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De mâine, maºinile vor
intra în Centrul Vechi
doar în baza autorizaþiilor
de liber acces care au fost
eliberate de Primãria Cra-
iova. De asemenea, cele
patru bariere care sunt
amplasate la principalele
intrãri în perimetrul zonei
istorice se vor ridica nu-
mai cu ajutorul telecom-
enzilor, pe care ºoferii ºi
le-au procurat contracost.
Cele patru cãi de acces
sunt la strada „C.S. Nico-
lãescu Plopºor”, la inter-
secþia cu strada „Olteþ”;
strada „C.S. Nicolãescu
Plopºor”, la intersecþia cu
strada „Mihail Kogãlni-
ceanu”; strada „Panait
Moºoiu”, la intersecþia
cu strada „A.I. Cuza”;
strada „Fraþii Buzeºti”,
la intersecþia cu strada
„Mihail Kogãlniceanu”.
„Pentru eventualele in-
tervenþii în situaþii de
urgenþã, au fost predate
cãtre instituþiile abilita-
te (Pompieri, Salvare,
Poliþie) telecomenzi pen-
tru acþionarea acestor
bariere”, se aratã într-un
comunicat al Primãriei
Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Clinicã pentru
îngrijirea pacienþilor
cu tuberculozã
rezistentã
la tratament,
în cadrul Spitalului
de Pneumoftiziologie
Leamna

Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a semnat,
ieri dupã-amiazã, un acord de co-
laborare între CJ, Spitalul de Pneu-
moftiziologie Leamna ºi Fundaþia
„Romanian Angel Appeal”, în ve-
derea înfiinþãrii unei clinici destinate
îngrijirii pacienþilor cu tuberculozã
rezistentã la tratament, la unitatea
sanitarã din subordinea administra-
þiei judeþene, investiþia fiind estimatã
la 500.000 de euro

Primarul comuneiPrimarul comuneiPrimarul comuneiPrimarul comuneiPrimarul comunei
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incompatibilincompatibilincompatibilincompatibilincompatibil
de ANIde ANIde ANIde ANIde ANI

Primarul comunei doljene
Mãceºu de Sus a fost gãsit în
stare de incompatibilitate de
inspectorii Agenþiei Naþiona-
le de Integritate (ANI).
Reprezentanþii ANI spun cã
primarul a fãcut parte din
Consiliul de administraþie al
ªcolii gimnaziale „Sf. Dumi-
tru” Mãceºu de Sus, încãl-
când prevederile legislaþiei
în vigoare.VIP-urile cu baniVIP-urile cu baniVIP-urile cu baniVIP-urile cu baniVIP-urile cu bani
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Regele Mihai I nu va participa
la înmormântarea Reginei Ana

Casa regalã a anunþat, ieri, printr-
un comunicat, cã Majestatea Sa nu va
participa la funeraliile Reginei Ana. „Un
colegiu alcãtuit din cinci medici curanþi
ai Regelui Mihai I, de diverse speciali-
tãþi, a fãcut recomandãri împotriva par-
ticipãrii Majestãþii Sale la funeraliile
Majestãþii Sale Defuncte Regina Ana.
Regele Mihai I va rãmâne pe perioada
Funeraliilor Regale în reºedinþa din El-
veþia, alãturi de prieteni ºi apropiaþi, de
angajaþi ai Casei Majestãþii Sale ºi de
douã maici ortodoxe detaºate la reºe-
dinþã. Aceastã decizie a fost luatã cu
mare pãrere de rãu”.

Ponta se va afla „categoric” pe
listele PSD-ului pentru parlamentare

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea,
a precizat, duminicã, într-o emisiune
TV, cã fostul premier Victor Ponta se
va afla “categoric” pe listele PSD
pentru alegerile parlamentare din
toamnã, respingând zvonurile potri-
vit cãrora este supãrat pe predece-
sorul sãu. Întrebat dacã Ponta se în-
cadreazã în cadrul criteriilor PSD,
adoptate la ultimul Comitet Executiv
Naþional de la Vaslui, Dragnea a rãs-
puns: «Nu existã niciun fel de dubiu
din partea mea sau de ezitare. Rãs-
punsul este „categoric da”, din toate
punctele de vedere». Printre criterii-
le care vor sta la baza alcãtuirii liste-
lor candidaþilor pentru parlamentare,
stabilite la Vaslui, se numãrã activi-
tatea parlamentarã, cea din teritoriu,
dar ºi profesionalismul.

Numele viitorului ministru al
Comunicaþiilor va fi fãcut public mâine

Ministrul interimar al Comunica-
þiilor, Dragoº Tudorache, a declarat,
ieri, cã numele viitorului deþinãtor al
acestui portofoliu va fi fãcut public
miercuri, când va depune ºi jurãmân-
tul în faþa preºedintelui Klaus Iohan-
nis. ‘’E o persoanã cunoscutã, din
domeniu. (…) Am cãutat pe cineva
care sã înþeleagã la fel de bine ºi ad-
ministraþia publicã, dar ºi cum func-
þioneazã industria ºi mediul privat,
pentru cã e o articulare importantã
între cele douã segmente. Am vrut
sã ne asigurãm cã viitorul ministru
are ºi energia ºi dinamismul necesar
unui astfel de domeniu foarte impor-
tant, foarte dinamic, cu un potenþial
uriaº de creºtere pentru economia
României, dar care sã înþeleagã ºi
zona de privat ºi domeniul public’’,
a detaliat Tudorache.

Patru organizaþii neguvernamen-
tale au trimis luni o scrisoare des-
chisã mai multor instituþii naþionale
ºi europene, prin care cer anularea
unui proiect al SRI, finanþat din fon-
duri europene, despre care susþin
cã ar fi unul “de supraveghere în
masã”, anunþã APADOR-CH. “APA-
DOR-CH împreunã cu alte trei or-
ganizaþii neguvernamentale a trimis
astãzi aceastã scrisoare deschisã
mai multor instituþii naþionale ºi eu-
ropene (Comisia Europeanã, Minis-
terul Fondurilor Europene, Primul
Ministru, MCSI, Comisia de con-
trol a SRI, CSAT), exprimându-ºi
îngrijorarea cu privire la un proiect
de supraveghere în masã implemen-
tat de Serviciul Român de Informa-
þii, cu o finanþare europeanã”, se
precizeazã într-un comunicat al Aso-
ciaþiei Pentru Apãrarea
Drepturilor Omului în
România – Comitetul
Helsinki.

Potrivit sursei cita-
te, SRI a câºtigat un
proiect pe fonduri eu-
ropene prin care inten-
þioneazã sã achiziþione-
ze software ºi hard-
ware de 25 de milioa-
ne de euro pentru
“consolidare ºi asigu-
rarea interoperabilitãþii
sistemelor informati-
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A rãmas mai puþin de o lunã
pânã când deputaþii ºi senatorii vor
reveni în Parlament ºi vor trebui
sã dea o soluþii pe unele proiecte
importante aflate pe masa Legisla-
tivului,printre care Legea Avoca-
turii, ordonanþa doctoratelor sau
proiectul lui Cãlin Popescu Tãri-
ceanu privind numirile în Justiþie.

Printre proiectele amânate de
Legislativ se regãseºte cel care
modificã Legea avocaturii. Potri-
vit acestuia, avocaþii trebuie sã fie
informaþi imediat dupã ce se dis-
pune interceptarea convorbirilor,
iar documentele care vizeazã re-
laþia lor cu clienþii sã nu poate fi
ridicate de procurori. Proiectul a
rãmas pe ordinea de zi a Camerei
Deputaþilor, deoarece preºedinte-
le PSD, Liviu Dragnea, anunþa,
chiar înaintea încheierii sesiunii
parlamentare, cã a decis ca acest
proiect de lege sã nu mai fie votat
în plenul Camerei Deputaþilor, pe
motiv cã este necesarã o analizã
mai serioasã.

„Eu am decis asta pentru cã eu
zic cã trebuie o analizã mai serioasã
pe acest subiect. Adicã trebuie sã
ne uitãm mai bine pe ea ºi sã ve-
dem dacã e oportunã sau nu ºi
dacã e bunã în forma care a ieºit
din comisie. Orice act normativ
în domeniul ãsta trebuie sã fie ana-
lizat foarte bine. Trebuie întreba-
te toate pãrþile interesate: societa-
tea civilã, sistemul de justiþie, alþi
specialiºti pentru cã este o lege
care a nãscut foarte multe discu-

þii, foarte multe pãreri pro ºi con-
tra ºi eu zic cã nu stricã nimãnui
dacã mai aºteaptã. Mãsurãm de
mai multe ori ºi, când tãiem, sã
fim siguri cã tãiem bine”, a decla-
ra Liviu Dragnea.

Potrivit modificãrilor aduse Le-
gii 51/ 1995 privind organizarea
ºi exercitarea profesiei de avocat,
procurorii nu au voie sã ridice în-
scrisuri, sã punã sub sechestru
sau sã dispunã confiscarea comu-
nicãrilor scrise între client ºi avo-
cat ºi nici a “suporturilor de su-
net, imagine ºi date” care aparþin
avocaþilor.

Un alt proiect care aºteaptã sã
fie votat în Parlament este adop-
tarea Ordonanþei de Urgenþã a Gu-
vernului 4/2016, privind doctora-
tele. Preºedintele Klaus Iohannis
a trimis pe 31 mai, la reexamina-
re, Parlamentului legea privind
doctoratele invocând faptul cã
procedurile de acordare, retrage-
re a titlului de doctor ºi verificare
a tezelor de doctorat sunt neclare
ºi incoerente, riscând sã conducã
la confuzie.

