care au
participat câteva
sute de persoane ºi
oficialitãþi. Cu toþii
au adus un omagiu
celor cãzuþi pe
câmpurile de luptã
ºi care au contribuit
la afirmarea
României.
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9 mai,9 mai,9 mai,9 mai,9 mai,
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Platini a spusPlatini a spusPlatini a spusPlatini a spusPlatini a spus
adio fotbalului!adio fotbalului!adio fotbalului!adio fotbalului!adio fotbalului!

Michel Platini nu va asista la
deschiderea Euro 2016, din 10 iu-
nie, a cãrei organizare, în Franþa, i
se datoreazã în exclusivitate ca
preºedinte al UEFA. Tribunalul ar-
bitral al sportului de la Lausanne,
cea mai înaltã jurisdicþie sportivã,
de a cãrui decizie se legau toate
speranþele, a redus doar suspen-
darea de 6 ani, din toate activitãþile
legate de fotbal, dictatã anterior de
Comitetul de eticã a FIFA, la 4 ani.
În urmã cu un an încã nu se deci-
sese sã candideze pentru a deveni
preºedinte al FIFA, dar era “stã-
pân pe situaþie”.

2 milioane de hectare,
nu ne mai aparþin!
Vânzarea deVânzarea deVânzarea deVânzarea deVânzarea de
terenuri agricoleterenuri agricoleterenuri agricoleterenuri agricoleterenuri agricole
cãtre strãini,cãtre strãini,cãtre strãini,cãtre strãini,cãtre strãini,
imposibil de opritimposibil de opritimposibil de opritimposibil de opritimposibil de oprit

În vreme ce multe state mem-
bre UE au interzis vânzarea terenu-
rilor agricole cãtre cetãþenii strãini,
România se tot rãsuceºte ºi nu gã-
seºte o formulã clarã de a stopa în-
strãinarea pãmântului. Unele voci de
sectorul agricol au atras atenþia cã
este vorba de un atentat la siguran-
þa naþionalã. Jalonând cu responsa-
bilitatea, Guvernul anunþã cã va lua
în calcul o „înãsprire” a condiþiilor
de vânzare a pãmântului.

CampanieCampanieCampanieCampanieCampanie
pentru donareapentru donareapentru donareapentru donareapentru donarea
de sânge,de sânge,de sânge,de sânge,de sânge,
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova

Brãþara ºi duºul,Brãþara ºi duºul,Brãþara ºi duºul,Brãþara ºi duºul,Brãþara ºi duºul,
obligatoriiobligatoriiobligatoriiobligatoriiobligatorii
la Wla Wla Wla Wla Water Parkater Parkater Parkater Parkater Park
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Pe 18 aprilie a.c. s-a înregistrat
la Judecãtoria Craiova dosarul în
care Constantin Ghencioiu, 67 de
ani, din Mârºani (primarul comu-
nei), Laurenþiu Rãducanu, de 35 de
ani (viceprimar), Marcel Gugu, de
60 de ani, din Craiova (fost direc-
tor la ªcoala nr. 1 Mârºani), Con-
stanþa Anghel, de 63 de ani (conta-
bila primãriei), Marioara Dan, de 55
de ani, din localitatea Mârºani (con-
tabil la ªcoala nr.1 Mârºani), Tu-
dor Cîrjaliu, de 46 de ani, din co-
muna Mîrºani (administrator al unei
societãþi comerciale), Mãdãlina Tã-
nãsescu, de 34 de ani, din Craiova
(tot administrator de societate co-
mercialã), Marcel Tãnãsescu, de 62
de ani (proiectant), Daniela Mitre,
de 50 de ani, din Craiova (diriginte
ºantier) ºi Paul Brãdiº, de 47 de ani,
din Craiova (diriginte ºantier), îm-
preunã cu Alina Pîrvu ºi Florentina

Reamintim cã, pe 1 octombrie
2013, judecãtorii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au respins, ca
nefondate, recursurile declarate
de jurnaliºtii craioveni Bogdan Ber-
neanu ºi Constantin Tibi Pãtru, dar
ºi de ceilalþi trei inculpaþi din do-
sarul rambursãrii ilegale de TVA
în valoare de peste 550.000 lei
pentru care au fost trimiºi în ju-
decatã în anul 2006 de procurorii
DIICOT. Cei cinci inculpaþi au
rãmas cu pedepsele primite pe 30
noiembrie 2012 la Curtea de Apel
Craiova, respectiv Bogdan Bernea-
nu ºi Constantin Tibi Pãtru câte 4

Potrivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) sâmbãtã dupã-amia-
zã, în jurul orei 14.30, poliþiºtii de
frontierã din cadrul STPF Dolj, în
baza unei informaþii, au oprit pen-
tru control, pe raza localitãþii Ca-
tane, judeþul Dolj, o autoutilitarã
marca Volkswagen Transporter,
înmatriculatã în Bulgaria, condusã
de cetãþeanul român Vasile C., în
vârstã de 49 de ani. Cu ocazia ve-
rificãrilor specifice, poliþiºtii de
frontierã au con-
statat cã auto-
vehiculul figu-
reazã în bazele
de date ca fiind
bun cãutat pen-
tru confiscare,
alertã introdusã
de autoritãþile
bulgare în data
de 25.03.2016.

Faþã de cele
constatate, cetã-
þeanul român a

Autoutilitarã Volkswagen
cãutatã de bulgari, depistatã

de poliþiºtii de frontierã doljeni
Poliþiºtii de frontierã din cadrul STPF Dolj au depistat

o autoutilitarã marca Volkswagen Transporter, în valoare
de 18.000 lei, care figura în bazele de date ca fiind cãutatã

de autoritãþile din Bulgaria.

declarat cã nu ºtia absolute nimic,
el fiind doar ºoferul mijlocului de
transport. „În cauzã, poliþiºtii de
frontierã efectueazã cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
tãinuire la furt, iar autovehiculul
în valoare de 18.000 lei a fost in-
disponibilizat la sediul Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Calafat pânã la finalizarea cerce-
tãrilor”, a declarat comisar ºef
Romicã Ivãnoiu, purtãtorul de cu-
vânt al STPF Dolj.

Primarul ºi viceprimarul din MârºaniPrimarul ºi viceprimarul din MârºaniPrimarul ºi viceprimarul din MârºaniPrimarul ºi viceprimarul din MârºaniPrimarul ºi viceprimarul din Mârºani
la judecatã pentru abuz în serviciula judecatã pentru abuz în serviciula judecatã pentru abuz în serviciula judecatã pentru abuz în serviciula judecatã pentru abuz în serviciu

Primarul ºi viceprimarul comunei Mârºani, împreunã
cu alte 10 persoane, au fost trimiºi în judecatã de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova pentru
infracþiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în
serviciu, uzurparea funcþiei ºi infracþiuni de fals. Dosa-
rul, în care cei 12 inculpaþi sunt acuzaþi cã au creat un
prejudiciu de peste 340.000 lei, s-a înregistrat pe rolul
Judecãtoriei Craiova la aproximativ douã sãptãmâni
dupã ce primarul, „vicele” ºi alte opt persoane au fost
reþinute pentru 24 de ore, iar în acest moment este
analizat de judecãtori în procedura camerei preliminare.

Stoian, au fost trimiºi în judecatã,
în stare de libertate, pentru abuz în
serviciu, uzurparea funcþiei ºi in-
fracþiuni de fals.

Primii 10 dintre inculpaþi au fost
reþinuþi pe 6 aprilie a.c., dupã ce
oamenii legii au fãcut 12 perchezi-
þii în Craiova, Cârcea ºi Mârºani,
de unde au ridicat ºi documente
necesare pentru probarea activitã-
þii infracþionale, însã o zi mai târ-
ziu au fost puºi în libertate, întru-
cât Judecãtoria Craiova a respins
cererea de arestare preventivã a
inculpaþilor. Procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova au
reþinut în sarcina inculpaþilor fap-
tul cã, „în perioada 2009 – 2015,
G.C., reprezentanþii U.A.T.C. Mâr-
ºani, fãrã a respecta procedura din
domeniul achiziþiilor publice, au
încheiat contracte de achiziþii di-
recte de produse ºi servicii cu di-

ferite societãþi comerciale, respec-
tiv au atribuit prin organizarea
unor licitaþii publice trucate con-
tracte de achiziþii unor societãþi
comerciale, acceptând, astfel, la
platã facturi pentru produse ºi ser-
vicii care nu au fost recepþionate
sau executate în realitate. Astfel,
primarul comunei Mârºani a con-

cesionat un teren unei societãþi
comerciale cu încãlcarea Hotãrâ-
rii Consiliului Local Mârºani, pre-
judiciind bugetul local. De aseme-
nea, în cazul unor contracte de
prestãri servicii având ca obiect
reabilitarea unor imobile, alimen-
tarea cu apã în sistem centralizat
ºi pietruirea unui drum comunal,

au fost efectuate plãþi nejustifica-
te. Prin plãþile nelegale efectuate
de cãtre reprezentanþii U.A.T.C.
Mârºani, s-a produs un prejudiciu
total bugetului consolidat al sta-
tului în valoare de peste 340.000
lei”. Dosarul este acum în proce-
dura camerei preliminare la Jude-
cãtoria Craiova.

ani de închisoare cu executare, în
timp ce Mihai Gavrilã, Simona
Mladin ºi Vergica Diaconu au pri-
mit câte 3 ani de închisoare cu
suspendare. Tibi Pãtru a ajuns
dupã gratii odatã cu pronunþarea
sentinþei, astfel cã în acest mo-
ment a executat 2 ani ºi 7 luni din
pedeapsa primitã.

Pe 26 februarie 2016 Judecã-
toria Craiova i-a admis cererea de
eliberare condiþionatã: „Admite
cererea de liberare condiþionatã
formulatã de condamnatul Pãtru
Constantin Tibi. Dispune libera-
rea condiþionata a condamnatu-
lui de sub puterea mandatului nr.

178/2013 emis de Tribunalul Dolj
în baza s.p. 165/2009 a Tribuna-
lului Dolj. În baza art. 275 alin.
3 C.p.p. Cheltuielile judiciare rã-
mân în sarcina statului. Cu drept
de contestaþie în termen de 3 zile
de la comunicare, conform art.
587 alin. 3 c. pr. pen. Soluþia se
comunicã conform art. 407 alin.
1 c. pr. pen. Pronunþatã în ºedin-
þa publicã de la 26 februarie
2016”. Procurorii Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Craiova au
contestat hotãrârea, însã ieri Tri-
bunalul Dolj a respins contestaþia,
astfel cã s-a dispus punerea în li-
bertate a bãrbatului. 

Constantin Tibi Pãtru,
condamnat definitiv în
octombrie 2013 la 4 ani de
închisoare cu executare în
cazul „jurnaliºtilor TVA”,
a fost pus în libertate ieri.
Judecãtoria Craiova i-a
admis cererea de elibera-
re condiþionatã în luna
februarie, procurorii au
contestat hotãrârea, iar
ieri Tribunalul Dolj a
respins contestaþia
Parchetului, hotãrârea de
eliberare condiþionatã
fiind astfel definitivã.

Jurnalistul TJurnalistul TJurnalistul TJurnalistul TJurnalistul Tibi Pãtru, eliberatibi Pãtru, eliberatibi Pãtru, eliberatibi Pãtru, eliberatibi Pãtru, eliberat
condiþ ionatcondiþ ionatcondiþ ionatcondiþ ionatcondiþ ionat
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„Singura surditate adevãratã„Singura surditate adevãratã„Singura surditate adevãratã„Singura surditate adevãratã„Singura surditate adevãratã
este surditatea minþii”este surditatea minþii”este surditatea minþii”este surditatea minþii”este surditatea minþii”

ªcoala Specialã „Sf. Vasile”, chiar dacã are un statut spe-
cial, se poate mândri cu rezultate deosebite obþinute de elevii
sãi. La sfârºitul lunii trecute, la Vaslui, s-a desfãºurat, la Cen-
trul ªcolar pentru Educaþie Inclusivã „Constantin Pufan”, edi-
þia a VI-a a Concursului Naþional pentru elevii cu deficienþe de
auz. Competiþia a fost destinatã tinerilor din clasele a VII-a ºi
a VIII-a, participând 13 unitãþi de învãþãmânt specific din toa-
tã România, iar „Sf. Vasile” a avut ºapte reprezentanþi. De la
unitatea craioveanã, Robert Firu (clasa a VII-a) a ocupat
locul I la matematicã, iar la aceeaºi disciplinã Ana Maria Firu
a ocupat cea de-a doua poziþie a podiumului (clasa a VIII-a).
Medalia de bronz a fost obþinutã de  Bianca Briceag  (clasa a
VIII-a, Tehnologia Informaþiilor ºi Comunicãrii) ºi de  ªtefa-
nia Bordei  (casa a VII-a, Educaþie Plasticã).

Copiii sunt talentaþi ºi la dans, iar la Concursul naþional
„Împreunã pentru viitor”, faza interjudeþeanã, din cadrul Pro-
gramului „Strategia Naþionalã de Acþiune Comunitarã”, or-
ganizat la Centrul Multifuncþinonal Craiova, de Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj ºi ªcoala „Sf. Vasile”, echipa de
dansuri moderne a instituþiei de învãþãmânt amintite s-a cla-
sat pe primul loc, iar cea de dansuri tradiþionale a ocupat cea
de-a doua poziþie în clasament, ambele urmând sã meargã la
etapa naþionalã.

„Sunt mândrã de ceea ce au realizat aceºti copii ºi profe-
sorii care i-au îndrumat. Echipele respective au fost într-o
bunã colaborare ºi colegi din învãþãmântul de masã. Nu tre-
buie sã trecem cu vederea nici premiile obþinute, în ultimele
zile, la Campionatul Naþional de Fotbal Mixt, de la Suceava,
când am obþinut locul al II-lea, iar Daniel Baidac a fost
declarat cel mai bun portar al competiþiei. Am dovedit cã
„singura surditate adevãratã este surditatea minþii”, iar restul
este o simplã poveste”, a declarat prof.  Florentina Cor-
nea, director al ªcolii „Sf. Vasile”.

CRISTI PÃTRU

La Malu MareLa Malu MareLa Malu MareLa Malu MareLa Malu Mare
s-a celebrat Europas-a celebrat Europas-a celebrat Europas-a celebrat Europas-a celebrat Europa

Liceul Tehnologic „Ing. Ionete Aurelian”din Malu Mare a
gãzduit evenimentul „Micul cetãþean european”, organizat, în
colaborare, de Asociaþia de Dezvoltare Comunitarã „Alma” ºi
Asociaþia „Mereu aproape pentru Europa”. Manifestarea de ieri
a avut loc în cadrul „Zilei Europei”, iar copiii au fost informaþii
despre tot ceea ce înseamnã educaþia la standarde europene,
primind ºi premii constând în dulciuri ºi diverse rechizite.