“În ceea ce priveºte renunþa-
rea voluntarã la titlul de doctor,
nu este clarificat statutul lucrãrii
de doctorat, odatã cu renunþarea
autorului acesteia la titlul de doc-
tor ºi nici efectele ce se vor pro-
duce în planul raporturilor de
muncã. Totodatã, norma poate
afecta activitatea structurilor abi-
litate sã analizeze suspiciunile de
plagiat ºi poate duce la imposibili-

tatea aplicãrii legii prin simpla re-
nunþare la titlu, structurile care pot
dispune sancþiuni mult mai grave
ca retragerea titlului nemaiavând
baza legalã pentru a acþiona”, po-
trivit sursei citate.

În acelaºi timp, preºedinþia sem-
nala ºi faptul cã proiectul de lege
nu clarificã situaþia tezelor de doc-
torat aflate în prezent spre analizã
la CNATDCU ºi nici pe cea a can-
didaþilor care au susþinut teza, însã
nu li s-a acordat încã titlul prin or-
din al ministrului educaþiei.

Un alt proiect care aºteaptã vo-
tul final în Senat este cel iniþiat de
preºedintele Senatului, Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, care îi exclude
pe preºedintele României ºi pe mi-
nistrul Justiþiei din procedura de
numire a mai multor funcþii-cheie
din justiþie. Iniþiativa a fost adop-
tatã tacit de Camera Deputaþilor.

ªi tot printre proiectele cu im-
pact public care aºteaptã votul de-
putaþilor sau senatorilor se mai re-
gãsesc modificãrile aduse legii fu-
matului. Iniþiativa a fost deja mo-
dificatã de senatori. “Prin spaþiul

public închis se înþelege orice spa-
þiu accesibil public sau destinat uti-
lizãrii colective, indiferent de for-
ma de proprietate ori de dreptul
de acces, care are un acoperiº,
plafon sau tavan ºi care este în-
cadrat de pereþi de jur împrejur,
indiferent de natura acestora sau
de caracterul temporar sau per-
manent, cu excepþia spaþiilor cu
destinaþie locativã”, potrivit unui
amendament propus de Comisia
juridicã, adoptat în plen cu 76 de
voturi “pentru”.

De asemenea, noile modificãri
presupun ºi permiterea fumatului
în spaþii special amenajate destina-
te exclusiv pacienþilor din spitalele
de psihiatrie. “Fumatul este permis
în spaþii separate, complet izolate
ºi inscripþionate special pentru
aceastã destinaþie, precum ºi pe
terase exterioare amenajate în
acest scop”, prevede un alt amen-
dament, propus de Comisia de sã-
nãtate.

În total, 239 de proiecte de lege
aºteaptã votul final, dintre care 168
la Camera Deputaþilor ºi 71 la Senat.
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ce”. «Proiectul, numit “SII Analy-
tics”, are un potenþial de suprave-
ghere generalizatã a întregii popu-
laþii a României – un adevãrat sis-
tem informatic Big Brother – fãrã
a avea prevãzutã vreo mãsurã de
garantare a drepturilor cetãþeneºti
sau de limitare a accesului SRI sau
al altor instituþii publice la datele
personale colectate ºi integrate în
acest sistem, scãpare ce încalcã
serios drepturile fundamentale», se
mai aratã în comunicat.

Asociaþia susþine cã proiectul
a fost depus pe data de 9 iunie, la
o zi dupã ce apelul pentru fondu-
rile europene structurale a fost
lansat public, ºi a fost aprobat
foarte repede, în prezent SRI de-
rulând deja o licitaþie pentru achi-
ziþia echipamentelor necesare ºi a

softurilor. Potrivit APADOR-CH,
proiectul ºi-ar propune crearea
unei baze de date comune de la
majoritatea instituþiilor publice ro-
mâneºti, care ar permite cãutarea
oricãror informaþii despre cetãþeni,
serviciul având acces necontrolat
la informaþii.

“De exemplu prin capitolul de
“analizã comportamentalã”, orice
cetãþean ar putea avea o fiºã “de
bunã purtare” (constituitã din in-
formaþii adunate din toate bazele
de date guvernamentale), inclusiv
viitorii parlamentari, judecãtori,
procurori sau antreprenori, fiºe ce
pot fi folosite în scopuri nelimita-
te. Acestea pot fi corelate cu alte
informaþii publice (de ex. Infor-
maþiile de pe un cont de Facebo-
ok), pentru crearea de profile in-

dividuale”, explicã
ONG-ul.

Asociaþia preci-
zeazã cã “anumite
pãrþi din proiect
(vezi capitolele de
“Recunoaºtere fa-
cialã” sau “Inter-
ceptarea comunica-
þiilor” din docu-
mentul explicativ)
ne indicã faptul cã
proiectul are de fapt
ºi un scop nedecla-
rat – acela de supra-

veghere generalizatã a întregii po-
pulaþii”, dând exemplu “baza de
date de recunoaºtere facialã cu
aproximativ 50-60 de milioane de
imagini frontale (gen carte de iden-
titate sau paºapoarte), la care SRI
are acces nelimitat ºi nesuprave-
gheat, nu are nici o utilitate/justifi-
care în “prevenirea fraudei”, aºa
cum pretinde SRI în descrierea
proiectului, fiind de fapt o formã
de spionare a vieþii private a tutu-
ror cetãþenilor”.

Semnatarii scrisorii cer anula-
rea licitaþiei ºi a proiectului, susþi-
nând cã încalcã drepturile funda-
mentale. De asemenea, se solicitã
includerea în condiþiile de accesa-
re a fondurilor europene, explicit,
a interdicþiei folosirii acestora pen-
tru încãlcarea sau limitarea drep-
turilor cetãþenilor ºi dezbaterea
publicã a rolului exact al SRI în
societatea româneascã, inclusiv a
legislaþiei conexe, ca ºi a garanþii-
lor eficiente pentru stoparea abu-
zurilor de acest tip ºi transparenþei
instituþionale pentru orice proiect
care depãºeºte cadrul original de
securitate naþionalã.

Ministrul interimar al Comuni-
caþiilor, Dragoº Tudorache, a de-
clarat, ieri, cã proiectul SRI SII
Analytics, a fost aprobat pentru cã
îndeplinea toate criteriile din ghi-
dul de finanþare.
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Lacrimile lui Djokovici...Lacrimile lui Djokovici...Lacrimile lui Djokovici...Lacrimile lui Djokovici...Lacrimile lui Djokovici...
MIRCEA CANÞÃR

„Nole” Djokovici, numãrul unu
mondial în clasamentul ATP, ºi-a
spulberat un vis: dobândirea „au-
rului” la actuala ediþie a Jocurilor
Olimpice de la Rio. Era trofeul care
îi lipseºte. Surprinzãtor, a fost oprit
din drum, chiar în primul tur, de
argentinianul Juan Martin del Po-
tro, (7-6, 7-6) locul 145, dupã o
îndelungatã convalescenþã, datora-
tã unei accidentãri la încheietura
mâinii. Douã ore ºi 30 de minute a
durat coºmarul. De fapt, a fost o
mare bãtãlie teribilã, între doi mari
tenismeni. Dupã eliminarea prema-
turã de la Wimbledon, unde a fost
învins de americanul Sam Querrey,
în turul trei, a venit acum nãruirea
unui vis. „Nole” Djokovici fãcuse
din Jocurile Olimpice unul din ob-

iectivele sale din acest an. O con-
solare palidã: cãderea sa „de sus”
este acompaniatã de cea a fraþilor
Murray, eliminaþi de cuplul francez
Mahut-Herbert. Doar cinci înfrân-
geri avea Djokovici în 2016 (51 de
victorii ºi 7 titluri), în schimb pal-
maresul olimpic se limiteazã la doar
o medalie de bronz, adjudecatã în
2008, într-un turneu câºtigat de
Rafael Nadal. Patru ani mai târziu,
mai exact în 2012, la Londra, în
confruntarea pentru medalia de
bronz, din nou a fost învins de Del
Potro. Novak Djokovici a plâns.
Nu ºi-a stãpânit lacrimile, ºi i se
întâmplã rar. La 29 de ani, când a
acumulat atâtea ºi atâtea trofee, ºtie
– e deja convins – cã mai poate ºi
pierde. Peste patru ani, va fi în

amurg de carierã. Pãrãsind Cen-
trul Olimpic din Rio, fãrã a-ºi re-
prima lacrimile, a spus doar cã este
„una din marile înfrângeri din ca-
riera sa”. Sunt perioade în viaþa
oamenilor, când ei au nevoie de
caracter pe mãsura nevoi de inteli-
genþã. De regulã lucrãm fãrã nuan-
þe, deºi inteligenþa e capacitatea de
a distinge nuanþele ºi de a nu con-
funda noþiunile. Serbia conta pe o
medalie a lui „Nole”. În Serbia
Novak Djokovici este un mit. ªi
ce paradox, pentru ca amãrãciu-
nea sã fie mai mare: la prima parti-
cipare la Jocurile Olimpice, Maj-
linda Kelmendi (Kosovo) o judoka
de 25 de ani a obþinut medalia de
aur în faþa italiencei Odette Giuf-
firda, o magnificã victorie pentru

þara recunoscutã de Comitetul
Olimpic, în 2014, la 6 ani dupã
declararea independenþei sale. Ju-
dokana, prima medaliatã olimpicã
din istoria Kosovo, se aflã sub
efectul unei suspendãri provizorii
în Franþa, pentru un refuz de con-
trol antidoping, în luna iunie, au
dezvãluit surse apropiate dosaru-
lui. Dar a mai fost ceva, legat de o
întâmplare, de regulã semn rãu:
timp de 40 de minute, într-un as-
censor olimpic, tenismenul argen-
tinian Juan Martin Del Potro a rã-
mas suspendat, duminicã, însoþit
de un membru al delegaþiei argen-
tiniene, fãrã ca vreo informaþie sã
rãzbatã în reþele. L-au eliberat, fi-
nalmente, jucãtorii echipei de hand-
bal argentiniene, ceea ce nu l-a

împiedicat sã-l învingã pe Djoko-
vici. Într-un interviu pentru „L’E-
quipe”, „Nole” ºi-a complimentat
adversarul, spunând despre acesta
cã a fost mai bun ºi a meritat victo-
ria. A jucat extraordinar ºi nu poate
decât sã-l felicite, iar el este trist.
Relatate aºa mecanic, lucrurile par
a nu transmite nici un fior de emo-
þie umanã. Or tocmai despre aºa
ceva este vorba: Novak Djokovici
a vrut sã aducã o bucurie sârbilor
sãi ºi nu a reuºit. Poate o vor face
alþi sportivi, fãrã a avea anvergura
ºi conturile marelui tenismen. Cel
puþin a realizat decepþia imensã a
celor de acasã, care îi poate face,
ca peste tot, pãtimaºi, amari, rãi ºi
pãcãtoºi. Oricum, demnitatea în
suferinþã ºi eºec se cere respectatã.