CRISTI PÃTRU

9 mai, ziua în care Platini a spus adio fotbalului!9 mai, ziua în care Platini a spus adio fotbalului!9 mai, ziua în care Platini a spus adio fotbalului!9 mai, ziua în care Platini a spus adio fotbalului!9 mai, ziua în care Platini a spus adio fotbalului!
MIRCEA CANÞÃR

Michel Platini nu va asista la
deschiderea Euro 2016, din 10 iu-
nie, a cãrei organizare, în Franþa, i
se datoreazã în exclusivitate ca pre-
ºedinte al UEFA. Tribunalul arbi-
tral al sportului de la Lausanne, cea
mai înaltã jurisdicþie sportivã, de a
cãrui decizie se legau toate speran-
þele, a redus doar suspendarea de
6 ani, din toate activitãþile legate de
fotbal, dictatã anterior de Comite-
tul de eticã a FIFA, la 4 ani. În urmã
cu un an încã nu se decisese sã
candideze pentru a deveni preºe-
dinte al FIFA, dar era “stãpân pe
situaþie”. A anunþat, ieri, printr-un
comunicat “demisia sa din funcþia
de preºedinte al UEFA”, ºi implicit
vicepreºedinte FIFA, urmând a
continua lupta în instanþele elveþie-
ne. În centrul dezbaterii, dupã cum
se ºtie, se aflã o platã de douã mili-
oane franci elveþieni (1,8 milioane
euro) fãcutã în 2011 de FIFA, pen-
tru a remunera o activitate a sa, de
consilier, în folosul lui Sepp Blat-
ter, pe atunci preºedinte, încheiatã
în 2002 fãrã contract scris. O afa-
cere dezvãluitã în septembrie anul
trecut, dupã lansarea imensului
scandal de corupþie, care a bulver-
sat instanþa mondialã ºi a precipitat
cãderea celor mai puternici oficiali

ai planetei fotbal. Michel Platini ºi
Sepp Blatter au afirmat în perma-
nenþã cã s-au aflat într-un contract
oral, care este recunoscut în Elve-
þia. Dar argumentul nu a convins
justiþia internã a FIFA ºi la 21 de-
cembrie anul trecut i-a suspendat
pe cei doi bãrbaþi din toate activitã-
þile legate de fotbal pe 8 ani, sub
învinuirea de abuz de încredere,
conflict de interese ºi gestiune in-
corectã. Formaþiunea arbitralã, în
componenþa (un judecãtor desem-
nat de FIFA, unul de Michel Platini
ºi unul de primii doi) prof. Luigi
Fumagalli – preºedinte – (Italia),
prof. Jean Paulsson (Franþa) ºi
prof. Bernard Hanotiau (Belgia),
dupã audierea de la sediul TAS la
29 aprilie a.c., timp de opt ore, a
constatat existenþa unui contract de
muncã valabil între Michel Platini
ºi preºedintele FIFA, convenit în
1999, cu un salariu anual de
300.000 franci elveþieni. Acest con-
tract a fost executat, spun pãrþile,
ºi a luat sfârºit în 2002, când Mi-
chel Platini a devenit membru al
Comitetului executiv al FIFA. Le-
gitimitatea vãrsãmântului de 2 mi-
lioane franci elveþieni, efectuatã la
opt ani de la încetarea raporturilor
de muncã, nu a convins, arbitrii

ajungând unanim la concluzia cã
Michel Platini a obþinut un avantaj,
violând art. 20 (obþinerea unui
avantaj indirect) din Codul etic al
FIFA. S-a mai reþinut, menþionea-
zã comunicatul cãtre media al TAS,
cã Michel Platini s-a fãcut vinovat
de un conflict de interese, violând
art. 19 (conflict de interese) al Co-
dului etic al FIFA. Suspendat pen-
tru patru ani prin decizia TAS ºi o
amendã de 60.000 franci elveþieni
în loc 80.000 de franci, Michel Pla-
tini a primit susþinerea a numeroºi
prieteni apropiaþi, majoritatea foºti
coechipieri, precum Alain Giresse
sau Noel le Gaet preºedintele FFF,
care mai degrabã e dispus sã crea-
dã cã e vorba de neglijenþã ºi nu de
altceva. Afacerea Blatter - Platini a
însemnat un an de crizã. A început
la 27 mai 2015, când 7 oficiali
FIFA, acuzaþi de corupþie, au fost
arestaþi la Zurich ºi încarceraþi cu
douã zile înaintea alegerii preºedin-
telui FIFA, moment tumultos, în
care Michel Platini i-a cerut lui Sepp
Blatter sã demisioneze, susþinându-
l deschis pe prinþul Ali al Iordaniei.
Aparent, Michel Platini a pierdut
totul. Decizia TAS, luatã în unani-
mitate, pune punct final unei bãtãlii
politico-juridice care dureazã de opt

luni. Aproape obligat sã candideze
la succesiunea patriarhului elveþian,
fostul jucãtor emblematic al Hexa-
gonului a declarat forfait la 7 ia-
nuarie a.c., dând undã verde se-
cretarului sãu general, Gianni In-
fantino, mâna sa dreaptã, sã preia
coroana FIFA. Pentru Comitetul de
eticã al FIFA, extrem de ostil, Mi-
chel Platini a fost plãtit în 2011 pen-
tru a-l susþine pe Sepp Blatter la
alegerea acestuia, pentru un al pa-
trulea mandat. La 20 octombrie
2015, Dominico Scala, ºeful co-
mitetului de audit ºi confruntare al
FIFA, i-a acuzat pe Sepp Blatter ºi
Michel Platini de falsificarea con-
turilor contabile, suma de douã
milioane franci elveþieni nefigurând
în conturile instanþei internaþiona-
le. Numai cã o facturã, în legãturã
cu mult discutatul vãrsãmânt, în
2011, este parafatã, în epocã, de
însuºi Markus Kattner, actualul se-
cretar general ad-interim al FIFA.
Oricum, rivalitatea grupurilor de
interese s-a dovedit teribilã. Avo-
caþii Comitetului de eticã al FIFA
afiºau ieri satisfacþie deplinã la pro-
nunþarea sentinþei TAS. În locul lui
Michel Platini ar urma sã succeadã
fie olandezul Michael van Praag, fie
portughezul Fernando Gomez,

printre pretendenþii cei mai vizibili.
Vehiculate sunt ºi numele spanio-
lului Angel Maria Villar ºi grecului
Theodore Theodoridis. Dar, cazul
nu este închis definitiv, fiindcã Mi-
chel Platini nu se resemneazã. Nu
capituleazã, ca sã fim în ton cu sim-
bolistica istoricã a zilei de ieri. La
29 aprilie 1986, la vârsta de 32 de
ani, în Parc de Princes, contra Is-
landei, Michel Platini susþinea ulti-
mul joc pentru “albaºtri”. ªi-a ser-
vit þara prin fotbal, spunea în car-
tea sa de memorii “Ma vie com-
me un match”, ca nimeni altul. La
17 mai 1987 marca ultimul gol, pe
o vreme ploioasã, pentru Juventus
Torino ºi punea capãt unei cariere
fotbalistice, fãrã egal. Apropiaþii sãi
spun cã icoana de 60 de ani a fot-
balului francez, care a condus
UEFA din 2007, nu merita un ase-
menea scenariu. Michel Platini s-a
aflat pe Heysel la 29 mai 1985, s-a
aflat în teren, când Harald Schu-
macher l-a agresat pe Patrick Bat-
tiston, la Sevilla, în 1982, într-o
partidã memorabilã, ºi a cunoscut,
ca nimeni altul, un singur drog: fot-
balul. A câºtigat mulþi bani, dar nu
asta e problema, ci una de boþire a
imaginii unui reper fotbalistic, pe
care Michel Platini nu o acceptã.
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Totodatã, raportul aratã cã redu-
cerile fiscale ºi creºterea cheltuieli-
lor pot genera o creºtere substanþi-
alã a deficitul public general al Ro-
mâniei în 2016 ºi 2017. Pierre
Moscovici, comisarul european pen-
tru afaceri economice ºi financia-
re, impozitare ºi vãmi, a precizat cã
aceastã creºtere economicã îºi ur-
meazã cursul în Europa, în pofida
unui mediu mai dificil pe plan mon-
dial. „Existã indicii cã eforturile po-
litice încep sã se traducã, treptat,

Joi, 12 mai, ora 11.00, la Ho-
telul Ramada Plaza din Craiova va
avea loc dezbaterea cu tema
„Vulnerabilitãþi ºi atuuri geopo-
litice pentru România”, avân-
du-l ca moderator de Dan Dun-
gaciu, preºedintele Fundaþiei
Universitare a Mãrii Negre
(FUMN). În acest cadru, orga-
nizatorii vor pune în discuþie ro-
lul, atuurile ºi vulnerabilitãþii Ro-
mâniei în context geoeconomic
regional, în perspectiva Summi-
tului NATO de la Varºovia, a evo-
luþiilor ºi a alegerilor electorale din

Banca Comercialã Românã
(BCR) a mãrit, începând de  ieri,
avansul minim la creditele ipote-
care / imobiliare Casa Mea la 35%.
Odatã cu noul context legislativ
care permite clienþilor sã renunþe
la dreptul de proprietate asupra
imobilului care constituie garanþia
creditului acordat în vederea stin-
gerii datoriei cãtre bancã, BCR
modificã parametrii creditelor ga-
rantate cu ipotecã imobiliarã. “Ne
aflãm într-un context economic în
care prioritatea noastrã, a tuturor,
trebuie sã rãmânã stabilitatea Ro-
mâniei prin atragerea permanentã
de capital ºi prin creºterea resur-
selor de dezvoltare, iar bãncile au

BCR mãreºte avansul laBCR mãreºte avansul laBCR mãreºte avansul laBCR mãreºte avansul laBCR mãreºte avansul la
creditele ipotecare la 35%creditele ipotecare la 35%creditele ipotecare la 35%creditele ipotecare la 35%creditele ipotecare la 35%

rolul de a susþine producerea de
valoare în societate, însã la fel ca
întreaga societate, nu pot evolua
într-un cadru care restrânge capa-
citatea de valorificare a potenþialul
de susþinere. BCR va monitoriza
îndeaproape piaþa ºi impactul le-
gislaþiei în vederea ajustãrii adec-
vate a politicilor de creditare”, a
declarat Dana Demetrian, vice-
preºedinte Retail&Private Ban-
king, BCR. Modificarea avansu-
lui la 35% este însoþitã ºi de creº-
terea sumei minime care putea fi
împrumutatã de la 22.000 lei la
45.000 lei, dar ºi de scãderea pe-
rioadei maxime de rambursare a
creditului de la 30 ani la 25 ani.

Reducerile fiscale pot generaReducerile fiscale pot generaReducerile fiscale pot generaReducerile fiscale pot generaReducerile fiscale pot genera
o creºtere a deficitul publico creºtere a deficitul publico creºtere a deficitul publico creºtere a deficitul publico creºtere a deficitul public

Creºterea PIB-ului real al României va
rãmâne peste potenþial pe parcursul orizon-
tului de prognozã, datoritã cererii interne sus-
þinute, iar inflaþia este de aºteptat sã se în-

toarcã la valori pozitive, începând cu mijlocul
anului 2016, în timp ce piaþa muncii rãmâne
stabilã pe ansamblul ei, se aratã în raportul
lansat de Comisia Europeanã, zilele trecute.

prin crearea mai multor locuri de
muncã ºi prin sprijinirea investiþii-
lor. Mai avem însã multe de fãcut
în legãturã cu problema inegalitãþii.
Redresarea din zona euro se menþi-
ne neuniformã atât între statele
membre, cât ºi între cei mai puter-
nici ºi cei mai slabi membri ai so-
cietãþii. Acest lucru este inaccepta-
bil ºi impune acþiuni ferme din par-
tea guvernelor atât la nivel indivi-
dual, cât ºi la nivel colectiv”, a subli-
niat Pierre Moscovici.

Creºterea preconizatã
a inflaþiei va încetini
creºterea venitului real

La nivel european previziunile
economice ale Comisiei anticipea-
zã o creºtere economicã modera-
tã, dat fiind cã performanþa prin-
cipalilor sãi parteneri comerciali a
scãzut, iar unii dintre factorii care
au sprijinit pânã acum creºterea
încep sã piardã din intensitate.
Creºterea exporturilor va depinde
în urmãtorii doi ani de cererea in-
ternã: se aºteaptã ca investiþiile sã
urce anul viitor pânã la 3,8 % atât
în zona euro, cât ºi în Uniunea
Europeanã, iar consumul privat ar
urma sã scadã, întrucât creºterea
preconizatã a inflaþiei va încetini
creºterea venitului real. Referitor
la principalele riscuri la care se
expune economia europeanã, pre-
viziunile Comisiei subliniazã faptul
cã gradul de incertitudine legat de
tensiunile geopolitice se menþine
ridicat, iar impactul sãu negativ
asupra economiilor europene ar
putea fi mai pronunþat decât se

preconizeazã în prezent. Variaþiile
bruºte ale preþurilor petrolului sau
tulburãrile de pe piaþa financiarã ar
putea afecta ºi ele creºterea euro-
peanã. Mai mult, riscurile asociate
evoluþiilor interne din UE rãmân
considerabile, de exemplu în ceea
ce priveºte ritmul punerii în apli-
care a reformelor structurale ºi in-
certitudinea legatã de rezultatul re-
ferendumului din Marea Britanie -
privind rãmânerea în UE. 
Politicile rãmân neschimbate

Aceste previziuni þin cont de toa-
te datele ºi de toþi factorii relevanþi
disponibili, inclusiv de ipotezele pri-
vind politicile guvernamentale dis-

ponibile la data de 22 aprilie 2016.
Sunt luate în calcul numai politicile
anunþate în mod credibil ºi detaliate
în mod corespunzãtor. Previziunile
se bazeazã atât pe ipoteza cã politi-
cile rãmân neschimbate, cât ºi pe
un set de ipoteze externe privind
cursurile de schimb, ratele dobân-
zii ºi preþurile produselor de bazã.
Cifrele utilizate reflectã aºteptãrile
pieþei, bazate pe situaþia pieþelor in-
strumentelor financiare derivate la
momentul realizãrii previziunilor.
Previziunile vor fi utilizate pentru
pachetul de primãvarã al Semestru-
lui european. Comisia urmeazã sã-
ºi actualizeze previziunile economi-
ce în noiembrie 2016.

Lansare de carte ºi masã rotundã:

acest an (România, Rusia, Repu-
blica Moldova ºi aºa numita Re-

publicã Moldoveneascã
Nistreanã). Demersul se
axeazã pe o abordare inte-
gratã Est-Sud a problema-
ticii din regiunea Mãrii Ne-
gre ºi a spaþiului balcanic.
Cheia acestei perspective
constã într-o abordarea in-
tegratã a celor douã spaþii,
Balcanii ºi Marea Neagrã,
încercând astfel sã se sub-
stanþializeze profilul Româ-
niei la nivel UE ºi NATO,
ca þarã aflatã la intersecþia
celor douã plãci tectonice
geopolitice într-o Europã
tot mai contorsionatã. Cu
acest prilej va fi lansat la

Craiova ºi volumul Fondul Mol-
dova – podul de investiþii peste
Prut, autori Dan Dungaciu ºi Pe-
triºor Peiu (Editura Cartier,
2016). Vor lua cuvântul : Dan
Dungaciu – preºedinte FUMN,
Director al Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale
„Ion I.C. Brãtianu” al Academiei
Române; Petriºor Peiu – lector
universitar, director Departamen-
tul de Studii Economice, FUMN;
George Scarlat – director Depar-
tamentul de Studii Estice, FUMN;
Alexandru Grumaz – general,
analist militar ºi de securitate ºi
nu în ultimul rând,  Darie Cris-
tea– conferenþiar universitar, di-
rector INSCOP Bucureºti, direc-
tor de programe, FUMN.
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Cu puþine ºi aproape insignifiante ex-
cepþii, un eveniment petrecut sãptãmâna
trecutã la Roma, în Cetatea Vaticanului,
n-a depãºit, atunci când totuºi s-a întâm-
plat, spaþiul unei ºtiri oarecare. Nici nu e
de mirare de vreme ce, molipsitã de voca-
þia unui perpetuu ºi greþos joc al scanda-
lului, cu spectrul unui rating cu orice preþ,
inclusiv al libidinosului, presa noastrã s-a
decuplat de la minimele sale atribuþii. Deon-
tologice, dar ºi, nu o datã, ale unui ele-
mentar bun-simþ.

Vinerea trecutã, în sala mare a Palatului
Apostolic ºi în prezenþa celor mai impor-
tanþi lideri europeni, de la Junker la Mer-
kel, la Schulz, Tusk, Renzi ori la regele
Spaniei, Filip al VI-lea, ca ºi a presei ºi a
unui public din care n-au lipsit importante
personalitãþi artistice, a avut loc ceremo-
nia decernãrii Premiului Carol Cel Mare
Papei Francisc.

Constituit în 1949, de cãtre un comitet
de iniþiativã din oraºul german Aachen în
cadrul Fundaþiei internaþionale cu acelaºi
nume, premiul are drept scop omagierea
personalitãþilor ºi instituþiilor care contri-
buie la procesul integrãrii ºi unitãþii Euro-
pei. Fãrã rezonanþa ºi celebritatea altor pre-
mii, privind în urmã la lista laureaþilor suc-
cedaþi din îndepãrtatul an 1950, în rândul
lor numãrându-se chiar ºi figuri intrate pe
merit în isorie – Konrad Adenauer, Robert
Schumann, Jean Monnet, pionieri ai pro-

Papa Francisc –Papa Francisc –Papa Francisc –Papa Francisc –Papa Francisc –
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iectului Europei Unite, dar ºi Winston Chur-
chill, Simone Weil, Havel, Mitterand, dar
ºi Bill Clinton ori Tony Blair, semnificaþii-
le sale intime nu trebuie ignorate ºi nici
minimalizate.

Cât despre Papa Francisc, înaintea s-a
a mai fost încoronat polonezul Ioan Paul
al II-lea, însã ceea ce cu siguranþã va in-
tra în istorie, alãturi de alte, deloc puþine,
acþiuni ecumenice ºi înalt umaniste ale
sale, este fulminantul discurs pe care Su-
veranul Pontif l-a susþinut în faþa audito-
riului prezent.

Jurnaliºtii, ca ºi personalitãþile politice
prezente, n-au fãcut rabat de la superlati-
ve. ªi nici nu se putea altfel, îmi dau sea-
ma, ascultându-l ºi eu ºi, apoi, recitindu-i
discursul: unul de o acurateþe – pacificã
ºi umanistã – pe care istoria o va reþine în
patrimoniul ei multisecular, ce-ºi aflã iz-
vodul pânã prin veacul Umanismului ºi al
Renaºterii florentine.

A surprins, înainte de toate, fervoa-
rea cu care ºi-a început premiatul dis-
cursul, un ex-abrupto de extracþie anti-
cã, socraticã ºi, deopotrivã, ciceronia-
nã, invocatã fiind, ca interlocutor ima-
ginar, Europa însãºi:

„Ce þi s-a întâmplat þie, Europã uma-

nistã, scut al drepturilor omului, al de-
mocraþiei ºi al libertãþii? Ce þi s-a întâm-
plat, Europã, tãrâm al poeþilor, al filoso-
filor, al artiºtilor, al muzicienilor lite-
raþi?...”, ºi-a început Papa discursul sãu
în faþa principalilor actori ai continentului
de astãzi. Un mod de a-i pune continentu-
lui o oglindã în faþã spre a-ºi contempla
„decadenþa”, semnele unei retrageri între
zidurile unei vinovate autarhii, cerându-i
sã-ºi stârpeascã, de pe chip, semnele unor
riduri „ce nu aparþin sufletului Europei”,
implorând-o, în calitate de fiu al ei care
vrea sã regãseascã „în muma Europa rã-
dãcinile sale de viaþã ºi de credinþã”.

Criticând „meschina deprimare a para-
digmelor unilaterale, el a chemat în cauzã
ceea ce a numit „vocaþia geneticã a Euro-
pei spre solidaritate ºi deschidere”, pro-
punând ca o sfidare ºi ca un pariu al pre-
zentului insidios, actualizarea concretã a
ideii de Europã: „O Europã care sã fie ca-
pabilã sã aducã la luminã un nou umanism
bazat pe cele trei capacitãþi de integrare,
de dialog ºi de înþelegere”.

N-au fost uitate rãdãcinile istorice, an-
tice, ale bãtrânului continent, cãci, afirma
Papa, „Rãdãcinile popoarelor noastre, rã-
dãcinile Europei s-au consolidat în cursul

istoriei sale deprinzând în sinteze mereu
inovative culturile cele mai diverse ºi fãrã
vreo aparentã legãturã între ele, cãci iden-
titatea europeanã e, ºi a fost mereu, o iden-
titate dinamicã ºi multiculturalã”.

Mi se pare semnificativ faptul cã, vor-
bind despre sufletul Europei, Papa releva
cã acesta s-a nãscut din întâlnirea de civi-
lizaþii ºi de popoare, mult mai vastã decât
actualele hotare ale Uniunii ºi a fost che-
matã sã devinã un model de noi sinteze ºi
de dialog:

„Chipul Europei nu se distinge de fapt
prin a se opune altora, ci prin a imprima
trãsãturile unor varii culturi ºi frumuse-
þea de a înfrânge închiderile”.

O lecþie, încã una, a acestui Papã
exemplar, modelator de conºtiinþe în nu-
mele unui nou umanism într-un timp al
degringoladelor de tot felul ºi care, la fi-
nalul unei alte întâlniri din incinta Vatica-
nului, în prezenþa a 1500 de medici ºi
paramedici din familia „armatei”distribui-
te pentru ajutor umanitar celor nãpãstuiþi
din Africa ºi din alte zone vitregite ale
Terrei, ºi-a încheiat discursul cerându-le
celor prezenþi sã se roage ºi pentru el,
dar astfel încât Domnul sã-l facã… mai
sãrman decât este.

Pentru a promova donarea de
sânge, zilele acestea, pânã vineri,
la Craiova, se desfãºoarã o am-
plã campanie, organizatã de stu-
denþii mediciniºti craioveni, sub
sloganul „Doneazã sânge, fii
erou!”. Acþiunea va avea loc în
perioada 9-13 mai a.c., în nouã
centre universitare din þarã: Bu-
cureºti, Cluj-Napoca, Iaºi, Bra-
ºov, Sibiu, Craiova, Timiºoara,
Târgu-Mureº ºi Oradea.

Campanii de acest fel au loc
tot mai frecvent pe fondul lipsei
unei cantitãþi suficiente de sânge
în spitale. Este o realitate cu care
medicii doljeni se confruntã, din
pãcate, deseori, chiar în sãlile de
operaþie.

Cei care vor sã doneze
trebuie sã îndeplineascã

mai multe condiþii
Craiovenii care vor sã dea o

mânã de ajutor celor aflaþi în sufe-
rinþã pe patul de spital sunt aºtep-
taþi la Centrul Regional de Trans-
fuzii Sanguine Craiova (CRTS),

pânã vineri 13 mai a.c., între orele
8.00-12.00, unde Societatea Stu-
denþilor în Medicinã din Craiova
(SSMC) organizeazã o campanie
benevolã de donat sânge.

La dispoziþia donatorilor sunt
cadre medicale specialiste în do-
meniu ce respectã cu stricteþe
normele internaþionale de igienã

în timpul actului de donare. Ca
mãsurã de siguranþã pentru pa-
cienþii din spitale ce vor benefi-
cia de produsele prelevate, se
efectueazã ºi o serie de teste în
laboratoare de specialitate pentru
a exclude eventuala transmitere
a unei boli prin transfuzie. Din
cantitatea de sânge recoltatã se
vor face preparate din sânge ne-
cesare pentru intervenþiile chirur-
gicale, aºa cum ar fi masa eri-
trocitarã, plasma congelatã sau
concentratul trombocitar.

În cazul în care donatorul su-
ferã de o boalã transmisibilã,
acesta va fi informat asupra stã-

rii lui de sãnãtate. În cadrul aces-
tei campanii, tinerii studenþi cu
un simþ crescut al responsabili-
tãþii se implicã activ pentru a arã-
ta cã le pasã de concetãþenii lor,
mai ales cã este vorba de stu-
denþi care vor deveni medici,
deci vor avea un contact perma-
nent cu pacienþii. Se urmãreºte
cu aceastã ocazie ºi informarea
populaþiei craiovene, atât în rân-
dul studenþilor, cât ºi a celorlal-
te categorii, prin distribuirea de
pliante. Înainte de toate, pentru
a dona sânge craiovenii trebuie
sã îndeplineascã o serie de con-
diþii. Eligibile sunt doar persoa-
nele cu vârsta cuprinsã între 18
ºi 50 de ani. Totodatã, donatorii
trebuie sã aibã o stare de sãnã-
tate bunã, sã fie odihniþi, sã nu
consume alcool cu 48 de ore
înaintea donãrii, sã aibã greuta-
tea peste 60 kg, sã nu sufere de
afecþiuni precum hepatitã, TBC,
malarie, boli de piele, ulcer sau
diabet zaharat ºi sã nu figureze
în registrele medicale cu boli de
inimã. Persoana care doreºte sã
doneze sânge nu trebuie sã fie
alergicã sau sã fi donat sânge cu
72 de zile înainte de recoltare.
În dimineaþa recoltãrii de sânge
pot fi consumate cel mult douã
felii de pâine cu margarinã ºi
gem. De asemenea, trebuie con-

sumate multe lichide. Sunt inter-
zise în schimb alimentele boga-
te în grãsimi ºi laptele. Nici fu-
matul nu este recomandat îna-
inte de a dona sânge din cauza
riscului de lipotimie.

În sprijinul pacienþilor din spitale
Pentru a-i încuraja sã vinã la

Centrul de Transfuzii, donatorii
sunt atraºi ºi cu câteva facilitãþi:
ºapte bonuri de masã în valoare
totalã de 70 de lei ºi analize gra-
tuite în valoare de 100 lei pentru
depistarea hepatitei B ºi C, a HIV/
SIDA ºi a leucemiei. De aseme-
nea, tot cu aceastã ocazie sunt
determinate hemoglobina, grupa
sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lista de
beneficii figureazã ºi o reducere
de 50% pe transportul în comun
timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

În Uniunea Europeanã se în-
registreazã anual peste 20 de mi-
lioane de donãri de sânge. În Ro-
mania, doar 2% din populaþia
adultã doneazã sânge, faþã de
66% în Austria sau 52% în Fran-
þa. De aceea, la noi în þarã existã
o nevoie permanentã atât de sân-
ge ºi de preparate sangvine, cât
ºi de donatori fideli. În aceste
condiþii, se încurajeazã donarea
benevolã de sânge.

RADU ILICEANU

Campanie pentru donarea
de sânge, la Craiova

La fiecare trei secunde un pacient are
nevoie de sânge. Este o problemã acutã
cu care se confruntã spitalele ºi medicii
din România. Ultimele studii aratã cã
doar douã din o sutã de persoane obiº-

nuiesc sã doneze sânge. Prin urmare, nu
de puþine ori cantitatea colectatã se do-
vedeºte a fi insuficientã comparativ cu
cererea foarte mare înregistratã de uni-
tãþile sanitare.
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În ziua de 9 mai 1877, Mihail
Kogãlniceanu, prim-ministru al
României, vorbea, în faþa Parla-
mentului, ºi spunea celebrele vor-
be: „Suntem independenþi, sun-
tem o naþiune de sine stãtãtoa-
re”, rupând, pur ºi simplu, vasa-
litatea faþã de Imperiul Otoman
(putere suzeranã) ºi Imperiul
Þarist (putere protectoare). Se
declanºeazã starea de rãzboi, iar
România intrã în conflagraþie alã-
turi de Imperiul Þarist. Condiþii-

Ziua de 9 mai are o triplã semnificaþie pentru naþiunea
românã. Prima, ºi cea mai importantã, este cea a declarãrii

Independenþei. A doua este cea care celebreazã victoria
Naþiunilor Unite în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, iar cea
din urmã este datã de onorarea „Zilei Europei”. Ieri, în faþa
Monumentului Independenþei, din cartierul 1 Mai, s-a desfã-
ºurat o ceremonie, organizatã de Prefectura Dolj ºi Garnizoa-
na Craiova, la care au participat câteva sute de persoane ºi
oficialitãþi. Cu toþii au adus un omagiu celor cãzuþi pe câmpu-

rile de luptã ºi care au contribuit la afirmarea României.

Water Park-ul va fi deschis în
fiecare zi, între orele 10.00 ºi
20.00, accesul la piscine fiind
permis în tot acest timp, iar
accesul la tobogane doar între
orele 11.00 ºi 18.00. Vizitatorii
vor intra în parc dupã ce vor plãti
biletul de intrare, iar de la casierie
li se vor înmâna brãþãri individuale
de acces. Aceste brãþãri vor fi
confecþionate din silicon, pe
culori, ºi nu se vor putea împru-
muta. Regulamentul spune cã
dacã o persoanã pãrãseºte parcul,
fie ºi pentru câteva minute,
brãþara de acces va fi anulatã fãrã
nici o despãgubire sau rambursa-
re a costului acesteia din partea
Water Park. La fel de important,
copiii sub 16 ani au voie în parcul
de distracþii doar însoþiþi de un
adult ºi supravegheaþi pe toatã
durata ºederii.