Cei pe care îi vom înºirui mai
jos întrec, de departe, chiar ºi pe
primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, la capitolul avere. Unii din-
tre aceºtia ºi-au câºtigat banii din
activitãþi intelectuale, iar alþii, din
business-uri de succes pe care le-
au început cu mulþi ani în urmã.
Aºa cum prevede legea, la început

de mandat toþi ºi-au declarat, în
mod transparent, atât bunurile pe
care le deþin, cât ºi veniturile pe
care le câºtigã.

Medicul Firmilian Calotã
Doctorul Firmilian Calotã este unul

VIP-urile cu baniVIP-urile cu baniVIP-urile cu baniVIP-urile cu baniVIP-urile cu bani
din CLM Craiovadin CLM Craiovadin CLM Craiovadin CLM Craiovadin CLM Craiova

Spre deosebire de alte mandate, actua-
lul CLM Craiova are în componenþã mai
multe persoane cu greutate atunci când
vine vorba de bani ºi proprietãþi. Datori-

tã activitãþilor profesionale ºi business-
urilor de pânã acum, au strâns averi fru-
muºele pe care ºi le-au trecut în declara-
þiile de început de mandat.

dintre cei doi consilieri pe care ALDE
îi deþine în CLM Craiova. Medicul
are douã în proprietate douã terenuri
intravilane, în Breasta ºi Livezi, ºi
douã case – una în Craiova ºi alta în
Cluj. Conduce o maºinã a Toyota ºi
are bijuterii, o colecþie de tablouri ºi
icoane vechi, toate în valoare de
9.000 de euro. Venitul anual încasat

în 2015, de la Universitatea din Cra-
iova, din activitatea didacticã a fost
de 54.000 de lei, iar cel din activita-
tea medicalã, de la Spitalul nr. 1, de
30.000 de lei. Deþine un cabinet in-
dividual de chirurgie care i-a adus
anul trecut un venit de 2.500 de lei.

ªi-a rotunjit veniturile cu o sumã de
3.500 de euro, pe care a obþinut-o
scriind articole pentru o revistã me-
dicalã din Paris. Este, de departe,
unul dintre cei mai avuþi dintre con-
silierii nou intraþi în CLM Craiova.

Profesorul universitar
Dumitru Otovescu

Profesorul uni-
versitar Dumitru
Otovescu este o
altã figurã publicã
din viaþa urbei care
a intrat în acest
Consiliu. Stã bine
la capitolul tere-
nuri. Împreunã cu
soþia, deþine teren
intravilan în Govo-
ra, un teren extra-
vilan în Olãneºti ºi
un teren agricol în
Bucureºti. Lo-
cuieºte într-un
apartament cu
douã camere în
Craiova, pe care l-
a cumpãrat în
2009, ºi conduce o
maºinã Audi 3,
achiziþionatã în
2014. Veniturile pe
care le-a încasat în

2015 au fost, în principal, de la
Universitatea din Craiova, acolo
unde este profesor. Activitatea de
la catedrã i-a adus un salariu anual
de 33.600 de lei. Ca membru în
comisiile de doctorat ºi programe
de studii la universitãþile din Bu-
cureºti, Craiova ºi „Constantin

Brâncuºi” din Târgu Jiu, a mai
câºtigat 20.627 de lei. A adãugat
ºi veniturile din pensie (fiind pen-
sionar din iulie 2015) de 18.000
de lei. O parte din banii câºtigaþi
i-a plasat în fonduri de investiþii,
deschise la bancã.

Avocatul Radu Marinescu
Avocatul craiovean, Radu Ma-

rinescu, care se bucurã de un bun
renume în breasla din Craiova ºi
care este ºi avocatul primarului Lia
Olguþa Vasilescu, este ºi el consi-
lier municipal, pe banca PSD. ªi
acesta începe mandatul cu o situa-
þie materialã bunã. Nu deþine nici
un teren, dar, în schimb, are în
proprietate trei apartamente în Cra-
iova. Pe primul l-a cumpãrat în
2008, pe al doilea în 2010 fiind ti-
tular soþia, iar pe cel de-al treilea l-
a dobândit în 2014. Nu investeºte
în artã ºi nu a declarat cã are bani
depuºi în bancã, ci un credit în
valoare de 49.000 de euro. Venitu-
rile familiei Marinescu provin, în
cea mai mare parte, din activitatea
de avocaturã a acestuia, care i-a
adus, în 2015, o sumã de 103.800
de lei. Se mai adaugã 3.800 de lei,
pe care i-a obþinut de la Baroul
Dolj, unde este consilier.

Adriana Ungureanu,
patronul cofetãriei Vivien

Adriana Ungureanu, patronul
cofetãriei Vivien, este consilierul
municipal cu greutate din tabãra
PNL. Datoritã business-ului sãu,

începe mandatul cu o situaþie ma-
terialã foarte bunã. Are în proprie-
tate patru terenuri intravilane, din-
tre care trei în Craiova ºi unul în
Bãile Olãneºti. ªi la clãdiri stã bine.
În Craiova deþine un apartament,
o casã ºi un spaþiu comercial, iar
în Bãile Olãneºti o casã de vacan-
þã. Posedã douã maºini, Audi A5 ºi
Toyota Rav4, ºi bijuterii în valoare
de 5.500 de euro. Veniturile îi pro-
vin din afacerea cu produse de
cofetãrie. Este directorul firmei
Vivien, de unde a încasat, în 2015,
un venit de 10.536 de lei. Mai deþi-
ne ºi o întreprindere individualã de
comerþ care i-a adus anul trecut
un venit de 20.224 de lei.

Viceprimarul Adrian Cosman
De cealaltã parte, la venituri mo-

deste, îl gãsim pe viceprimarul PSD,
Adrian Cosman. Are un teren agri-
col la Gherceºti ºi un autoturism
Peugeot, dar nu deþine în proprieta-
te nici o clãdire, nici în Craiova ºi
nici în altã parte, ºi nu are bani în
bancã. Nu se laudã cu nici o comoarã
în cutia de bijuterii ºi nu a investit în
obiecte de artã. În 2015, singurul sãu
venit a fost salariul de administrator
la Centrul Multifuncþional, aflat în
subordinea RAADPFL Craiova, fi-
ind recompensat cu 25.579 de lei.
Soþia, care este analist programator
la Spitalul Filantropia, a contribuit cu
salariul sãu la întreþinerea familiei.
Noul viceprimar al Craiovei începe,
aºadar, mandatul în condiþii finan-
ciare modeste.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Agenþia Naþionalã de Integrita-
te (ANI) a anunþat cã Gheorghe
Bece, primar al comunei doljene
Mãceºu de Sus, s-a aflat în stare
de incompatibilitate în perioada 27
septembrie 2012 – 18 aprilie
2013, întrucât a deþinut simultan
funcþia de primar ºi calitatea de
membru în cadrul Consiliului de
administraþie al ªcolii gimnaziale
„Sf. Dumitru” Mãceºu de Sus.

Persoana evaluatã a încãlcat,
astfel, dispoziþiile art. 87, alin.
(1), lit. d) din Legea nr. 161/
2003, potrivit cãruia „funcþia de
primar ºi viceprimar, primar ge-
neral ºi viceprimar al municipiu-

Reamintim cã, pe 18 martie
2015, craioveanul Constantin Sori-
nel Marcu a fost trimis în judecatã,
în lipsã, pentru o faptã pe care a
comis-o pe 11 august 2014. Potri-
vit procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, Dragoº Þãn-
dãrescu, în vârstã de 40 de ani, din
Craiova, a ajuns, în ziua respecti-
vã, în jurul orei 14.00, la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
cu o plagã tãiatã de zece centimetri
la nivelul gâtului, dar ºi o plagã tãia-
tã la nivelul urechii stângi, în urma
unui conflict spontan petrecut la
Piscina Plaza Summer Club, din
apropierea centrului comercial Sel-
gros din Craiova. Poliþiºtii au ajuns
la faþa locului, din cercetã-
rile efectuate stabilindu-se
cã victima s-a certat cu un
alt bãrbat, identificat drept
Constantin Sorinel Marcu,
de 40 de ani, din Craiova,
iar cel din urmã a scos la
un moment dat un cuþit cu
care i-a aplicat o loviturã lui
Þãndãrescu, apoi a fugit.
Cei doi se cunoºteau, dupã
cum a declarat victima, însã
nu avuseserã nici un con-
flict anterior.