Fãrã mâncare ºi bãuturã în apã
Înainte de a folosi piscinele ºi

toboganele, fiecare persoanã
trebuie sã foloseascã mai întâi

Water Park-ul de la Parcul Tineretului este
gata ºi va fi inaugurat pe data de 1 iunie. Pânã
pe 20 mai, craiovenii pot sã consulte regula-
mentul de funcþionare, cu tot cu condiþiile de

acces. În principal, vor fi obligatorii brãþãrile
pe culori ºi duºurile. De ultimele va trebui
musai þinut cont înainte de intrarea la piscine,
tobogane ºi chiar saune.

le politice de atunci erau foarte
complicate. Oricum, era necesar
un efort imens, atât politic, cât
ºi social. O þarã întreagã intrã în
conflict, cu un singur þel: obþi-
nerea independenþei. Care se ºi
obþine. Dupã mai mulþi ani, Ro-
mânia se derobeazã de toate obli-
gaþiile, rupe alianþa cu Germa-
nia, pe 23 august 1944, se alã-
turã Naþiunilor Unite ºi merge
mai departe cu acestea, pânã pe
9 mai 1945, când al III-lea

Reich capituleazã. Mai departe,
se constituie Uniunea Europea-
nã, din care, începând cu 2007,
România face parte, cu drepturi
depline. Pentru toate aceste sãr-
bãtori, craiovenii ºi-au arãtat,
ieri, preþuirea.

Onoruri de peste tot
Ziua de 9 mai 2016, cu vreme

frumoasã, i-a scos pe craioveni
din case. Câteva sute de persoa-
ne au þinut sã participe la mani-
festãrile de la Monumentul Inde-
pendenþei. A fost o celebrare
emoþionantã, s-a þinut, la înce-
put, un moment de reculegere
pentru cei doi militari cãzuþi la
datorie în Afganistan, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, ºi au urmat
alocuþiunile. „Sunt deosebit de
onorat sã mã aflu alãturi de dum-
neavoastrã, într-o zi atât de im-

portantã, care înseamnã, pentru
noi, independenþã ºi libertate,
pace, cetãþenie europeanã ºi de-
mocraþie. Fiind reprezentantul
Guvernului în teritoriu, transmit
ºi mesajul prim-ministrului Ro-
mâniei, Dacian Cioloº, cu aceas-
tã ocazie”, a declarat Sorin Ni-
colae Rãducan, prefectul jude-
þului Dolj. Un mesaj foarte eloc-
vent, al premierului, din care re-
dãm câteva rânduri: „Peste trei
ani, România va deþine preºedin-
þia Consiliului Uniunii Europene.
Va fi o ºansã sã ne dovedim ca-
pacitatea de a oferi o viziune ro-
mâneascã proiectului european.
Am deplina încredere cã Româ-
nia îºi va menþine acelaºi angaja-
ment puternic”.

La rândul sãu, Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, a punctat: „Ziua de

9 mai este una a comemorãrii în-
chinate celor care ºi-au pus vie-
þile pe altarul acestei lupte, dar
ºi o zi în care celebrãm pacea ºi
unitatea în Europa”. De aseme-
nea, viceprimarul Craiovei Dan
Daºoveanu a precizat: „Sã nu
uitãm cã, în 1877, în Dolj a fost
primul centru de bãtaie, la Cala-
fat s-a trecut Dunãrea, s-au dat
primele salve de tun, iar Vidin ºi
Plevna au cãzut. La Craiova, a
fost organizat Centrul operaþio-
nal, unde a fost ºi Majestatea Sa,
Principele Carol I. Ulterior, Cra-
iova ºi Doljul au contribuit la vic-
toria din cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi cu toþii am fost bu-
curoºi pentru intrarea în Uniu-
nea Europeanã. Trebuie sã fin cu
toþii mândri pentru aceste rezul-
tate ºi sã-i onorãm pe eroi”.

CRISTI PÃTRU

duºurile. Nu este permis sã se
intre în piscine cu îmbrãcãminte
ºi încãlþãminte în picioare,
regulamentul spunând cã inclusiv
copii mici vor avea nevoie de
scutece adecvate. Nu este
permis nudismul ºi nici expune-
rea topless ºi nici vorbitul la
telefonul în piscine. De aseme-
nea, nu este voie sã se intre în
apã cu mâncare ºi bãuturã. Cei
care folosesc bazinele ºi toboga-
nele nu au voie sã sarã în apã, sã
facã scufundãri sau sã provoace
îmbrânceli. În piscine nu vor
putea sã intre persoanele care
suferã de boli de piele sau boli
contagioase sau alte boli care pot
sã includã leºinuri, aritmii
cardiace, boli cardiace, tensiune,
fobii sau episoade de pierdere a
cunoºtinþei.

Copiii sub 16 ani au interzis
la saunã

ªi saunele se folosesc în
condiþii speciale, care au fost
stabilite prin regulament. În

primul rând, accesul la saunã
pentru copiii sub 16 ani este
interzis. Cei care doresc sã facã
saunã trebuie sã ºtie dacã le
permite sãnãtatea, accesul
fãcându-se pe proprie rãspunde-
re. Înainte de a intra la saunã,
fiecare persoanã trebuie sã
foloseascã duºul. Accesul se
face fãrã ºlapi sau papuci, în
schimb fiind obligatoriu sã aibã
un prosop. Aºezarea pe bãncuþele

din incinta saunei este permisã
numai dupã ce va fi întins în
prealabil un prosop. Recomanda-
rea va fi ca staþionarea în incinta
saunei sã nu depãºeascã 10-15
minute, întrucât staþionarea
prelungitã poate produce stãri de
greaþã, dureri de cap, ameþeli ºi
chiar leºin.

Cinci brãþãri pentru vizitatori
Regulamentul vine ºi cu taxe de

acces. Sunt propuse cinci taxe,
pentru fiecare fiind atribuitã câte o
brãþarã coloratã. Brãþara alba
corespunde cele mai mici taxe –
24 de lei – ºi este pentru copiilor
între 5 ºi 10 ani, aceºtia având
acces în parc pe durata întregii
zile. Copiii peste 10 ani trebuie sã
plãteascã 36 de lei ºi primesc o
brãþarã albastrã, care este valabilã
tot o singurã zi. În week-end,
tarifele sunt puþin mai mari. Copiii
între 5 ºi 10 ani plãtesc 34 de lei
pentru o zi de sâmbãtã sau
duminicã petrecutã în parcul de
distracþii ºi primesc o brãþarã
roºie. Cei peste 10 ani vor plãti 50
de lei, în week-end, ºi vor avea o
brãþarã neagrã. Brãþara verde este
pentru accesul la saune, taxa
propusã fiind de 15 lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Erich Lederhandler este diri-
jor al Ansamblului vocal al RTBF ºi
Corului de la Conservatorul Regal
din Bruxelles. A colaborat, în cali-
tate de dirijor invitat, cu Orches-
tra de Camerã Regalã din Valo-
nia, Orchestra Simfonicã a Con-
servatorului Regal ºi Orchestra
Naþionalã din Belgia. Olivier De
Spiegeleir a studiat la Bruxel-
les, Louvain-la-Neuve ºi Paris ºi
este azi unul dintre pianiºtii bel-
gieni francofoni recunoscuþi. S-
a specializat în „recitaluri comen-
tate”, ceea ce face sã fie solici-
tat în toatã lumea ºi sã se bucu-
re de un real succes.

Olivier De Spiegeleir va cân-
ta în concertul de vineri seara,
ora 19.00, în compania Orches-
trei Simfonice a Filarmonicii
„Oltenia”, Concertul în Fa ma-
jor pentru pian ºi orchestrã de
George Gershwin, o lucrare de
jazz simfonic. „Premiera a avut
loc în interpretarea Orchestrei
Simfonice din New York sub ba-
gheta lui Damrosch pe 3 decem-
brie 1925, cu compozitorul în cali-
tate de solist. Concertul a fost sus-
þinut cu casa închisã, fiind bine re-
ceptat de publicul larg. Totuºi, re-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Penultima þarã invitatã de Filarmo-
nica „Oltenia” în Stagiunea „Europa”
sã prezinte publicului meloman speci-
ficul unei culturi muzicale de amplã
rezonanþã este Belgia, reprezentatã pe
scena de concert de dirijorul Erich Le-
derhandler ºi pianistul Olivier De
Spiegeleir. Despre cei doi recunoscuþi
muzicieni puteþi afla mai multe la în-
tâlnirea de joi seara, ora 19.00, din
Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii cra-

iovene. Astãzi puteþi cunoaºte un tânãr
student la Institutul Superior de Mu-
zicã din Namur, flautistul Gilles Bre-
da, într-un recital susþinut la Muzeul
de Artã, cu începere de la ora 19.00.
La ambele evenimente intrarea este
liberã. Stagiunea „Europa” a început
în octombrie 2015, cu o sãptãmânã
muzicalã dedicatã Austriei, ºi se va în-
cheia pe 20 mai a.c. cu un concert al
Franþei, în cadrul cãruia se va cânta

cenziile au fost mixte deoa-
rece criticii erau nehotãrâþi
dacã lucrarea este clasicã
sau de jazz. A existat o ati-

tudine diferitã din partea contem-
poranilor, Igor Stravinski spunând
cã este o lucrare genialã, în vreme
ce lui Serghei Prokofiev i-a displã-
cut total. Patinatoarea artisticã sud-
coreeanã Kim Yu-Na a patinat pe

aceastã lucrare la Jocurile Olimpi-
ce de iarnã din 2010 de la Vancou-
ver, câºtigând medalia de aur”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Filarmonicii „Oltenia”.

Repertoriul concertului de vineri
seara include ºi douã lucrãri în pri-
mã audiþie: Trei crochiuri pentru
flaut ºi orchestrã de coarde de Mi-
chel Lysight (solo flaut: Victoria
Stan) ºi Adagio pentru trio de coar-
de ºi orchestrã de coarde de Guil-
laume Lekeu – prilej cu care îºi va
da concursul trioul Alexandru Ma-

rian (vioarã), Titu Curteanu (violã)
ºi Mircea Suchici (violoncel). Con-
certul se va încheia cu poemul sim-
fonic Vânãtorul blestemat de Ce-
sar Frank, inspirat de balada „Der
wilde Jager” a poetului romantic
Gottfried August Burger.

«Din acest poem, Franck a ºtiut
sã redea cu mãiestrie atmosfera
sumbrã ºi totodatã fantasticã, uti-
lizând mai ales sonoritãþile lugubre
ale cornului ºi folosindu-se de o
orchestraþie subtilã. Substratul li-
terar cuprinde momentul în care,

într-o dimineaþã de
duminicã, în sunete
de clopote ºi de cân-
tece religioase, un
conte de Rin sunã din
cornul sãu ºi hotãrãº-
te sã plece la vânãtoa-
re, în loc sã participe
la liturghie. În urma
acestui sacrilegiu, el
este blestemat de o
voce teribilã care îl
damneazã pe vecie.
Înnebunit de groazã,
contele fuge urmat de

o haitã de demoni urlând. În ca-
valcada sa, el este dus direct în
gura cãscata a iadului. Muzica lui
Cesar Franck sugereazã prin acu-
mulãri orchestrale tocmai conflic-
tul dintre teluric ºi spiritual», se mai
precizeazã în comunicat.

Concertul de vineri seara va fi
transmis live pe pagina web a Ra-
dio Oltenia Craiova ºi în direct la
TVR Craiova, comentariul de spe-
cialitate fiind asigurat din studioul
TV de muzicologii Ioana Marghita
ºi Constantin Secarã.

Filarmonica „Oltenia” va gãzdui duminicã, 15 mai, de la ora 19.00, un spectacol de muzicã live ºi
teatru-tango. „Luna Tango Concert” aduce împreunã dansatori ºi muzicieni care dau naºtere unui
eveniment care îºi propune sã aducã arta tango-ului argentinian mai aproape de publicul din Româ-
nia. Biletele sunt disponibile la Agenþia Filarmonicii craiovene, la preþul de 55 lei.
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Asociaþia pentru Culturã ºi Tan-
go revine la Craiova cu un nou
spectacol de muzicã live – tango –
teatru, dupã succesul de anul tre-
cut, din 9 septembrie, de la Opera
Românã din Craiova. Mariano Cas-
tro, Cvartetul Passione ºi trupa de
dansatori de tango vor prezenta
publicului, pe scena Filarmonicii
„Oltenia”, spectacolul „Luna Tan-
go Concert”. Mariano Castro este
pianist, chitarist ºi compozitor.
Împreunã cu grupul Narcotango a
fost nominalizat de douã ori (în
2009 ºi 2010) la Premiile Grammy
Latino pentru cel mai bun album
de tango. A realizat turnee în SUA,
Canada, Europa ºi America Latinã.
El este conducãtorul orchestrei ºi
aranjorul partiturilor muzicale
„Luna Tango Concert”.

Potrivit organizatorilor, «spec-
tacolul „Luna Tango Concert”
este bazat pe o poveste de tango

inspiratã din serile de tango argen-
tinian ºi adusã în faþa publicului
într-o formã inovativã de regizo-
rul ºi coregraful spectacolului Van-
da ªtefãnescu. „Luna Tango Con-
cert” este un spectacol despre di-
feritele feþe ale tangoului argenti-
nian, o poveste de tango persona-
lã care se transformã continuu pe
acorduri de pian, vioarã, violã si
violoncel».

Pe acordurile muzicii din „Luna
Tango Concert” vor dansa Leven-
te Szasz – artist la Teatrul Naþional
de Operetã ºi Musical „Ion Dacian”
din Bucureºti ºi ºase dansatori de
tango argentinian. Este vorba de-
spre Lucian Stan – semifinalist la
Campionatul European de Tango,
Todi, Italia, Tango Salon (2014),
participant la Campionatul Mondial
de Tango Excenario din Buenos
Aires (2015); Raluca Aldea – se-
mifinalistã la Campionatul Euro-

pean de Tango din Roma – tango
de scena (2012), finalistã la con-
cursul Romania Danseazã difuzat
de Antena 1 (2013); Anca Ionescu
ºi Traian Ionescu – cuplu de dan-
satori de tango argentinian de pes-
te 5 ani, fondatori ai Asociaþiei pen-
tru Culturã ºi Tango; Laurenþiu
Lungianu ºi Maria Popa – cu o ex-
perienþã vastã ca ºi dansatori ºi pro-
fesori de tango argentinian, au par-
ticipat la nenumãrate spectacole ºi
au realizat nenumãrate demonstra-
þii de tango.

Spectacolul „Luna Tango Con-
cert” este organizat de Asociaþia
pentru Culturã ºi Tango în parte-
neriat cu Primãria Municipiului
Craiova ºi Filarmonica „Oltenia”,
cu sprijinul Academiei Naþionale de
Tango din Austria, Ambasadei Ar-
gentinei la Bucureºti, Institutului
Cervantes din Bucureºti ºi Casei de
Culturã a Studenþilor din Craiova.
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În ultimele luni de zile a luat
amploare fenomenul înstrãinãrii
terenurilor agricole. Peste aceastã
realitate, permisã odatã cu elimi-
narea restricþiei impuse strãinilor
la a cumpãra terenuri în România,
se suprapune cea binecunoscutã
de factorul politic. Imposibilitatea
practicã a þãranilor români de a-ºi
cumpãra terenuri agricole ºi a pune
bazele unor asociaþii agricole renta-
bile. Legea nr. 17/2014 privind
unele mãsuri de reglementare a
vânzãrii-cumpãrãrii terenurilor
agricole situate în extravilan le dã
dreptul sãtenilor, în virtutea drep-
tului de preemþiune, sã poatã cum-
pãra bucata de pãmânt, din veci-
nãtate, scoasã la vânzare. Dar rã-
mâne doar cu dreptul pe hârtie.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În vreme ce multe state mem-
bre UE au interzis vânzarea tere-
nurilor agricole cãtre cetãþenii
strãini, România se tot rãsuceºte
ºi nu gãseºte o formulã clarã de a
stopa înstrãinarea pãmântului.
Unele voci de sectorul agricol au
atras atenþia cã este vorba de un
atentat la siguranþa naþionalã. Ja-
lonând cu responsabilitatea, Gu-
vernul anunþã cã va lua în calcul o

„înãsprire” a condiþiilor de vânza-
re a pãmântului. Nimic nu-i opreº-
te pe investitori sã cumpere la me-
tru pãtrat cernoziomul de calitate
superioarã din sudul Doljului. La ni-
vel oficial, nimeni nu ºtie cât teren
a ajuns în patrimoniul strãinilor,
pentru cã se lucreazã prin interpuºi,
firme offshore sau societãþile loca-
le sunt doar cu numele, ele fiind
controlate de investitori externi.

Banii îi ajung doar pentru butelie,
lemne de iarnã, plata cheltuielilor
lunare de gospodãrire ºi creºterea
în regim de autoconsum a anima-
lelor ºi orãtãniilor.
Producãtori locali,
marfa din Egipt, Turcia, Polonia!

În pieþele amenajate din muni-
cipiul Craiova, aºa-ziºii producã-
tori locali de Almãj, Iºalniþa, Bra-
tovoieºti vând legume, zarzavat,
fructe direct din grãdinile Egiptu-
lui, Turciei, Poloniei, Franþei. Ba
chiar, obligaþi tot de legislaþie, scriu
pe un carton în dreptul cartofilor:
„Franþa”, la fasole – „Egipt”, la
varzã, „Polonia”. Despre mere nici
nu se mai cade sã vorbim. ªi când
te gândeºti cã unii joacã mai abitir

cartea naþionalismului culi-
nar ºi cer ca supermarke-
turile sã ofere la vânzare un
procent consistent de pro-
duse româneºti!? Oare cine
le dã aºa-ziºilor declaraþi
„locali” carnetele de produ-
cãtor? Nu tot statul român!

Pentru a-i controla mai
bine, prin Legea nr. 87/
2016, din 3 mai a.c., s-a sta-
bilit cã, în termen de 180
de zile de la intrarea în vi-
goare a aceste legi, se va in-
terzice utilizarea borderou-
lui de achiziþie. Se va folosi,
pentru probarea vânzãrilor
zilnice cu amãnunt în pieþe
agroalimentare, târguri ºi
pieþe ambulante, înscrierea
la sfârºitul fiecãrei zile în

fila carnetului de comercializare a
produselor agricole ºi cantitãþilor
total vândute. Mai nimic despre do-
leanþa unor politicieni de a se vin-
de produse autohtone.
Suntem vânduþi
hectar cu hectar

În România nu existã in-
formaþii statistice oficiale
despre terenurile agricole
deþinute de strãini, dar, con-
form datelor ce provin din
diverse surse, pânã la 10%
din suprafaþa agricolã este,
acum, în mâinile investito-
rilor din afara UE, iar 20-
30% este controlatã de in-
vestitori din UE”, informea-
zã un studiu realizat de

„Transnational Insti-
tute” din Amsterdam,
care a fost prezentat,
recent, în Parlamentul Euro-
pean de la Bruxelles.

Mai nou, un grup de 23
de deputaþi liberali din Româ-
nia a prezentat un proiect de
modificare a Legii privind
vânzarea terenurilor agrico-
le. Concret, cetãþenii strãini
ar putea cumpãra terenuri
agricole doar dacã le folosesc
pentru culturi agricole în ma-
ximum ºase luni de la cum-
pãrare ºi le pãstreazã desti-
naþia; dacã nu au datorii la
fisc; dacã sunt în asociaþii cu
capital românesc de mini-
mum 30%; dacã au angajaþi
români în structura de ma-
nagement de 60% ºi de 90%

ca forþã de muncã. Mai trebuie ca
aceºti cumpãrãtori strãini sã nu aibã
activitãþi cu companii offshore ºi sã
prezinte garanþii cã protejeazã me-
diul ºi respectã declaraþia. Aºadar,
o propunere de revizuire, dar prin
care sã nu se schimbe nimic.
Fumigenã pentru creduli

Ministrul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, Achim Irimescu, anun-
þã ºi el cã Legea 17/2014 privind
vânzarea terenurilor agricole ur-
meazã a fi modificatã, astfel încât
cetãþenii strãini sã poatã achiziþio-
na mai greu suprafeþe agricole în
România. El a declarat, duminicã,
la Botoºani, cã existã presiuni din
partea fermierilor români pentru
modificarea legii, dupã ce supra-
feþe foarte mari de terenuri agri-
cole au devenit proprietatea unor
companii strãine.

„Vom introduce filtre care sã
asigure cã nu ajunge oricum ºi la

oricine. E clar cã sunt vizate per-
soanele care nu au cetãþenie româ-
nã. Este o presiune foarte mare din
partea producãtorilor români, care
considerã cã vânzarea a condus la
înstrãinarea terenurilor ºi producã-
torii români nu mai au ce sã lucre-
ze”, a afirmat Irimescu. Potrivit
acestuia, decizia a fost luatã în
urma unei discuþii cu premierul
Dacian Cioloº, iar specialiºtii mi-
nisterului au termen douã sãptã-
mâni pentru a finaliza un nou pro-
iect de act normativ, care sã fie
apoi lansat în dezbatere publicã.
Am pierdut 2 milioane
de hectare

“Noi nu am fãcut nicio notifi-
care. Estonia a fãcut notificare,

iar acum a scos un draft de lege,
care prevede cã nu poþi cumpãra
teren decât dacã eºti cetãþean es-
tonian. În Polonia trebuie sã faci
dovada cã ai rezidenþã timp de 12
ani în þarã. În Germania nu poþi
cumpãra decât dacã faci parte din
economia Germaniei, adicã, dacã
plãteºti taxe acolo”, a precizat
Laurenþiu Baciu, preºedintele
Ligii Asociaþiilor Producãtorilor
Agricoli din România într-o de-
claraþie publicã recentã.

Contactat telefonic de noi, ieri,
Laurenþiu Baciu ne-a declarat cã
varianta propusã de grupul de li-
berali este „o gogoriþã ieftinã ºi
de copii mici”. Întregul scandal ar
fi plecat de pe vremea când, la
Agriculturã, a fost Daniel Con-
stantin, mai afirmã Baciu. „De
acolo a plecat totul. Am pierdut 2
milioane de hectare. Avem înþele-
gerea prim-ministrului Cioloº ºi a
ministrului Achim Irimescu cã se

va soluþiona cât mai repede ºi efi-
cient aceastã problemã. Am pier-
dut, ca þarã, 2 milioane de hecta-
re prin înstrãinãri cãtre strãini.
Vânzarea de terenuri agricole o
vrem ca în statele extraordinar de
democratice. Adicã vânzarea va fi
liberã, dar nu o sã poþi îndeplini
cerinþele. Vânzarea terenurilor din
patrimoniul naþional, a terenurilor
agricole este o probleme naþiona-
lã ºi nu comunitarã”, ne-a preci-
zat Laurenþiu Baciu.

Pânã la noi reglementãri, un in-
vestitor bulgar cumpãrã cât de
mult teren poate prin comunele
doljene riverane Dunãrii, în timp
ce localnicii se afundã în sãrãcie
lucie.

2 milioane de hectare, nu ne mai aparþin!
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Senatorii intrã în vacanþã
electoralã

Conducerea Senatului a decis,
ieri, ca senatorii sã aibã sãptãmâ-
na viitoare activitate exclusiv în te-
ritoriu, preºedintele acestui for,
Cãlin Popescu Tãriceanu, neexclu-
zând varianta ca aceºtia sã vinã la
Bucureºti abia dupã alegerile lo-
cale. “În legãturã cu programul de
lucru pentru sãptãmâna viitoare,
am hotãrât ca el sã se desfãºoare
exclusiv în teritoriu, având în vede-
re cã suntem în plinã campanie elec-
toralã ºi toþi senatorii sunt impli-
caþi în activitãþile politice legate de
campanie”, a declarat preºedintele
Senatului. El a mai spus cã, dacã se
va impune, va convoca o ºedinþã a
Biroului Permanent. Întrebat dacã
senatorii vor mai veni la serviciu
pânã la alegerile locale, care vor
avea loc la 5 iunie, Tãriceanu a spus:
“O sã vedem pe mãsurã ce înain-
tãm. Dacã sunt chestiuni foarte ur-
gente o sã convocãm”. “Am discutat
cu colegii lideri de grup mai de mult,
iar sãptãmâna asta am decis sã fa-
cem ºedinþã pentru cã avem douã
lucruri importante – votul pentru ju-
decãtorul la Curte, iar mâine ar tre-
bui votat în plenul reunit preºedin-
tele - director general la televiziu-
ne”, a adãugat Tãriceanu.

Dosarul “Rompetrol II”,
sechestru de trei miliarde
de lei la rafinãria Petromidia

Procurorii DIICOT au pus, ieri-
dimineaþã, sechestre în valoare de
3 miliarde de lei pe acþiunile rafi-
nãriei Petromidia ºi pe conturile
unor persoane fizice. Dosarul este
disjuns dintr-o cauzã trimisã în ju-
decatã în anul 2006, în care a fost
judecat Dinu Patriciu, alãturi de
alte persoane. Surse judiciare au
declarat pentru MEDIAFAX cã Kaz-
MunaiGaz International, OilField
Business Solutions ºi SC Rompetrol
Rafinare sunt introduse ca pãrþi res-
ponsabile civilmente în acest nou
dosar, reprezentanþii societãþilor fi-
ind citaþi la sediul DIICOT pentru
audieri marþi, 10 aprilie. În primul
dosar “Rompetrol”, au fost trimise
în judecatã 13 persoane, printre
acestea fiind omul de afaceri Dinu
Patriciu, fostul ministru Sorin
Pantiº ºi Sorin Roºca Stãnescu. Acþi-
unile Rompetrol au fost suspendate,
ieri, de la tranzacþionare la BVB, în-
cepând cu ora 9:42, dupã ce procu-
rorii DIICOT au pus sechestrele.
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Patriciu Achimaº-Cadariu ºi-
a prezentat, ieri, demisia din
funcþia de ministru al Sãnãtã-
þii, dupã scandalul dezinfectan-
þilor utilizaþi în spitale, au de-
clarat surse guvernamentale
pentru MEDIAFAX. Premierul
Dacian Cioloº a convenit, îm-
preunã cu preºedintele Klaus
Iohannis, sã preia conducerea
interimarã a ministerului, a in-
format Guvernul.

Patriciu Achimaº-Cadariu a
demisionat din funcþia de mi-
nistru al Sãnãtãþii dupã o dis-
cuþie cu premierul Dacian Cio-
loº, care a avut loc la Palatul
Victoria. Potrivit unor surse gu-
vernamentale, Achimaº-Cada-
riu a luat decizia de a pleca de
la ministerul Sãnãtãþii pentru cã
nu ar fi fost de acord cu modul în care s-a
decis în Guvern gestionarea crizei dezinfec-
tanþilor din spitale.

Premierul Dacian Cioloº a cerut sâmbãtã
Ministerului Sãnãtãþii sã demareze o anchetã
administrativã în ceea ce priveºte biocidele,
toate produsele folosite în prezent la dezinfec-
þie în fiecare spital din þarã urmând sã fie veri-
ficate din punct de vedere al concentraþiei ºi
eficienþei. ªi preºedintele Klaus Iohannis a afir-
mat vineri cã aºteaptã din partea Ministerului
Sãnãtãþii o analizã “exactã” ºi un “plan clar”
de mãsuri de urgenþã.

Ministerul Sãnãtãþii a publicat lista celor
50 de spitale în cadrul cãrora au fost de-
pistate probe neconforme la dezinfectanþi,
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Un plan de combatere al infec-
þiilor nosocomiale „nu se face prin
mãsuri pompieristice ºi prin ex-
plozii de petarde la televizor”, a
declarat ministrul demisionar al
Sãnãtãþii, Patriciu Achimaº-Cada-
riu, în cadrul unei conferinþe de
presã. „Dezinfectanþii, dupã cum
ºtiþi, reprezintã o parte din pro-
blemele sistemului sanitar ºi o par-
te a problemelor infecþiilor noso-
comiale care au reprezentat, încã
din decembrie, o prioritate a man-
datului meu. Dupã cum atestã ºi
comunicatul SRI, aceastã proble-
mã a fost constant pusã în evi-
denþã, de aici ºi planul de control
al infecþiilor nosocomiale pe care
l-am lansat recent ºi care are sco-
pul de redare a încrederii pacien-
þilor. Un astfel de plan nu se face

nouã dintre aceste unitãþi fiind din Capitalã,
acolo unde au fost trataþi ºi rãniþi din incen-
diul de la Colectiv.

Potrivit unui comunicat de presã al Gu-
vernului, informaþia fiind confirmatã ºi de Ad-
ministraþia Prezidenþialã, “prim-ministrul Da-
cian Cioloº a convenit, împreunã cu preºe-
dintele Klaus Iohannis, sã preia conducerea
interimarã a Ministerului Sãnãtãþii pentru a
coordona direct ºi a asigura continuitatea mã-
surilor necesare în sectorul de sãnãtate”. Po-
trivit sursei citate, ieri a avut loc o primã reu-
niune a grupului de lucru al premierului pen-
tru elaborarea Planului tactic din sistemul de
sãnãtate, la discuþii participând secretarii de
stat ai Ministerului Sãnãtãþii, reprezentanþi ai

Cancelariei ºi coordonatori ai prin-
cipalelor instituþii de cercetare din
sãnãtate, profesori, coordonatori
ai ONG-urilor de profil, experþi ºi
consultanþi din sectorul medical.

“Grupul va contribui, printr-un
mecanism ad hoc de consultare,
la elaborarea mãsurilor pe termen
scurt ºi mediu pentru creºterea si-
guranþei în sectorul medical ºi a
unor mãsuri strategice de refor-
mã. Pe termen scurt, va fi abor-
datã problema infecþiilor intraspi-
taliceºti ºi se va analiza aborda-
rea administrativã actualã, în ve-
derea realizãrii modificãrilor ne-
cesare (ordine de ministru, HG,
modificãri legislative) pentru un
mai bun control profilactic al do-
meniului. Pe termen mediu, por-
nind de la documentele de anali-

zã ºi strategiile de sistem deja elaborate, gru-
pul va contribui la constituirea unui cadru de
reformã realã în sectorul de sãnãtate”, se mai
precizeazã în comunicat.