Primarul comunei Mãceºu de Sus,Primarul comunei Mãceºu de Sus,Primarul comunei Mãceºu de Sus,Primarul comunei Mãceºu de Sus,Primarul comunei Mãceºu de Sus,
declarat incompatibil de ANIdeclarat incompatibil de ANIdeclarat incompatibil de ANIdeclarat incompatibil de ANIdeclarat incompatibil de ANI

Primarul comunei doljene Mãceºu de Sus a fost gãsit
în stare de incompatibilitate de inspectorii Agenþiei
Naþionale de Integritate (ANI). Reprezentanþii ANI
spun cã primarul a fãcut parte din Consiliul de adminis-
traþie al ªcolii gimnaziale „Sf. Dumitru” Mãceºu de Sus,
încãlcând prevederile legislaþiei în vigoare.

lui Bucureºti, preºedinte ºi vice-
preºedinte al consiliului judeþean
este incompatibilã cu: […] d)
funcþia de preºedinte, vicepreºe-
dinte, director general, director,
manager, administrator, membru
al consiliului de administraþie
ori cenzor sau orice funcþie de
conducere ori de execuþie la so-
cietãþile de asigurare ºi cele fi-
nanciare, la regiile autonome de
interes naþional sau local, la
companiile ºi societãþile naþiona-
le, precum ºi la instituþiile publi-
ce”, se aratã în comunicatul ANI.

Persoana evaluatã a fost infor-
matã despre declanºarea procedu-

rii de evaluare, elementele identifi-
cate, precum ºi drepturile de care
beneficiazã – de a fi asistatã sau
reprezentatã de un avocat ºi de a
prezenta date sau informaþii pe care
le considerã necesare, personal ori
prin transmiterea unui punct de
vedere scris, iar Gheorghe Bece a
depus deja la dosarul de evaluare
un punct de vedere, în exercitarea
dreptului la apãrare.

Reprezentanþii ANI mai aratã
faptul cã „fapta persoanei cu pri-
vire la care s-a constatat […] în-
cãlcarea obligaþiilor legale privind
[…] starea de incompatibilitate
constituie abatere disciplinarã ºi se
sancþioneazã potrivit reglementã-
rii aplicabile demnitãþii, funcþiei sau
activitãþii respective […]”. „Per-
soana […] faþã de care s-a con-
statat […] starea de incompatibi-
litate este decãzutã din dreptul de
a mai exercita o funcþie sau o dem-
nitate publicã […]  pe o perioadã

de 3 ani de la data eliberãrii, desti-
tuirii din funcþia ori demnitatea
publicã respectivã sau a încetãrii
de drept a mandatului. Dacã per-

soana a ocupat o funcþie eligibilã,
nu mai poate ocupa aceeaºi func-
þie pe o perioadã de 3 ani de la
încetarea mandatului”.

A primit 8 ani ºi 3 luni închisoare pentru tentativã de omor
Pedeapsã majoratã la apel pentru agresorul de la piscinã

Craioveanul Constantin Sorinel Marcu, cel care l-a
înjunghiat în august 2014, la Piscina Plazza Summer Club
din Craiova, pe Dragoº Þãndãrescu, a fost condamnat
definitiv pentru tentativã la omor. Judecãtorii Tribunalului
Dolj l-au condamnat, pe 10 martie a.c., la o pedeapsã totalã
de 5 ani ºi 4 luni închisoare cu executare, însã la apel
Curtea de Apel Craiova i-a majorat pedeapsa la 8 ani ºi 3
luni de închisoare. În plus, instanþa a majorat ºi suma pe
care inculpatul trebuie sã o plãteascã victimei, de la 20.000
lei, la 45.000 lei. Sentinþa a rãmas definitivã luna trecutã.

Sub coordonarea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
demaratã o anchetã pentru a se
stabili cu exactitate circumstan-
þele producerii agresiunii, în cau-
zã fiind întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de
tentativã de omor. Dragoº Þãn-
dãrescu a primit îngrijiri la spital,
iar o zi mai târziu a fost externat,
fiind îndrumat de oamenii legii sã
se prezinte la Institutul de Medi-
cinã Legalã (IML) Craiova pentru
obþinerea certificatului medico-le-
gal. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au cerut
mandat de arestare preventivã în
lipsã pe numele bãrbatului care îl
înjunghiase pe Dragoº Þãndãres-

cu întrucât a dispãrut dupã comi-
terea faptei, Tribunalul Dolj a emis
mandatul în lipsã, iar hotãrârea a
rãmas definitivã pe 25 noiembrie
2014 la Curtea de Apel Craiova.
Cercetãrile în dosar au fost finali-
zate, iar la Tribunalul Dolj s-a în-
registrat dosarul în care Constan-
tin Sorinel Marcu a fost trimis în
judecatã pentru tentativã de omor,
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice
ºi port sau folosire fãrã drept de
obiecte periculoase.
Despãgubirile majorate
la 45.000 lei

Dupã un an de proces, pe 10
martie a.c., magistraþii Tribunalu-
lui Dolj au pronunþat sentinþa în
dosar. Constantin Sorinel Marcu a
fost gãsit vinovat de tentativã de
omor, tulburarea liniºtii publice ºi
port sau folosire fãrã drept de ob-
iecte periculoase ºi a fost condam-
nat la o pedeapsã totalã de 5 ani ºi
4 luni închisoare cu executare. În
plus, judecãtorii au mai stabilit cã
inculpatul trebuie sã-i achite victi-
mei 20.000 lei reprezentând daune
morale ºi trebuie sã plãteascã 1.000
lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Sentinþa, pronunþatã în lipsa incul-

patului, care a fost dat în
urmãrire însã mandatul
emis pe numele sãu nu a
fost pus în executare, a
fost atacatã cu apel de avo-
caþii acestuia, la Curtea
de Apel Craiova.

Apel au declarat,
însã, ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, dar ºi par-
tea vãtãmatã, cauza în-
registrându-se pe 8 apri-
lie a.c. la Curtea de Apel

Craiova. Luna trecutã, pe 8 iulie
a.c., instanþa a pronunþat sentinþa
definitivã. Judecãtorii de la Curtea
de Apel au admis apelul procurori-
lor, dar ºi pe cel al victimei ºi au
majorat pedeapsa lui Constantin
Sorinel Marcu la 8 ani ºi 3 luni de
închisoare, iar despãgubirile la un
total de 65.000 lei:

 „Admite apelurile declarate în
cauzã de parchet ºi partea civilã
Þãndãrescu Dragoº. Descontopeºte
pedeapsa rezultantã ºi repune pe-
depsele componente în individua-
litatea lor. Majoreazã pedeapsa
principalã aplicatã pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de tentativã de
omor (art.32 rap. la art.188 alin.1
C.pen.) de la 5 ani la 7 ani ºi 6
luni închisoare. Majoreazã pe-
deapsa principalã aplicatã pentru
sãvârºirea infracþiunii de tulbura-
re a ordinii ºi liniºtii publice
(art.371 C.pen.) de la 3 luni la 1
an închisoare. Majoreazã pedeap-
sa principalã aplicatã pentru sã-
vârºirea infracþiunii de port sau

folosire fãrã drept de obiecte peri-
culoase (articolul art.372 alin.2
C.pen.) de la 6 luni la 1 an închi-
soare. Recontopeºte pedepsele
principale urmând ca inculpatul sã
execute în final pedeapsa princi-
palã de 8 ani ºi 3 luni închisoare,
în regim de detenþie. Majoreazã
suma stabilitã de prima instanþã
cu titlu de despãgubiri pentru dau-
nele morale în favoarea pãrþii ci-
vile Þãndãrescu Dragoº de la
20.000 lei la 45.000 lei. Trimite
spre rejudecare la prima instanþã
cauza exclusiv sub aspectul laturii
civile ºi exclusiv în ceea ce pri-
veºte acþiunea civilã exercitatã de
Spitalul Clinic de Urgenþã nr.1
Craiova. Menþine restul dispoziþii-
lor din sentinþa apelatã. Respinge
ca nefondat apelul inculpatului.
Obligã pe apelantul inculpat la
plata sumei de 50 lei cu titlu de
cheltuieli judiciare avansate de
stat. Restul cheltuielilor judiciare
rãmân în sarcina statului. Defini-
tivã”, se aratã în sentinþã.
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Potrivit preºedintelui Consiliu-
lui Judeþean Dolj, demersul va
conduce la crearea celui de-al trei-
lea centru de excelenþã din þarã în
acest domeniu ºi se desfãºoarã cu
finanþare asiguratã de Fondul Glo-
bal de Luptã împotriva HIV/SIDA,
Tuberculozei ºi Malariei, prin in-
termediul Fundaþiei „Romanian
Angel Appeal”.

«Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna a fost selectat de Minis-
terul Sãnãtãþii pentru implementa-
rea proiectului, avându-se în ve-
dere condiþiile pe care le oferã
unitatea sanitarã, dotãrile de care
dispune, precum ºi buna pregãti-
re a personalului medical. Ne bu-
curã faptul cã eforturile pe care
le-am fãcut în domeniul sãnãtãþii,
prin investiþii realizate în ultimii

Cele cinci proiecte câºtigãtoa-
re sunt “Copil ca tine sunt ºi eu”
– Asociaþia “Copiii – Speranþa Ar-
mãºeºtiului”, comuna Armãºeºti,
judeþul Ialomiþa; “Educaþie pen-
tru un viitor mai bun” – Grup
de iniþiativã Roºiori, comuna Ro-
ºiori, judeþul Ialomiþa; „Ajutã-mã
sã învãþ!” – Asociaþia pentru Dez-
voltare Comunitarã “EURO”
BREASTA, comuna Breasta, jude-
þul Dolj; „ªcoala de azi, viitorul

Clinicã pentru îngrijirea pacienþilor cu tuberculozã rezistentãClinicã pentru îngrijirea pacienþilor cu tuberculozã rezistentãClinicã pentru îngrijirea pacienþilor cu tuberculozã rezistentãClinicã pentru îngrijirea pacienþilor cu tuberculozã rezistentãClinicã pentru îngrijirea pacienþilor cu tuberculozã rezistentã
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Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion
Prioteasa, a semnat, ieri dupã-amiazã, un acord de
colaborare între CJ, Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna ºi Fundaþia „Romanian Angel Appeal”, în
vederea înfiinþãrii unei clinici destinate îngrijirii
pacienþilor cu tuberculozã rezistentã la tratament, la
unitatea sanitarã din subordinea administraþiei judeþene,
investiþia fiind estimatã la 500.000 de euro.

ani, sunt apreciate ºi atrag o nouã
iniþiativã care ajutã la rezolvarea
unei probleme cu care se confrun-
tã judeþul.

Un alt argument care a susþinut
decizia este reprezentat de faptul
cã ºi Consiliul Judeþean Dolj are
capacitatea ºi ºi-a exprimat dispo-
nibilitatea de a susþine financiar
demersul. Mai exact, partenerii
noºtri vor asigura fondurile pentru
tot ceea ce presupune amenajarea
propriu-zisã a noii clinici. Este vor-
ba despre reabilitarea unui corp de
clãdire existent ºi construirea unuia
nou, precum ºi despre asigurarea
dotãrilor necesare, sumã estimatã
la 500.000 de euro.

La rândul sãu, CJ Dolj va aco-
peri toate cheltuielile legate de ob-
þinerea autorizaþiilor ºi avizelor, de

racordarea la reþelele de utilitãþi,
dar ºi de amenajarea cãilor de ac-
ces, a drumurilor interioare ºi a
unui parc destinat pacienþilor. Este
un proiect care avanseazã într-un
ritm susþinut ºi iatã cã, dacã în luna
februarie avea loc vizita iniþialã de
evaluare, acum existã deja un pro-

iect aprobat de cãtre Fondul Glo-
bal, iar partenerii noºtri pot înce-
pe procedurile legale pentru selec-
tarea proiectantului ºi, ulterior, a
constructorului», a declarat pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

Alãturi de preºedintele CJ Dolj,

Ion Prioteasa, la întâlnirea în ca-
drul cãreia a fost semnat acordul
de colaborare au mai participat vi-
cepreºedintele Alina Elena Tãnã-
sescu, secretarul judeþului Dolj,
Gheorghe Barbãrasã, ºi manage-
rul Spitalului de Pneumoftiziolo-
gie Leamna, Marius Matei.

Douã asociaþii doljene, selectate pentru
a reduce abandonul ºcolar

Fundaþia World Vision România a
anunþat lista finalã a proiectelor finan-
þate în cadrul programului ,,Educaþie
pentru schimbare” implementat în par-
teneriat cu Fundaþia Vodafone România
în comunitãþile rurale din Ialomiþa, Dolj
ºi Vâlcea. În cadrul acestui program, cu

sprijinul celor cinci asociaþii ºi grupuri
de iniþiativã finanþate, vor fi dezvoltate
cinci centre de tip ºcoalã dupã ºcoalã
destinate activitãþilor de integrare so-
cialã ºi reducere a abandonului ºcolar
de care vor beneficia cel puþin 120 de
copii pe o perioadã de nouã luni.

de mâine” – Asociaþia ProTineret
Bucovãþ, comuna Bucovãþ, jude-
þul Dolj; „Educaþie pentru schim-
bare” – Grup de iniþiativã Scundu,
comuna Scundu, judeþul Vâlcea.
120 de copii,
beneficiari ai programului

În cadrul programului „Educa-
þie pentru schimbare”, pânã la
data-limitã de depunere a aplicaþii-
lor, 13 iulie a.c., au fost primite 13

proiecte propuse de asociaþiile ºi
grupurile de iniþiativã din tot atâtea
comunitãþi rurale din judeþele Ialo-
miþa, Dolj, Vâlcea.  Proiectele au
fost evaluate în douã etape de o
echipã formatã din reprezentanþi ai
Fundaþiei World Vision Romania ºi
ai Fundaþiei Vodafone România pe
baza formularelor de aplicaþie com-
pletate de solicitanþi ºi a documen-
telor însoþitoare.

Fiecare proiect desemnat câº-
tigãtor va primi o finanþare de ma-
xim 47.500 lei pentru a implementa
activitãþi de tipul ºcoalã dupã ºcoa-
lã pentru cel puþin 25 de copii din
categorii vulnerabile cu scopul
îmbunãtãþirii rezultatelor ºcolare,
reducerii absenteismului ºi a aban-
donului ºcolar.

Pe lângã crearea celor 5 centre
de tip ºcoalã dupã ºcoalã, World
Vision Romania îºi propune sã
mobilizeze resursele locale ºi sã
capaciteze asociaþiile ºi grupurile
de iniþiativã care vor implementa
proiectele la nivel local pentru asi-
gurarea sustenabilitãþii activitãþilor.

 «Prin „Educaþie pentru schim-
bare” propunem un program
educaþional integrat. Obiectivul fi-
nal este reducerea abandonului ºco-
lar ºi, pentru a-l atinge, ne propu-

nem sã lucrãm împreunã cu co-
munitãþile respective, sã le oferim
suportul necesar pentru ca schim-
barea în educaþia copiilor sã por-
neascã din comunitate ºi sã fie
susþinutã de membrii comunitãþi-
lor pe termen lung», a declarat
Daniela Buzducea, director execu-
tiv World Vision Romania.

Programul „Educaþie pentru
schimbare” este finanþat de Fun-
daþia Vodafone România prin Pro-
gramul Strategic de Investiþie în
Mediul Rural care se deruleazã în
toate judeþele tãrii ºi care susþine
dezvoltarea de proiecte în dome-
niile educaþiei ºi serviciilor socia-
le necesare categoriilor defavori-
zate din satele si oraºele mici din
Romania.
Douã centre
„ºcoalã dupã ºcoalã”

Parteneri în acest proiect sunt
douã fundaþii, World Vision Ro-
mânia ºi Vodafone. Programul
Strategic de Investiþie în Mediul

Rural este derulat de Fundaþia Vo-
dafone România în toate judeþele
þãrii ºi susþine dezvoltarea de pro-
iecte în domeniile educaþiei ºi ser-
viciilor sociale necesare catego-
riilor defavorizate din satele ºi ora-
ºele mici din România. Potrivit re-
prezentanþilor Vodafone, acesta
este singurul program de acest
gen, cu acoperire naþionalã, deru-
lat de o fundaþie. În prima ediþie,
desfãºuratã în perioada februarie
2015 – iulie 2016,Vodafone Ro-
mânia a acordat o finanþare totalã
de 653.645 de euro.

World Vision România este o
fundaþie creºtinã care pune în cen-
trul activitãþii sale bunãstarea co-
pilului, fiind parte din marea fami-
lie World Vision International, pre-
zentã în aproape 100 de þãri din
întreaga lume. Din 1990, de când
ne-am început activitatea în Ro-
mânia, am sprijinit peste 500.000
de copii ºi adulþi, în 400 de comu-
nitãþi din opt judeþe.

RADU ILICEANU
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O economie digitalã europeanã
prosperã reprezintã una dintre pie-
trele de temelie ale creºterii eco-
nomice ºi ocupãrii forþei de mun-
cã în UE. De asemenea, aceasta
este fundamentalã pentru moder-
nizarea industriei tradiþionale.
Având în vedere câºtiguri estima-
te în valoare de 500 de miliarde
EUR generate de o creºtere eco-
nomicã suplimentarã ºi o stimula-
re substanþialã a procesului de cre-
are de locuri de muncã în Europa,
Grupul PPE va întreprinde demer-
suri în direcþia finalizãrii pieþei uni-
ce digitale, pentru a oferi un maxi-
mum de beneficii ºi valoare adãu-
gatã cetãþenilor ºi companiilor
noastre. Cu alte cuvinte, dorim sã
oferim cetãþenilor noºtri o amplã
varietate de servicii transfrontalie-
re, sã stimulãm crearea de servicii
online inovatoare la preþuri com-
petitive ºi sã facilitãm accesul com-
paniilor ºi, în special, al IMM-uri-
lor, pe pieþele transfrontaliere.

Fiind cel mai mare grup politic
din cadrul Parlamentului European,
PPE constituie forþa motrice pen-
tru dezvoltarea acestui proiect-che-
ie ºi pentru satisfacerea aºteptãri-
lor cetãþenilor ºi companiilor eu-
ropene, creând o piaþã unicã digi-
talã competitivã, inovatoare ºi ori-
entatã cãtre cetãþeni la nivel glo-
bal. Din acest punct de vedere,
dorim sã traducem într-un mod
inteligent normele care s-au dove-
dit esenþiale în lumea clasicã a afa-
cerilor (offline) în norme pentru
lumea digitalã. Aºadar, trebuie sã
ne axãm pe iniþiative care vor de-
pãºi fragmentarea juridicã ºi vor
permite companiilor sã culeagã
roadele întregii pieþe europene,
oferind consumatorilor o gamã
mai vastã de opþiuni.