Propunerile se vor centraliza la nivelul Can-
celariei premierului pânã la începutul lunii iu-
nie. Urmãtoarea întâlnire a grupului va avea
loc în cursul zilei de joi, 12 mai. “Toþi cei
prezenþi la aceastã primã reuniune au susþi-
nut cã este momentul pentru a aduce în dez-
batere publicã situaþia realã a sectorului me-
dical ºi de a cãuta soluþii la probleme neglija-
te de ani de zile, care au agravat ºi subminat
încrederea în capacitatea sistemului medical
de a pune pacientul pe primul loc”, a mai in-
format Executivul.

Serviciul Român de Informaþii
(SRI) a anunþat, ieri, cã instituþia
avea cunoºtinþã despre situaþia pri-
vind infecþiile intraspitaliceºti, men-
þionând cã a transmis aproximativ
o sutã de informãri în ultimii cinci
ani decidenþilor legali. “În docu-
mentele de informare adresate be-
neficiarilor legali, cu privire la pro-
blema infecþiilor nosocomiale, au
fost prezentate inclusiv aspecte
referitoare la calitatea necorespun-
zãtoare pentru dezinfectanþii utili-
zaþi la nivelul unitãþilor spitaliceºti
din þarã. Printre beneficiarii legali
ai informãrilor noastre pe aceastã
problematicã sunt preºedinþii de
Consilii Judeþene, prefecþii, miniº-
trii, primul-ministru, Preºedintele
României. Toþi aceºti beneficiari

SRI: În ultimii cinci ani au fost 100 de informãri privind fenomenul infecþiilor din spitale

legali au primit informãri constan-
te, fiecare, potrivit atribuþiilor lor,
despre disfuncþionalitãþile din sis-
temul public de sãnãtate din Ro-
mânia. În ultimii cinci ani, SRI a
trimis circa 100 de informãri, in-
clusiv pe chestiuni legate de feno-
menul infecþiilor nosocomiale in-
traspitaliceºti”, au transmis, ieri,
oficialii SRI.

Parchetul General a demarat o
anchetã în legãturã cu dezinfec-
tanþii folosiþi în spitalele din Ro-
mânia, achiziþionaþi de la firma
Hexi Pharma, produse despre
care existã suspiciunea cã ar fi
diluate. În dosar, procurorii ºi
poliþiºtii au fãcut sâmbãtã patru
percheziþii, ridicând documente de
la sediul Hexi Pharma din Bucu-

reºti, dar ºi de la depozitul din lo-
calitatea Mogoºoaia. Totodatã, au
fost ridicate probe ºi înscrisuri
din 25 de unitãþi sanitare de pe
raza a 21 de judeþe ºi a munici-
piul Bucureºti.

„Informãrile pe care le primeºte
preºedintele României sunt secre-
te ºi strict secrete”, a informat
Administraþia Prezidenþialã, refe-
ritor la precizãrile SRI, fãrã a face
alte comentarii. Fostul preºedinte
Traian Bãsescu a postat, ieri, un
mesaj pe pagina sa de Facebook,
în care susþine cã este necesar ca
informãrile sã fie desecretizate.

“Din afirmaþiile purtãtorului de
cuvânt al SRI înþeleg cã în ultimii
5 ani instituþia a informat Preºe-
dinþia cu privire la tratarea defec-
tuoasã a infecþiilor din spitale, cu
substanþe dezinfectante diluate,
furnizate de firma domnului Con-
drea sau de orice alt furnizor care
a diluat (falsificat) substanþele de
dezinfecþie. Cred cã este corect
ºi necesar ca informãrile adresa-
te Preºedintelui României pe
aceastã problemã sã fie fãcute
publice de cãtre SRI”, a scris
Traian Bãsescu pe pagina sa de
Facebook.

Iohannis: Problemele din Sãnãtate
nu se rezolvã printr-o demisie.

E nevoie de curãþirea sistemului
Preºedintele Klaus Iohannis a

declarat, ieri, cã problemele pro-
funde din Sãnãtate nu se pot re-
zolva printr-o demisie, el preci-
zând cã este nevoie de curãþirea
sistemului, de un plan pe termen
lung ºi cã este în permanentã le-
gãturã cu premierul. “Suntem într-
un moment de crizã majorã pen-
tru sistemul sanitar, cu implicaþii
serioase asupra vieþii românilor.
Problemele profunde ale acestui
sistem nu se vor rezolva doar
printr-o demisie sau prin mãsuri
punctuale, ci reclamã soluþii du-
rabile, cu efecte concrete ºi un

plan pe termen lung. Avem obli-
gaþia sã identificãm, rapid, mijloace
pentru a proteja oamenii care se
trateazã în spitalele din þarã. Sunt
în permanentã comunicare cu
prim-ministrul pe acest subiect.
Ne aflãm într-un moment de co-
titurã. În sistemul sanitar lucruri-
le nu mai pot continua ca pânã
acum. Nu existã decât o singurã
direcþie de urmat pentru toate in-
stituþiile responsabile: curãþirea
sistemului sanitar. Trebuie sã pu-
nem punct corupþiei, risipei bani-
lor publici ºi nepãsãrii”, a decla-
rat ºeful statului.

Achimaº: Un plan al infecþiilor
nosocomiale nu se face prin explozii

de petarde la televizor
prin mãsuri pompieristice, nu se
face prin explozii de petarde la
televizor”, a declarat Patriciu
Achimaº Cadariu.

La scurt timp dupã ce a demi-
sionat din Guvernul Cioloº, Ca-
dariu a mai declarat cã “aºa cum
o lege serioasã se redacteazã în
doi ani, aºa cum un sistem mare
cum este cel al Sãnãtãþii se re-
formeazã ºi se schimbã în mini-
mum douã mandate, asta înseam-
nã 8-10 ani. Este universal cu-
noscut faptul cã rãbdarea nu exis-
tã ºi faptul cã existã o mare dozã
de neîncredere este perfect jus-
tificat, iar nivelul de aºteptare este
foarte mare. Dar, o chestiune
trainicã se construieºte în timp,
cu studii care sã justifice o anu-
mitã atitudine”.
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Cancelarul Austriei, social-de-
mocratul Werner Faymann, ºi-a
prezentat ieri demisia, pe fondul
eºecului formaþiunii pe care o con-
duce în scrutinul prezidenþial. Wer-
ner Faymann a anunþat cã demisi-
oneazã din funcþia de preºedinte al
Partidului Social-Democrat (SPO)
ºi din cea de ºef al Guvernului, pe
care le ocupa din anul 2008. “Aus-
tria are nevoie de un guvern susþi-
nut în totalitate de un partid. Este
necesar un guvern care sã o ia de
la început”, a declarat Faymann,
potrivit “Der Spiegel”. Formaþiu-
nile politice aflate la guvernare în
Austria - Partidul Social-Demo-
crat (SPÖ) ºi Partidul Popular
(ÖVP) - au anunþat reforme dupã
eºecul din primul tur de scrutin al
alegerilor prezidenþiale. Politicia-
nul de extremã-dreapta Norbert
Hofer s-a clasat pe primul loc în

Un corespondent al BBC a fost
reþinut în Coreea de Nord ºi urmeazã
sã fie expulzat

Un corespondent al postului britanic
BBC a fost arestat ºi urmeazã sã fie
expulzat din Coreea de Nord, dupã ce
reportajele sale au deranjat conducerea
de la Phenian. Corepondentul Rupert
Wingfield-Hayes, împreunã cu alþi doi
jurnaliºti BBC, a fost arestat vineri,
când se pregãtea sã pãrãseascã Coreea
de Nord. Acesta a fost interogat timp de
oficialii nord-coreeni ºi forþat sã
semneze un comunicat. Echipa BBC
însoþea o delegaþie de laureaþi ai
premiului Nobel care se afla într-o
cãlãtorie de cercetare. Jurnalistul BBC,
Stephen Evans, care încã se aflã la
Phenian, a declarat cã autoritãþile nord-
coreene s-au arãtat deranjate de repor-
tajele fãcute de echipa BBC, întrucât
arãtau aspecte din viaþa cotidianã a
locuitorilor din Phenian. Un corespon-
dent CNN a sugerat pe Twitter cã
reþinerea lui Wingfield-Hayes s-ar fi
datorat “reportajelor considerate ca
fiind lipsite de respect” faþã de liderul
nord-coreean Kim Jong Un, relateazã
Sputnik News online. O Ryong Il,
secretarul-general al Comisiei Naþionale
pentru Pace din Coreea de Nord, a
declarat cã reportajele realizate de
Rupert Wingfield-Hayes au distorsionat
faptele ºi “au denigrat sistemul ºi
conducerea tãrii.” Acesta a mai spus cã
jurnalistul BBC a scris o declaraþie prin
care îºi cere scuze ºi urmeazã sã fie
expulzat, informeazã agenþia de ºtiri
Associated Press.

Zeci de morþi în urma unei alunecãri
de teren produse în sud-estul Chinei

Cel puþin 31 de angajaþi ai unei
hidrocentrale au murit, iar 17 sunt
dispãruþi în urma unei alunecãri de
teren produse în provincia Fujian,
situatã în sud-estul Chinei, anunþã
autoritãþile locale. Majoritatea munci-
torilor dormeau în momentul producerii
alunecãrii de teren, în cursul nopþii de
duminicã spre luni. Conform bilanþului
preliminar, 31 de muncitori au murit,
iar alþi ºapte sunt dispãruþi. Ploile
torenþiale înregistrate în ultimele zile în
provincia chinezã Fujian au cauzat
producerea alunecãrii de teren la
hidrocentrala Chitan, construitã în
anul 1980.

Kim Jong-un: Coreea de Nord
va folosi arme nucleare doar
dacã îi este încãlcatã suveranitatea

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un,
a spus, citat de presa oficialã, cã þara
sa va folosi arme nucleare doar dacã îi
este încãlcatã suveranitatea de cãtre
ale state dotate cu armament nuclear ºi
a stabilit un plan pentru o perioadã de
cinci ani care are rolul de a încuraja
economia statului. “Nordul îºi va
îndeplini cu devotament obligaþiile de
neproliferare ºi va depune eforturi
pentru denuclearizare la nivel mon-
dial”, a spus Kim în faþa congresului
Partidului Muncitorilor care a debutat
vineri, a informat agenþia KCNA, citatã
de Reuters online. Regimul de la
Phenian este dispus, de asemenea, sã
normalizeze relaþiile cu statele care au
prezentat ostilitate faþã de acesta, a mai
spus Kim Jong-un. Coreea de Nord a
mai fãcut anunþuri similare în trecut,
deºi a ameninþat, de asemenea, în mod
frecvent, cã va ataca Statele Unite ºi
Coreea de Sud ºi a sfidat rezoluþiile
Naþiunilor Unite prin continuarea
dezvoltãrii de armanent nuclear.

Parlamentul grec a adoptat un nou pachet de mãsuri
de austeritate, în încercarea de a debloca o noua tranºã
din programul de susþinere financiarã. În pofida
protestelor organizate în faþa clãdirii parlamentului de
la Atena, legislativul grec a adoptat mai multe proiecte
de lege privind reformarea sistemului de pensii ºi a
sistemului de taxe, reforme propusã de guvernul de la
Atena pe fondul condiþiilor impuse de creditorii
internaþionali pentru acordarea celei de-a treia tranºe de
86 de miliarde de euro din programul de susþinere
financiarã. Noul pachet de reforme, care prevede
creºteri de taxe ºi scãderea cheltuielilor cu pensiile, ar
urma sã aducã un surplus de 3,5% la buget, fapt ce ar
ajuta Grecia sã revinã pe piaþa internaþionala cu
emisiuni de obligaþiuni. Votul a fost un test pentru
coeziunea coaliþiei de guvernare, care a reuºit sã
strângã 153 de voturi în favoarea nepopularului pachet
de mãsuri de austeritate. Duminicã seara, poliþia greacã
a tras cu gaze lacrimogene în timpul amplelor proteste
organizate la Atena împotriva mãsurilor de austeritate.

Incendiul de vegetaþie din provincia ca-
nadianã Alberta este în continuare scãpat de
sub control, au declarat oficiali, citaþi de site-
ul postului Deutsche Welle, un expert spu-
nând cã stingerea focului ar putea dura câ-
teva luni. Incendiul, care a condus
la evacuarea oraºului Fort McMur-
ray, a acoperit peste 200.000 de
hectare pânã la miezul nopþii tre-
cute, dublându-ºi dimensiunea
într-o singurã zi, potrivit Agenþiei
pentru Gestionarea Situaþiilor de
Urgenþã din Alberta. Temperaturi-
le ridicate ºi rafalele puternice de
vânt asigurã condiþii pentru ca fo-
cul din regiunea Alberta, bogatã în
nisipuri petroliere, sã se extindã.
“Focul rãmâne unul periculos ºi
scãpat de sub control”, a spus mi-
nistrul canadian pentru Siguranþa
Publicã, Ralph Goodale. “Incendiul
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Parlamentul Greciei a adoptat noi
mãsuri de austeritate

Incendiul de vegetaþie din Canada se extinde,
stingerea lui putând dura câteva luni

primul tur al scrutinului preziden-
þial din Austria. Norbert Hofer,
candidatul Partidului Libertãþii
(FPO, extremã-dreapta), a obþi-
nut 36,7% din voturi. Pe locul doi
s-a clasat politicianul ecologist Ale-
xander van der Bellen, cu 19,7%,
urmat de independenta Irmgad
Griss, cu 18,8%. Candidatul so-
cial-democrat, Rudolf Hundstor-
fer, s-a clasat abia pe locul al pa-
trulea, cu 11%. Turul doi al scru-
tinului prezidenþial este programat
în Austria pe 22 mai. Actualul vi-
cecancelar austriac Reinhold Mit-
terlehner va fi numit în funcþia de
cancelar interimar al Austriei dupã
demisia ºefului Guvernului, Wer-
ner Faymann, anunþã Preºedinþia
Austriei. Reinhold Mitterlehner,
membru al Partidului Popular, va
fi desemnat cancelar interimar de
preºedintele Henz Fischer.

nu este sub nicio formã sub control”, a afir-
mat la rândul sãu, Rachel Notley, premierul
provinciei Alberta. Aceasta a spus cã apro-
ximativ 12.000 de persoane au fost trans-
portate din regiune cu avionul în ultimele

douã zile, ºi cã în jur de 7.000 au reuºit sã
pãrãseascã zona în siguranþã, în convoaie
escortate de poliþie pe autostradã. Peste
80.000 de persoane au evacuat oraºul Fort
McMurray, dupã ce incendiul puternic de

vegetaþie a cuprins zona bogatã
în nisipuri petroliere. Oficialii au
spus cã le este imposibil sã spu-
nã când se pot întoarce locuito-
rii, în condiþiile în care reþeaua
de electricitate a oraºului este de-
terioratã, iar apa nu este potabi-
lã. Nu au fost raportate decese
cauzate de acest incendiu, care
a izbucnit în urmã cu o sãptã-
mânã. Cel puþin 1.600 de case ºi
alte clãdiri au fost distruse de flã-
cãri. Responsabilul pentru incen-
dii Chad Morrison a spus cã unul
de dimensiunile celui din Alberta
ar putea continua luni de zile.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare

pentru gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de

regimuri alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii me-

dicale vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei”
din comuna Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Telefon: 0766/581.157.