Suntem convinºi cã o economie
digitalã mai bunã ºi robustã în Eu-
ropa este necesarã ºi cã barierele
dintre statele membre trebuie eli-
minate pentru a crea o „piaþã uni-
cã digitalã” realã. Aceasta necesi-
tã, în principal, consolidarea încre-

derii cetãþenilor ºi a companiilor în
economia digitalã. În acest scop,
adoptarea rapidã a unui cadru cu-
prinzãtor, dar realist, pentru pro-
tecþia datelor în UE, care ar spori
competitivitatea Europei, asigu-
rând, în acelaºi timp, confidenþia-
litatea efectivã online, precum ºi
adoptarea Directivei privind secu-
ritatea reþelelor ºi a informaþiei sunt
esenþiale pentru finalizarea pieþei
unice digitale. Grupul PPE acordã
prioritate calitãþii în raport cu vite-
za în cadrul discuþiei permanente
referitoare la protecþia datelor ºi
securitatea ciberneticã, pentru a
ajuta companiile noastre sã profite
de potenþialul unei economii baza-
te pe date.

Piaþa unicã digitalã stimuleazã
creºterea economicã a multor in-
dustrii europene, precum sectorul
industriilor creative, care este sec-
torul cel mai inovator, orientat spre
tineri ºi care are un imens potenþi-
al de creare de locuri de muncã
într-un mediu care se dezvoltã ra-
pid ºi se aflã mereu în schimbare.

Cadrul privind drepturile de pro-
prietate intelectualã oferã protec-
þie pentru valoarea muncii prin care
a fost creat conþinut inovator sau
cultural; de asemenea, acesta cre-
eazã oportunitãþi pentru inovarea
viitoare ºi accesibilitatea la cunoaº-
tere. Sinergia dintre aceste valori
implicã reajustarea cadrului privind
drepturile de proprietate intelectua-

lã pentru a þine seama de noile pro-
vocãri create de tehnologia moder-
nã. Cadrul trebuie sã fie echilibrat
ºi sã permitã utilizatorilor sã acce-
seze serviciile, generând, în ace-
laºi timp, suficiente beneficii pen-
tru a promova diversitatea cultu-
ralã a Europei.

Coeziunea pieþei

Pentru ca piaþa unicã digitalã sã
fie competitivã ºi sã ofere benefi-
cii cetãþenilor ºi companiilor, ac-
torii pe piaþã au nevoie de un ca-
dru normativ fiabil, echitabil, trans-
parent ºi proporþional, care sã le
permitã sã concureze în mod echi-
tabil ºi sã lanseze idei ºi produse
inovatoare fãrã a se confrunta cu
norme împovãrãtoare. Prin urma-

re, noi, Grupul PPE, dorim sã cre-
ãm condiþii de concurenþã echita-
bile pentru operatori. Aceasta în-
seamnã cã dorim sã adoptãm mã-
suri normative pentru abordarea
disfuncþionalitãþilor actuale de pe
pieþe în vederea îndeplinirii aces-
tui obiectiv, însã dorim, în acelaºi
timp, sã evitãm obligaþiile de re-
glementare asimetrice, care favo-
rizeazã anumite pieþe, companii
sau anumiþi operatori în detrimen-
tul altora, vizând, mai degrabã, ser-
viciile concrete care sunt puse la
dispoziþie.

Considerãm cã definiþia actori-
lor ºi a pieþelor va reprezenta un
element esenþial pentru asigurarea
unei concurenþe echitabile. Per-
spectivele noastre tradiþionale asu-
pra pieþelor, centrate pe telecomu-
nicaþii, vor trebui analizate ºi re-
considerate în raport cu evoluþiile
cãtre noi ecosisteme de platforme
care includ magazine de aplicaþii,
sisteme de operare, servicii care
nu sunt interoperabile, servicii de
platã, motoare de cãutare, sisteme
de navigare etc.

Grupul PPE salutã ºi susþine
dezvoltarea de noi modele de afa-
ceri ºi servicii pentru consumatori
ºi companii. Pentru ca aceastã ino-
vare sã aibã loc, considerãm cã
accesul echitabil, deschis ºi nedis-
criminatoriu la internet (neutralita-
tea reþelei) reprezintã un instrument
esenþial ºi un factor deschizãtor de

drumuri în direcþia oferirii de noi
servicii fãrã restricþii abuzive. Ast-
fel, neutralitatea reþelei constituie
o condiþie prealabilã obligatorie
pentru concurenþa echitabilã ºi
pentru coeziunea pieþei în benefi-
ciul consumatorilor ºi al compa-
niilor. În acest context, vizãm fi-
nalizarea oportunã a propunerii pri-
vind Piaþa unicã a telecomunicaþii-
lor pe parcursul anului 2015, pre-
cum ºi revizuirea Cadrului de re-
glementare a comunicaþiilor elec-
tronice, în vederea formulãrii unor
soluþii echilibrate pentru provocã-
rile-cheie, precum serviciul de roa-
ming, spectrul ºi neutralitatea re-
þelei. Fiind grupul politic principal
din Parlament în ceea ce priveºte
toate inovaþiile din domeniul servi-
ciilor roaming, Grupul PPE se an-
gajeazã sã elimine cât de curând
posibil taxele pentru serviciile cu
amãnuntul de roaming pentru
voce, date ºi SMS.

Infrastructurã
ºi industrie

Întrucât dezvoltarea de noi ser-
vicii digitale se accelereazã, con-
siderãm cã infrastructura aferentã
reprezintã o altã condiþie prealabi-
lã obligatorie pentru competitivita-
tea noastrã. Dezvoltarea rapidã a
traficului de date mobile, estimat
sã creascã de 10-15 ori în perioa-
da 2014-2019, reprezintã o provo-
care pentru investiþiile în capaci-
tate, pentru a permite utilizarea
celor mai mari viteze în viitor, ºi
necesitã alocarea definitivã a spec-
trului pentru a facilita plasarea Eu-
ropei pe primul loc în lume. Aºa-
dar, ne angajãm cu fermitate sã
abordãm condiþiile ºi procedurile
necesare pentru acordarea de licen-
þe de spectru pentru comunicaþii
în bandã largã wireless.

Noile servicii bazate pe aplicaþii
sau accelerate, inclusiv servicii de
e-sãnãtate, e-learning ºi servicii
pentru întreprinderi, pot fi utiliza-
te numai dacã avem efectiv acces
rapid ºi fiabil la internet. Prin ur-
mare, dorim sã asigurãm investiþii
substanþiale în infrastructurã, în
special în noua bandã largã (fibrã,
4G ºi 5G). Sursele esenþiale de in-
vestiþii sunt instrumentele de finan-
þare pe termen mai lung din planul
Juncker pentru investiþii, care vor
viza o serie de sectoare, inclusiv
transporturile, energia ºi economia
digitalã. Întrucât toþi cetãþenii ar
trebui sã fie conectaþi la internet
de cea mai mare vitezã ºi la cel mai
mic preþ posibil, trebuie luate în
considerare soluþii hibride.

Dorim, de asemenea, sã utilizãm
potenþialul pieþei unice digitale pen-
tru a stimula incluziunea socialã ºi
generaþionalã ºi a aborda diviziu-
nea digitalã prin introducerea de noi
modele de interacþiune. Aceasta
necesitã stabilirea ºi aplicarea unui
cadru normativ astfel încât inves-
tiþiile private în infrastructurã sã
devinã atractive din punct de ve-
dere comercial, inclusiv prin re-
compensarea riscurilor asumate de
investitori ºi asigurând cele mai
bune capacitãþi ºi cea mai mare vi-
tezã. În ultimã instanþã, acest lu-
cru va aduce beneficii ºi utilizato-
rilor finali din zonele îndepãrtate.

Considerãm cã ºi accesul la in-
ternetul deschis trebuie analizat în
acest context ºi trebuie sã evaluãm
cu atenþie restricþiile de reglemen-
tare aplicate operatorilor, care îi
împiedicã sã îºi asume riscuri în
afaceri ºi sã investeascã în zonele
cu o populaþie redusã sau cu con-
diþii geografice nefavorabile. În
acest context, Grupul PPE consi-
derã cã un rol-cheie este deþinut
de regimul UE privind ajutoarele de
stat: în cazul în care nu pot fi asi-
gurate numai investiþii private, tre-
buie sã permitem cetãþenilor ºi
companiilor sã participe la piaþa
unicã digitalã prin alte mãsuri. Va
trebui sã reconsiderãm modul ac-
tual de aplicare a normelor privind
ajutoarele de stat pentru a permite
o mai bunã dezvoltare a soluþiilor
în bandã largã ºi a altor soluþii.
Orice serviciu bazat pe internet
este inutil ºi, în ultimã instanþã, eco-
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nomia de piaþã socialã nu este rea-
lizatã, dacã nu se oferã consuma-
torilor ºi companiilor acces la in-
ternet cu o vitezã ºi de o calitate
adecvate.

Dincolo de infrastructurã, do-
rim o industrie TIC europeanã
competitivã pe plan mondial ºi con-
diþii-cadru care sã încurajeze ope-
ratorii din sectorul telecomunica-
þiilor ºi furnizorii de servicii de in-
ternet sã activeze pe plan paneu-
ropean. În acest scop, va trebui
sã creãm un ecosistem, inclusiv un
mediu normativ adecvat, care sã
încurajeze în mod activ inovarea
ºi ideile inovatoare, integrarea ra-
pidã a acestora pe piaþã ºi institui-
rea ºi vânzarea acestor produse ºi
servicii ca marcã a calitãþii la nivel
mondial. Cooperarea transfronta-
lierã între statele membre, autori-
tãþi ºi companii, precum ºi inves-
tiþiile comune vor juca un rol-che-
ie în acest proces. Totuºi, acesta
nu este limitat la industria TIC. În
schimb, trebuie sã consolidãm ºi
sã stimulãm în mod activ digitali-
zarea altor industrii, inclusiv indus-
tria producãtoare (fabrici inteligen-
te), industria energeticã ºi cea a
transporturilor, sectorul de retail ºi
IMM-urile, serviciile publice ºi în-
vãþãmântul, precum ºi oraºele in-
teligente ºi dezvoltarea zonelor ru-
rale, pentru a þine ritmul cu eco-
nomia mondialã ºi a face din UE
un loc atractiv pentru investiþii,
pentru trai ºi pentru desfãºurarea
de activitãþi economice.

Multe dintre acestea vor depin-
de de modul în care susþinem evo-
luþia liderilor europeni în ceea ce
priveºte serviciile inovatoare, pre-
cum cloud computing, date masi-
ve ºi internetul obiectelor. Succe-
sul acestei strategii va depinde, de
asemenea, de încurajarea dezvol-
tãrii competenþelor informatice în
rândul cetãþenilor ºi de promova-
rea antreprenoriatului în cadrul e-
industriilor ºi, prin urmare, de
abordarea deficitului de angajaþi
calificaþi, care deþin competenþe
în domeniul TIC. Avem nevoie de
angajaþi ºi de lucrãtori cu înalte
calificãri în domeniul TIC. Cu-
noºtinþele ºi competenþele TIC tre-
buie promovate în fiecare etapã a
educaþiei ºi a formãrii profesiona-
le. Aceste evoluþii digitale asigu-
rã, de asemenea, o schimbare sem-
nificativã la nivelul administraþiei
publice, instituind o platformã de
administrare electronicã mai efi-
cientã, simplificatã ºi accesibilã
utilizatorilor.

Drepturile
de proprietate
intelectualã,
drepturile de autor
ºi conþinutul

Companiile se bazeazã pe pro-
tecþia drepturilor de proprietate in-
telectualã (DPI). Prin urmare, în-
cãlcarea acestor drepturi la scarã
comercialã trebuie combãtutã prin
proceduri civile de execuþie, pen-
tru a permite creatorilor, inventa-
torilor ºi altor deþinãtori de drep-
turi sã se bucure de beneficii adec-
vate. Drepturile de autor reprezin-

tã un domeniu al DPI de o impor-
tanþã fundamentalã pentru indus-
tria creativã, sector pe care Uniu-
nea Europeanã doreºte sã îl facã
sã avanseze pentru a stimula creº-
terea economicã. Contribuþia in-
dustriilor culturalã ºi creativã la
crearea de locuri de muncã ºi creº-
terea economicã în UE este esen-
þialã. Prin urmare, Grupul PPE
solicitã politici care permit tehno-
logiilor digitale ºi industriilor crea-
tive sã se susþinã reciproc în ve-
derea obþinerii unei creºteri reale
în Europa.

IMM-urile sunt factori-cheie
care permit crearea de locuri de
muncã ºi creºterea economicã în
sectorul creativ ºi, din acest mo-
tiv, accesul lor la conþinut trebuie
facilitat. Drepturile de autor rãmân
unul dintre cele mai eficiente mo-
toare pentru crearea, producþia, di-
seminarea ºi digitalizarea conþinu-
tului cultural. Considerãm ca fiind
o prioritate esenþialã promovarea
diversitãþii culturale a Europei prin
asigurarea unui nivel înalt de pro-
tecþie a drepturilor de autor ºi prin
remunerarea autorilor, utilizând o
abordare echilibratã în ceea ce pri-
veºte obiectivul accesului la bunuri
ºi cunoºtinþe culturale în interes
public.

În lumina celor de mai sus, Gru-
pul PPE susþine un sistem de drep-
turi de autor care promoveazã
funcþionarea eficientã a lanþurilor
valorice între creatori, autori, pro-
ducãtori, edituri, jurnaliºti, interme-
diari, furnizori de servicii ºi utili-
zatori. Obiectivul ar trebui sã fie
instituirea unor scheme de autori-
zare flexibile, accesibile companii-
lor ºi consumatorilor, pentru lucrã-
rile supuse drepturilor de autor.
Aceastã abordare trebuie orientatã
în funcþie de nevoia de a garanta o
remunerare adecvatã a artiºtilor ºi

a creatorilor, investitorilor ºi pro-
ducãtorilor. În acelaºi timp, cer-
cetãtorii, instituþiile culturale, com-
paniile ºi consumatorii din Europa
ar trebui sã beneficieze de mai
multã flexibilitate ºi simplitate în
utilizarea lucrãrilor supuse dreptu-
rilor de autor. Promovãm o cultu-
rã a respectului pentru drepturi; în
consecinþã, cetãþenii ar trebui sã
fie informaþi cu privire la scopul
drepturilor de autor într-un mod
care este uºor de înþeles.

Principiul „teritorialitãþii” ar tre-
bui atent analizat, iar diferenþele
dintre legislaþiile statelor membre,

precum ºi specificitãþile fiecãrui
sector, trebuie luate în considera-
re în mod adecvat. Excepþiile ac-
tuale la nivelul cadrului juridic exis-
tent trebuie reevaluate, îndeosebi
în domeniul obiectivelor politicii
publice, precum educaþia sau ac-
cesul în condiþii de egalitate pen-
tru persoanele cu handicap.

Consumatorii în
economia digitalã

Considerãm cã, în centrul pie-
þei unice digitale, trebuie sã se afle
consumatorii. Întrucât cheltuielile
de consum reprezintã aproximativ
56 % din PIB-ul UE, trebuie sã
permitem consumatorilor sã bene-
ficieze de opþiunile oferite de o piaþã
unicã digitalã funcþionalã ºi diver-

sificatã. Aceasta înseamnã cã res-
pectivii consumatori nu pot fi dis-
criminaþi, de exemplu, pe baza lo-
calizãrii geografice, iar practicile
discriminatorii, care se variazã de
la blocaj geografic la oferte discri-
minatorii în toate sectoarele achi-
ziþiilor ºi plãþilor online, trebuie
abordate prin mãsuri adecvate.

În acelaºi timp, vedem în neu-
tralitatea reþelei o mãsurã impor-
tantã pentru asigurarea accesului
consumatorilor la internetul des-
chis ºi pentru tratarea în condiþii
de egalitate a aceloraºi tipuri de tra-
fic. În acest context, activitatea
Grupului PPE se va îndrepta cãtre
un cadru care permite libertatea de
alegere a fiecãrui consumator ºi
care lasã loc modelelor de afaceri
inovatoare, precum ºi serviciilor-
cheie, inclusiv serviciilor speciali-
zate, cum ar fi e-sãnãtate ºi auto-
mobile fãrã ºofer, câtã vreme aces-
te servicii nu depãºesc accesul la
internetul deschis.

De asemenea, avem în vedere
nevoia de a analiza gradul de pre-
gãtire a cadrului normativ actual
de protecþie a consumatorilor pen-
tru epoca digitalã. Deºi, în ulti-
mul an, au fost parcurse etape im-
portante în ceea ce priveºte solu-
þionarea online a litigiilor, alte do-
menii ale comerþului electronic tre-
buie încã sã fie abordate pentru a
asigura condiþii de concurenþã
echitabile ºi a contribui la accele-
rarea comerþului electronic euro-

pean. Legislaþia europeanã comu-
nã în materie de vânzare este un
instrument cu un potenþial trans-
frontalier imens. Obiectivul Gru-
pului PPE a fost întotdeauna ace-
la de a stimula comerþul electro-
nic prin utilizarea acestui instru-
ment opþional ºi aºteptãm cu ne-
rãbdare ca proiectul sã înregistre-
ze progrese. Acestea includ, pe de
o parte, încetarea practicilor pre-
cum urmãrirea adresei IP sau lip-
sa deliberatã a interoperabilitãþii
sistemelor, restricþionând opþiunile
consumatorului ºi, pe de altã par-
te, garantarea transferabilitãþii vie-
þilor digitale ale cetãþenilor.

Eliminarea barierelor din calea
dezvoltãrii transfrontaliere a co-
merþului electronic are o importanþã
deosebitã. Aceasta priveºte, în spe-
cial, normele referitoare la livrarea
transfrontalierã de colete ºi TVA
aplicabile vânzãrii de bunuri ºi ser-
vicii – care, din cauza fragmentã-
rii ºi a lipsei de transparenþã, îm-
piedicã comerþul electronic trans-
frontalier. Pentru construirea unei
pieþe unice digitale cu adevãrat fa-
vorabile incluziunii, trebuie, aºadar,
sã asigurãm interoperabilitatea sis-
temelor, utilizarea de standarde
comune ºi aplicarea aceloraºi nor-
me atât online, cât ºi offline.