Anunþul tãu!

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

SC NUSHGAB FOREST SRL
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind acti-
vitatea Exploatare forestierã ce se
desfãºoarã pe raza judeþului Dolj.
Informaþiile privind potenþialul im-
pact asupra mediului pot fi consul-
tate la sediul APM Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1, zilnic între
orele 09.00-14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, pânã la data de 24.05.2016
(15 zile calendaristice de la data
apariþiei anunþului în presã).

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

OFERTE SERVICIU
Caut femeie îngrijire
bãtrânã. Telefon:
0752/ 239.777.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat la
un patron cu maºina
proprie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã se-
midecomandatã Cra-
ioviþa Nouã. Telefon:
0765/291.623.
Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþi i .  Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
VÂND casã+teren,
zona Izvoru Rece. Te-
lefon: 0763/359.072.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã Leu 3 camere,
bucãtãrie, hol, pivniþã,
anexe, garaj, 1700 mp
teren 70.000 lei nego-
ciabil. Telefon: 0735/
495.862.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intravilan
4100 mp  la10 km
Craiova cu pomi, vie,
grãdinã flori. Telefon:
0727/884.205.
Vând – sau schimb
teren intravilan
4300 mp la 10 km
de Craiova, cadas-
tru fãcut. Telefon:
0727/884.205.

VÂND teren împrej-
muit zona Selgros,
750 mp, 22 Euro/
mp. Telefon: 0729/
170.160.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea
tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova - Cartier ªim-
nicu de Jos la DJ –
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
Vând terenuri locuri
casã la ªoseaua Na-
þionalã Craiova- Be-
chet, localitatea Secui.
Preþ convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu - Centrul
Istoric. Telefon: 0744/
581.777.

AUTO
STRÃINE

Vând auto Volkswa-
gen Golf 4 din 2002,
înmatriculat în Ro-
mânia, benzinã. De-
talii la telefon: 0768/
954.944.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar- de
nouã, super întreþinu-
tã, toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Elec-
trice; Inchidere centra-
lizata; ABS; Servodi-
rectie; Xenon; - Interi-
or recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.
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VÂNZÃRI DIVERSE
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þuicã. Telefon:
0747/674.714; 0745/
751.558.
VÂND familii de albine.
Telefon: 0762/602.661,
0766/676.983.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând gãini pitice CO-
CHINCHINA outoare.
Telefon: 0721/483.933.
Vând 12 bucãþi tabu-
rele din lemn melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã de udat grãdina
Kama, 4 bare cornier
70 cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã foi
tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând combinã JOHN
DEERE-730. Telefon
0772/096.357.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat armã de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând covor persan
2200/1800 bine între-
þinut - 80 lei, cruce
marmurã scrisã
1200/400/100- 80 lei,
sãpun de casã 5 lei
kg, televizor color
Grunding cu tele-
comandã - 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând TV color D-
102 cm, cãrucior
handicapat, pat me-
canic, schelã con-
strucþii, sobã cãrãmi-
dã completã, polizor
2500W. Telefon:
0768/083.789.
Vând 8 jaluzele me-
talice (4 gri ºi 4
albe). Telefon:
0251/452.233.
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual subansam-
ble). Telefon: 0730/
304.591.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã de cu-
sut Ileana, maºinã
Singer, casã de mar-
cat Samsung pentru
firme. Telefon: 0727/
884.205.

Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã
ºi oaie vopsite. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând loc de veci Si-
neasca douã gropi su-
prapuse, bocanci din
piele mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Telefon:
0351/808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20
litri noi, reductor oxigen
sudurã, alternator
12vV nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.  Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu
3 roþi - 60 lei negocia-
bil, cãruþ copil sport -
50 lei. Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând maºini de trico-
tat Fineþea, triploc,
maºinã de surfilat. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, preþ
negociabil. Telefon:
0351/446.918.

Vând hotã nouã, mã-
turã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Caut electrician pentru
un Volvo, cãrucior pen-
tru copii, televizor Gol-
dstar, maºinã de cusut
Ileana, bicicletã copii, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. 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 ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
apartament douã ca-
mere decomandate,
Craioviþa Nouã-Mater-
na, complet utilat. Te-
lefon: 0729/033.903.
Închiriez apartament 2
camere, decomanda-
te, etaj 2, ultracentral,
microcentralã, aer con-
diþionat, liniºte ºi igie-
nã deplinã, înconjurat
de verdeaþã. Telefon:
0722/956.600.
Ofer spre închiriere
apartament 3 camere
ultracentral. Prefer fa-
milie intelectuali. Tele-
fon: 0756/790.172.
Închiriez pe termen
lung apartament 2 ca-
mere decomandate,
mobilat, recent reno-
vat, zona Grãdina Bo-
tanicã. Telefon: 0767/
008.528.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant
50 locuri (Piaþa Gã-
rii). Telefon: 0744/
629.775.

Închiriez teren pentru
amplasare a 5 maga-
zine între blocuri vad
foarte bun. posibilitate
de cumpãrare. Tele-
fon: 0761/665.763.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.

PIERDERI
PIERDUT Legitimaþie
de transport urban
aparþinând Anastasiu
Ana-Maria Denisa.
Se declarã nulã.
Pierdut certificat con-
statator nr. 91787/
05.08.2005 al S.C.
LACASSA SRL,
având J16/ 1609/2005
ºi CUI 17841580. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CSM Bucureºti ºi-a trecut în palmares,
duminicã searã, în “Papp Laszlo Sportare-
na” din Budapesta, trofeul Ligii Campioni-
lor, chiar la prima sa participare în competi-
þie, impunându-se, dramatic, în faþa gazde-
lor de la Gyor, scor 29-26 dupã executarea
aruncãrilor de la 7 metri (22-22 la finele tim-
pului regulamentar ºi 25-25 dupã prelungiri).

Pe parcursul celor 70 de minute, niciuna
dintre combatante nu s-a desprins la mai
mult de douã “lungimi”. Þinutã în viaþã de
o dublã intervenþie a Mayssei Pessoa, tri-
misã între buturi în locul fenomenalei Jele-
na Grubisic (la final avea sã fie desemnatã
MVP-ul final-four-ului), CSM a trimis jo-
cul în extra-time cu douã secunde rãmase
de joc, dupã o aruncare deviatã a Linnei
Torstensson. În repriza întâi a prelungirlor,
fetele lui Kim Rasmussen n-au marcat, iar
înaintea ultimelor 5 minute Gyor avea 24-
22. S-a ajuns apoi la 25-23. Carmen Mar-
tin a redus ecartul, pentru ca Isabelle Gul-
den, uluitor – cu al 14-lea sãu gol în parti-
dã, sã trimitã finala la  la 7 metri, când mai
erau sub 10 secunde.

Campioana României n-a ratat nimic la
loviturile de departajare (Gulden, Martin,
Rodrigues, Brãdeanu), timp în care Pessoa
a parat execuþiile lui Groot ºi Loke: 4-1.

Marcatoare CSM: Gulden – 15 (a câºti-
gat ºi trofeul de golgheter al Ligii, cu 108
goluri), Carmen Martin – 4, Manea, Torsten-
sson – câte 3, Rodrigues – 2, Brâdeanu ºi

La capãtul unei finale de o tensiune fantasticã, decisã la aruncãrile de departajare,

Handbalistele de la CSM BucureºtiHandbalistele de la CSM BucureºtiHandbalistele de la CSM BucureºtiHandbalistele de la CSM BucureºtiHandbalistele de la CSM Bucureºti
au câºtigat Liga Campionilorau câºtigat Liga Campionilorau câºtigat Liga Campionilorau câºtigat Liga Campionilorau câºtigat Liga Campionilor

Vãrzaru – câte 1. Iatã ºi celelalte compo-
nente ale lotului: Grubisic, Pessoa, Iordache
(portari) – Fisker, Jorgensen, Curea, Vetko-
va, Bazaliu, Nan.

Dupã 52 de ani…
România mai câºtigase cel mai important

trofeu la nivel de cluburi chiar la primele ediþii,
prin ªtiinþa Bucureºti, în 1961 (13-5 în fina-
la cu Dinamo Praga). ºi prin Rapid Bucu-
reºti, în 1964 (14-13 cu Helsingor IF, Da-
nemarca). De atunci, handbalul românesc a
mai atins finala în Cupa Campionilor Euro-
peni / Liga Campionilor în trei ocazii, prin
Universitatea Timiºoara (1973, 8-17 cu Spar-
tak Kiev), ªtiinþa Bacãu (1986, 23-29 ºi 22-
23 cu aceeaºi Spartak Kiev) ºi Oltchim Rm.
Vâlcea (2010, 21-28 ºi 31-32 cu Viborg).

Revenind la ediþia din acest an, fapt inte-
resant, CSM Bucureºti fusese colegã cu
Gyor ºi Vardar (învinsa din semifinala de
sâmbãtã, 27-21) în faza grupelor principale,
pierzând atât acasã, cât ºi în deplasare cu
ambele. ªi cealaltã participantã în Final-Four,
Buducnost, deþinãtoarea trofeului, fãcuse
parte tot din aceastã grupã, iar în compania
sa CSM-ul a pierdut pe propriul teren ºi a
remizat în deplasare. Lesne de înþeles acum
de ce bucureºtencele fuseserã cotate cu
ºansa a patra la cucerirea trofeului.

Triumful repurtat de CSM chiar la debu-
tul în C1 nu este singular. A mai reuºit asta,
în ediþia 2007-2008, Zvezda Zvenigorod, for-

maþie antrenatã atunci de Trefilov.

Neagu & co., pe ultimul loc
Altfel, finala micã, ca ºi la precedentele

douã ediþii, a fost cuceritã de Vardar, 30-28
cu deþinãtoarea titlului de anul trecut, Bu-

ducnost Podgorica, la care activeazã ºi Cris-
tina Neagu.

Ca ºi în semifinala pierdutã cu Gyor (20-
21), românca a fost ºi cea mai bunã realiza-
toare a formaþiei din Muntenegru, cu 8 go-
luri. Contra unguroaicelor reuºise 6.

Perechea Horia Tecãu/Jean-Julien Rojer (Olanda),
favoritã 3, a câºtigat, duminicã, finala probei de du-
blu de la Madrid Open, scor 6-4, 7-6 (5), împotriva
cuplului Florin Mergea/Rohan Bopanna (India), cap
de serie nr. 6. Aceasta a fost cea de-a cincea victo-
rie pentru foºtii lideri mondiali, din tot atâtea partide

SERIA 1 – Etapa a 22-a
Flacãra Moþãþei – Avântul

Rast 5-1, Victoria Pleniþa – Vii-
torul Vârtop 3-1, Progresul Ciu-
percenii Vechi – SC Poiana Mare
2-0, Recolta Galicea Mare – Ful-
gerul Maglavit 2-7, Unirea Vela
– Avântul Giubega 2-5, Viitorul
Dobridor – Viitorul Ciupercenii
Noi 5-2, Vânãtorul Desa – Voin-
þa Caraula 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Po-
iana Mare 50p, 2. Rast 50p, 3.
Giubega 46p, 4. Pleniþa 45p (- 1
joc), 5. Moþãþei 40p (- 1 joc).

SERIA 2 – Etapa a 25-a
Viitorul Mãceºu de Sus – Ful-

gerul Întorsura 3-2, Viitorul Si-
liºtea Crucii – Recolta Mãceºu
de Jos 5-4, Dunãrea Gighera –
Progresul Bãileºti 0-1, Aktiv Pa-
dea – Progresul Cerãt 3-2, Du-
nãrea Negoi – Recolta Seaca de
Câmp 1-8, Recolta Urzicuþa – Vi-
itorul Giurgiþa 3-2, Triumf Bâr-
ca – Gloria Catane 1-0. Unirea
Goicea a stat.

Clasament (primele 5): 1.
Cerãt 61p (- 1 joc), 2. Mãceºu
S. 59p (- 1 joc), 3. Bãileºti 55p
(- 1 joc), 4.  Goicea 49p (- 1
joc), 5. Urzicuþa 47p.

SERIA 3 – Etapa a 22-a
Ajax Dobroteºti – Unirea

Amãrãºtii de Jos 1-3, AS Rojiº-
te – Viitorul Sadova 7-0, Viito-
rul Gângiova – Avântul Dobreºti
2-2, Fulgerul Mârºani – Unirea
Tâmbureºti 4-1, Progresul Amã-

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiaj-

na – FC Botoºani, ASA Tg. Mureº – Steaua.
DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Roma, în Italia:

ziua a 2-a.
DIGI SPORT 3

18:00 – POLO – Liga Mondialã: România – Georgia
/ 19:30 – HANDBAL (F) – Cupa României, sferturi de
finalã: HCM Baia Mare – HC Zalãu.

DIGI SPORT 4
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga 1: Autobergamo

Deva – City US Tg. Mureº.
DOLCE SPORT 1

18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia
Chiajna – FC Botoºani, ASA Tg. Mureº – Steaua.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2

15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Roma, în Ita-
lia: ziua a 2-a.

EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM – Turul Italiei: etapa a 4-a /

21:45 – FOTBAL Anglia – Premier League: West
Ham – Manchester United.

EUROSPORT 2
21:30 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Wisla

Cracovia – Slask Wroclaw.
LOOK TV

20:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº –
Steaua.

LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna –

FC Botoºani.

Alt meci, acelaºi deznodãmânt

Tecãu l-a învins pe Mergea în finala de dublu de la Madrid
disputate cu Mergea ºi Bopanna, nimeni alþii decât
campionii de anul trecut de la Madrid. Pentru trium-
ful din capitala spaniolã, primul din 2016, Horia Te-
cãu ºi Jean Julien Rojer au primit un cec de 282.720
euro ºi 1.000 de puncte ATP, iar învinºii 138.400
euro ºi 600 puncte ATP.

Tot duminicã, pe tabloul de simplu, birui-
tor a ieºit sârbul Novak Djokovic (1 ATP),
scor 6-2, 3-6, 6-3, cu deþinãtorul din 2015
al trofeului, britanicul Andy Murray (2 ATP).

Reamintim, sâmbãtã, compiþia femininã
a fost câºtigatã de Simona Halep, scor 6-2,
6-4 cu sportiva slovacã Dominika Cibulko-
va. Graþie acestei performanþe, începând de
ieri, Halep a urcat în ierarhia WTA de pe
locul 7 pe 5.

La dublu feminin s-au impus liderele mon-
diale Martina Hingis (Elveþia) ºi Sania Mirza
(India), 6-4, 6-4 cu franþuzoaicele Carolie
Garcia ºi Kristina Mladenovic (favorite 5).

LIGA A V-A
rãºtii de Sus – Victoria ªtiinþa
Celaru 6-4. Victoria Cãlãraºi –
Avântul Daneþi nu s-a disputat,
în timp ce Unirea Tricolor Dã-
buleni a stat.

Clasament (primele 5): 1.
Celaru 44p, 2. Amãrãºtii S. 42p
(- 1 joc), 3. Tâmbureºti 35p, 4.
Sadova 35p (- 2 jocuri), 5. Ro-
jiºte 34p (- 1 joc).

SERIA 4 – Etapa a 22-a
Viitorul Teasc – Sporting Leu

0-3, Unirea Câmpeni – Arena
Bulls Preajba 2-1, Viitorul Ghin-
deni – Flacãra Drãgoteºti 8-4,
Luceafãrul Popânzãleºti – Pro-
gresul Mischii 3-5, Viitorul Co-
ºoveni – Avântul Pieleºti 3-4,
Atletico Zãnoaga – Viitorul II
Cârcea 1-3, Progresul Castrano-
va – Voinþa Puþuri 3-0.

Clasament (primele 5): 1.
Castranova 59p, 2. Cârcea II
50p, 3. Leu 47p, 4. Mischii 44p,
5. Ghindeni 41p (- 1 joc).

SERIA 5 – Etapa a 22-a
AS Scãieºti – AS Greceºti 3-

0, Voinþa Belcin – Vulturul Cer-
nãteºti 5-0, Rapid Potmelþu – Vi-
itorul Valea Fântânilor 1-1, Voinþa
Raznic – ªtiinþa Calopãr 2-2, AS
Pietroaia – Inter Secui 1-4, Jiul
Breasta – Viitorul ªtiinþa Craio-
va 4-0. Fortuna Craiova a stat.

Clasament (primele 5): 1.
Secui 48p (- 1 joc), 2. Belcin 41p
(- 1 joc), 3. Cernãteºti 36p, 4.
Scãieºti 36p (- 1 joc), 5. Calo-
pãr 34p (- 1 joc).
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Clasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-outClasament play-out
1. „U”Craiova9 5 1 3 11-7 32
2. CSMS Iaºi 9 3 4 2 7-5 32
3. CFR Cluj 10 4 4 2 18-6 30
4. Botoºani 9 4 2 3 17-15 27
5. Concordia 9 4 3 2 11-8 24
6. Voluntari 9 3 1 5 9-15 22
7. ACS Poli 9 1 3 5 7-19 19
8. Petrolul 10 3 2 5 6-11 15

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

Petrolul – CFR Cluj 1-0
A marcat: Zoubir 25.
Meciul FC Voluntari – CSMS Iaºi s-a jucat asearã.
Chiajna – FC Botoºani, mâine, ora 18
ACS Poli – „U” Craiova, miercuri, ora 20.30

Play-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-aPlay-out, etapa IX-a

Dinamo – Viitorul 3-3
Au marcat: Gnohere 7, 49 – pen., Rotariu 55 / R. Marin 10, Fl.

Tãnase 34, Mãþan 84 – pen.
Meciul Pandurii – Astra s-a jucat asearã.
ASA – Steaua, mâine, ora 20.30

Play-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-aPlay-off, etapa IX-a

Clasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-offClasament play-off

1. Astra 9 7 1 1 20-7 48
2. Steaua 9 5 3 1 14-7 40
3. Pandurii 9 2 6 1 10-7 36
4. Dinamo 10 2 6 2 12-15 36
5. Viitorul 10 1 3 6 14-21 29
6. ASA 9 0 3 6 7-20 22

În perioada 3-8 mai, în
staþiunea Bãile Felix, din judeþul
Bihor, s-a desfãºurat a XI–a ediþie
a Turneului Internaþional de
Fotbal Cupa LOTUS, care a fost
câºtigatã de echipa I.P.J. Dolj.
Aceasta ºi-a apãrat astfel trofeul,
pe care-l cucerise de altfel ºi în
2013. Competiþia a fost organizatã
de Asociaþia Internaþionalã a
Poliþiºtilor ºi a reunit cele mai
bune echipe de minifotbal din
cadrul structurilor Ministerului
Afacerilor Interne, iar anul acesta
la turneu a participat ºi o echipa a
jandarmilor din Chiºinãu. Au
participat peste 40 de echipe,
împãrþite în douã categorii de
vârstã, „tineret”, sub 35 de ani,
din care a fãcut parte ºi echipa
Doljului, ºi „seniorii”, la peste 35
de ani. Echpa poliþiºtilor doljeni a
câºtigat toate meciurile disputate.
Dupã ce în grupã a trecut de
echipele din Giurgiu, Gorj, Bihor
ºi Chiºinãu, doljenii au eliminat în
optimi echipa IPA 2 Galaþi, scor
2-1, în sferturi pe IPA Buzãu, 
scor 1-0, iar în semifinale pe IPA
Bihor, scor 2-0, pentru ca finala

Pase scurte, pase lungi

Performanþa handbalistelor de la
CSM Bucureºti este indiscutabilã,
lãudabilã, meritorie, dar nu este nici
pe departe o minune. S-au fãcut
deja comparaþii cu alte sporturi în
care echipele noastre nu s-ar pu-
tea mãcar gândi la un trofeu simi-
lar. E firesc acest lucru, din mo-
ment ce la fotbal, spre exemplu,
bugetele adunate ale echipelor din
Liga I nu sunt nici mãcar jumãta-
te din suma cheltuitã într-un se-
zon de PSG, Chelsea, Barca, Real,
City, etc. În schimb, echipa Pri-
mãriei Capitalei rivalizeazã din
acest punct de vedere cu cele mai
puternice cluburi din Europa.
CSM Bucureºti înghite anual din
bugetul Capitalei doar prin echipa
femininã de handbal aproximativ
2,5 milioane de euro, buget la ni-
velul lui Vardar Skopje, Gyor ºi
Buducnost. Astfel, CSM Bucureºti
a reuºit un rezultat pe mãsura in-
vestiþiilor.

Sigur, banii nu îþi asigurã câºti-
garea trofeelor, însã diferenþele nu
sunt decisive doar când punem în
balanþã echipe bogate, unde deta-
liile conteazã. Trebuie totuºi remar-
cat cã echipei din Bucureºti i-a ie-
ºit pasenþa încã din primul an de
participare în CL, în timp ce Ol-
tchim, cu aceleaºi resurse, a cla-
cat sezoane la rând, iar Vardar, spre
exemplu, se chinuie de 3-4 ani sã
joace mãcar o finalã, în campioa-
na Macedoniei investindu-se ma-
siv. Un alt merit pe care ºi-l poate

Campioanã merituoasã, dar nu surprizãCampioanã merituoasã, dar nu surprizãCampioanã merituoasã, dar nu surprizãCampioanã merituoasã, dar nu surprizãCampioanã merituoasã, dar nu surprizã
asuma CSM este cã s-a impus în
condiþiile în care nu are o salã pro-
prie, la acest capitol fiind surcla-
satã de rivalele din Champions Lea-
gue, care se pot mândri cu edificii
ultramoderne.

Ca sã revenim la sume, ca o
comparaþie, echipa femininã de
handbal a Capitalei posedã un bu-
get mai mare decât toate echipele
de salã ale Craiovei (handbal femi-
nin, baschet masculin, volei femi-
nin ºi masculin), aºa cã nu meritã
deschis subiectul „la ei cum se
poate?”. E adevãrat, cã investiþiile
în Clubul Primãriei Bucureºtiului au
ºi dat roade destul de repede, echi-
pa de volei cucerind anul acesta
Cupa Challenge, a treia competiþie
ca importanþã în Europa, formaþia
de handbal a câºtigat Champions
League, iar echipa masculinã de
handbal a jucat în cupele europe-
ne, a câºtigat Cupa României ºi
acum se luptã pentru titlu. Poate
cã s-au ºi investit bani mulþi, dar
probabil cã performanþele se ex-
plicã ºi prin faptul cã s-a furat mai
puþin, sau, cine ºtie, poate deloc.
Nu au fost contracte „umflate”, nu
au fost învestiþi în funcþii de con-
ducere diletanþi, oameni „de par-
tid”, lipitori de afiºe, ci profeso-
niºti. ªi CSM Bucureºti a suferit
la început din cauza incompeten-
þei conducãtorilor, dar s-a corec-
tat pe parcurs. Acum doi ani, echi-
pa Capitalei pierdea cu 10-0 la
„masa verde” un meci din cam-
pionat cu SCM Craiova, dupã ce-
lebrul „caz al ecusoanelor”. Ca

exemplu oarecum asemãnãtor, re-
cent, echipa de baschet a Craiovei
nu a putut miza în play-off, adicã
în apogeul sezonului, pe unul din-
tre cei mai buni jucãtori, america-
nul Bureau, pentru cã ºefii clubu-
lui nu au fost capabili sã-i rezolve
problema cu viza de ºedere în Ro-
mânia. Sã ne imaginãm cã suede-
za Gullden, marcatoare a 15 go-
luri în finala cu Gyor, ar fi lipsit în
Final Four din pricina unor gafe
ale ºefilor clubului. Astfel, niºte
conducãtori plãtiþi din bani publici
ar fi scos din joc un jucãtor plã-
tit din bani publici ºi ar fi preju-
diciat niºte suporteri care plãtesc
atât bilete, cât ºi impozite la bu-
getul local. Sau cum ar fi ca în
locul unor jucãtoare cu CV, fie-
care dintre ele internaþionale,
CSM Bucureºti sã fii plãtit con-
tracte imense unor handbaliste de
valoare îndoielnicã?

Banii publici, chiar dacã în multe
cazuri sunt furaþi, îþi asigurã con-
tinuitatea. Problema e cã decât sã
decât sã-i împarþi cu þârâita, mai
bine-i direcþionezi cãtre o echipã
sau douã, care te pot reprezenta la
nivel înalt, în care copii îºi pot gãsi
idolii ºi care pot crea o imagine
oraºului.

E greu de spus, în general, dacã
aceste investiþii majore sunt justi-
ficate sau care dintre sporturi ar
merita un buget mai mare. În ciu-
da performanþelor ºi a marketin-
gului de care a beneficiat, CSM
Bucureºti este o echipã fãrã fani,
fiindcã nu are tradiþie, dar în cazul

unui rezultat de asemenea calibru,
vorbim deja de mândrie naþionalã.
Acum douã sãptãmâni, la celebra-
rea titlului naþional, Vãrzaru ºi com-
pania cãutau prin salã vreun su-
porter cu care sã sãrbãtoreascã
succesul, iar acum, la Budapesta,
au avut parte de peste 500 de ro-
mâni  care le-au susþinut frenetic.
Nu susþineau însã CSM, nu susþi-
neau Bucureºtiul, ci susþineau Ro-
mânia. De altfel, mulþi dintre cei
care au compus galeria purtau tri-
couri sau fulare ale naþionalei sau
ale altor echipe din þarã.

Urma a scãpat turma la CSM
Bucureºti, fiindcã, în plin sezon,
dupã eºecurile de acasã cu Buduc-
nost, Gyor ºi Vardar, mulþi înce-
puserã sã conteste o echipã care
toca milioane de euro din bani pu-
blici ºi dãdea rateuri, în timp ce
destule spitale ºi strãzi aºteptau
reparaþii. Însuºi antrenorul Ras-
mussen a fost aproape de demite-
re în câteva rânduri, fiind con-
stestat uneori vehement, chiar în
interiorul clubului. Astfel s-a ajuns
ca echipa din Bucureºti sã fie de-
semnatã out-sider în Final Four,
deºi nici bugetul ºi nici lotul de ju-
cãtoare nu justificau sub nicio for-
mã aceastã posturã. Nici mãcar
dupã eliminarea lui Rostov Don,
cota echipei din România nu cres-
cuse prea mult.

ªi totuºi, chiar dacã suedeza
Gullden a fost devastatoare în fi-
nalã, ea câºtigând practic meciul
de una singurã, CSM a avut cel
mai valoros lot din Champions

League, cu rezerve de aceaºi va-
loare pe fiecare post, în special
cel de portar, în timp ce rivalele
din Final Four s-au bazat pe indi-
vidualitãþi. Buducnost a mizat pe
duetul Neagu-Bulatovic, cei mai
buni interi din lume. Iar munte-
negreanca a dezamãgit tocmai
atunci când era nevoie mai mare
de ea, la fel cum a fãcut ºi la Ol-
tchim, în semifinala cu Gyor, de
acum câþiva ani. Gyor a stat ºi ea
practic în douã jucãtoare, Heidi
Loke, cel mai bun pivot din lume,
ºi brazilianca Amorim, în timp ce
Vardar ºi-a pus speranþele în due-
tul sârbo-croat al Andreelor, Le-
kic-Penezic, dar care au apãrut la
rampã pe rând ºi nu au conlucrat
pentru succesul echipei.

P.S.

Fotbalul românesc trebuie sã se
organizeze în aºa mãsurã încât sã
poate atrage ºi el fonduri publice,
altfel se îndreaptã spre amatorism.
Faþã de celelalte federaþii internaþi-
onale sau continentale, UEFA nu
încurajeazã direcþionarea banilor
publici cãtre echipe, însã nu spe-
cificã forma prin care pot fi alo-
cate fondurile sau tipul de organi-
zare al clubului, care dacã este
unul potrivit, ar permite susþinere
din partea autoritãþilor. Cluburile de
fotbal trebuie sã aibã parte mãcar
de o infrastructurã care sã le per-
mitã sã atragã fonduri, altfel multe
dintre ele vor dispãrea, aºa cum
se ºi întâmplã, de altfel.

Poliþiºtii-fotbaliºti doljeni,Poliþiºtii-fotbaliºti doljeni,Poliþiºtii-fotbaliºti doljeni,Poliþiºtii-fotbaliºti doljeni,Poliþiºtii-fotbaliºti doljeni,
campioni naþionalicampioni naþionalicampioni naþionalicampioni naþionalicampioni naþionali

sã fie câºtigatã în faþa jandarmilor
din Capitalã. Echipa a fost coordo-
natã de agentul ºef principal
Budricã  Gheorghe, iar din lot au
fãcut parte: agent Sãlceanu Ionuþ
Cristian, agent principal Nicolin
Alin, agent ºef adjunct Dinuicã
Laurenþiu, agent principal Borto-
fleac Marius, agent ºef adjunct

Prunã Radu, agent principal ªtoiu
Bogdan, agent Pãtru Constantin
Alin, agent Nuþã Adrian, agent ºef
adjunct Ilie Mircea, agent ºef
Surcel Doru, comisar Cãlãrãºanu
Cãtãlin Ionuþ ºi inspector Anghel
Andrei. Sãlceanu Ionuþ Cristian a
primit trofeul pentru „cel mai bun
portar al turneului”.