În ceea ce priveºte concepe-
rea acestui cadru pentru o mai
bunã protecþie a consumatorilor,
noi, Grupul PPE, credem cu tãrie
cã acesta trebuie sã fie echilibrat
în funcþie de nevoile ºi capacitãþi-
le companiilor, îndeosebi ale în-
treprinderilor mici ºi mijlocii.
Atunci când cerinþe de reglemen-
tare disproporþionate forþeazã
companiile sã iasã de pe piaþã, este
afectatã, în ultimã instanþã, ºi li-
bertatea de alegere a consumato-
rilor. Prin urmare, drepturile ºi
obligaþiile consumatorilor ºi ale
companiilor sunt interconectate ºi
trebuie sã se ajungã la un echili-
bru pentru ambele pãrþi. Econo-
mia digitalã constituie o soluþie
avantajoasã atât pentru consuma-
tori, cât ºi pentru companii.
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A frecventat cursurile primare ºi
gimnaziale la ªcoala generalã nr. 10
“Tudor Vladimirescu” din oraºul
natal. ªi a pãstrat, tot timpul, un
deosebit respect, învãþãtorului care
l-a învãþat sãciteascã, sã scrie ºi sã
socoteascã (numele sãu: Gh. Pâr-
vuþã) ºi celor doi profesori de ma-
tematicã (Gh. Sorescu ºi Gh. Bãni-
cã), despre care spunea cã au avut
meritul de a-i fi descoperit ºi culti-
vat gustul ºi pasiunea pentru mate-
maticã. În aceºti ani, a frecventat
Cercul de matematicã (existent,
la nivelul oraºului Craiova ºi con-
dus de profesorul sãu Gh. Sores-
cu), a început sã colaboreze la
Revista matematicã ºi sã partici-
pe, cu excelente rezultate, la Olim-
piada Micilor Matematicieni ºi
Fizicieni.

Cursurile liceale le-a urmat (ºi
absolvit) la Colegiul Naþional “Ca-
rol I” (atunci : Colegiul Popular
“Nicolae Bãlcescu”) din Cetatea
Bãniei. ªi a obþinut, la învãþãturã,
an de an, premiul I. Fãrã a neglija
ce-lelalte discipline din planul de
învãþãmânt, a acordat o atenþie
specialã  (ºi constantã) matemati-
cii. Cunoscându-i-se aptitudinile ºi
interesul pentru matematicã, a fost
repartizat într-o clasã “specialã”
(cu acest profil). Profesoara, care
are merite mari în orientarea ºi pre-
gãtirea sa, pentru performanþã, a
fost Evelina Stãnescu (venitã la
Craiova de la Uni-versitatea din Iaºi
ºi care, fãrã a avea obligaþii familia-
le, ºi-a consacrat priceperea (ºi
aproape tot timpul liber) pregãtirii
grupului de elevi desemnaþi sã re-
prezinte Colegiul (ºi, implicit jude-
þul Dolj) la tradiþionalele olimpiade
ºcolare (naþionale ºi internaþionale).
În ultima clasã, de pregãtire a aces-
tui grup de elevi s-a ocupat Ion Cio-
lac, un alt profesor de certã valoa-
re (director adjunct, ºef al Catedrei
de matematicã – din ºcoalã, respon-
sabil al Cercului pedagogic de pro-
fil ºi, ani mulþi, secretar al Filialei
din Craiova a Societãþii de Mate-
maticã).

Ca urmare a pregãtirii sale de un
înalt nivel, Octavian Bâscã, elevul
de atunci, a participat, cu un deo-
sebit succes, la Olimpiada Interna-
þionalã de Matematicã, obþinând
Premiul II (1964, Moscova,
U.R.S.S.) ºi, respectiv, Premiul III
(1965, Berlin, R.D. Germanã). Suc-
cesele obþinute le-a dedicat mate-
maticienilor Gh. Þiþeica, Simion
Stoilow ºi Traian Lalescu – toþi

Vestea cã Octavian Bâscã – unul dintre cei mai
reprezentativi absolvenþi pe care i-a avut, în ultime-
le patru decenii, Colegiul Naþional “Carol I” din
Craiova, instituþie de învãþãmânt preuniversitar, pe
ale cãrei bãnci au învãþat, de-a lungul timpului, pes-
te 50 de viitori membri ai Academiei Române – a
încetat din viaþã, m-a îndurerat profund. Pe mine ºi
pe toþi cei care – colegi de clasã sau de generaþie ºi-

Octavian Bâscã s-a
nãscut, în Craiova, la
26 aprilie 1947. Au fost,
la pãrinþi (tatãl Constan-
tin Bâscã, mecanic de
locomotivã cu aburi, ºi
mama, casnicã) trei
copii (el, matematicia-
nul, ºi surorile Maria –
profesoarã de lim-ba
românã ºi limba
francezã ºi Octavia –
farmacistã). Soþia,
Adriana – pro--fesoarã
de fizicã la Liceul
“Decebal”  din Capita-
lã. Copii: Sorin – fost
stu--dent la Cambrige
(Anglia) ºi Diana – la
A.S.E. (secþia finanþe-
bãnci), Bucureºti.
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trei foºti, odinioarã, elevi ai acelu-
iaºi Colegiu.

În acelaºi timp, a obþinut presti-
gioase premii (în anii 1962, 1963,
1964, 1965) la Concursul (de re-
zolvitori) organizat de “Gazeta de
Matematicã”.

Prin succesele obþinute, Octavian
Bâscã are meritul de a fi deschis
calea obþinerii unor excelente per-
formanþe, în anii urmãtori, de cãtre
repre-zentanþii Colegiului craiovean
(al cãrui director am avut ºansa ºi
onoarea sã fiu, în perioada 1 sept.
1961 – 1 februarie 1987). El, Oc-
tavian Bâscã, a fost (ºi rãmâne)
“Deschizãtorul de drum”. L-au
urmat, dupã aceea, numai la mate-
maticã, 16 elevi ai aceluiaºi colegiu
craiovean care, avându-l, în faþã,
drept exemplu, au izbutit sã cuce-
reascã, pânã în 1989, un numãr de
21 de premii la Oli-mpiadele Inter-
naþionale ºi la cele balcanice de
matematicã (ºi chimie).

Dupã încheierea cursurilor licea-
le, tânãrul bacalaureat a devenit stu-
dent al Facultãþii de Matematicã-Me-
canicã a Universitãþii din Bucureºti,
unde i-a avut profesori pe academi-
cienii Grigore Moisil, Nicolae Teodo-
rescu, Miron Nicolescu ºi Caius Ia-
cob ºi de la care ºi-a însuºit – mãrtu-
riseºte – “arta de a explica de o
manierã cât mai clarã cu putinþã
cunoºtinþe, teoreme, probleme
etc. foarte complicate, pe care sun-
tem obligaþi sã le prezentãm stu-
denþilor noºtri, în cadrul cursuri-
lor de specialitate...”.

În 1971 a efectuat – trimis de
Facultate – un stagiu de speciali-
zare la Institutul de Programare al
Universitãþilor Paris VI ºi Paris VII
(sub îndrumarea profesorului Mau-
rice Nivat).

În 1977 îºi va susþine (sub îndru-
marea prof. univ. C.P. Popovici) teza
de doctorat intitulatã Sisteme de sto-
care ºi regãsire a informaþiei.

Va efectua, apoi, instructive spe-
cializãri ºi în alte centre universita-
re ale Europei: Germania (1993,
1994); Italia (1997); Anglia (1998);
Grecia (1992, 2002) etc. În Franþa
va reveni, în mai multe rânduri, sta-
bilind contacte ºi efectuând studii
de pregãtire nu doar în Paris
(1995), ci ºi în Toulouse (1995) ºi
Marseille (1996).

Activitatea
profesionalã

Dupã absolvirea facultãþii ºi-a
desfãºurat activitatea în cadrul Ca-

tedrei de Informaticã a Facultãþii de
Matematicã a Universitãþii din Bu-
cureºti (activitate începutã, ca asis-
tent stagiar, în 1970, pentru a ajun-
ge, în 1999, profesor universitar). A
mai ocupat (prin cumul), de-a lun-
gul anilor, Catedra de matematicã a
Facultãþii de Matematicã ºi Informa-
ticã a Universitãþii “Spiru Haret” din
Bucureºti (din 1999) ºi Catedra de
Matematicã ºi Informaticã a Facul-
tãþii de ªtiinþe din Cadrul Universitã-
þii din Piteºti (din 1998).

Majoritatea cursurilor sale se
adreseazã studenþilor informaticieni
ºi cuprind domeniile: structuri de
date; baze de date; sisteme de ope-

rare; calcul paralel ºi distribuit; teh-
nici de programare; algoritmi.

În general, activitatea sa didacti-
cã “acoperã” majoritatea formelor
de învãþãmânt superior: cursuri, se-
minarii ºi laboratoare (la învãþãmân-
tul de zi, seral, fãrã frecvenþã), post-
universitar, studii aprofundate, cur-
suri UNESCO în limba englezã, re-
ciclare, grade didactice, specializãri,
pregãtire pentru admitere, an pre-
gãtitor pentru studenþii strãini, ºcoli
de varã etc.) etc.

Pentru documentarea studenþilor,

în domeniile informaticii, a elabo-
rat mai multe manuale ºi tratate de
specialitate: Sisteme de Operare
ºi Teleprelucrarea Datelor; Ele-
mente de Calcul Numeric ºi Pro-
gramare (partea I); Elemente de
Calcul Numeric ºi Programare
(partea a II-a); Ele-mente de Cal-
cul Numeric ºi Programare (edi-
þia a II-a revãzutã ºi îm-bu-nãtãþi-
tã); Sisteme de Operare (vol. I);
Sisteme de Programare pentru
Minicalculatoare (Sisteme de
Operare – volumul II); Îndrumã-
tor pentru Lim-baje C ºi Turbo
C; Baze de date; Data Base Sys-
tems and Socio-Economic Appli-
cations (Lecture notes); Dix Le-
çons sur les Problçmes d’Ordon-
nancement ºi Tehnici de calcul
distribuit (Distributed Computa-
tion Tehniques).

A alcãtuit o serie de culegeri de
probleme, cum sunt: Programe în
Limbajul FORTRAN; Culegere
de Probleme de Structuri de Date

ºi Sisteme de Operare; Culegere
de exerciþii pentru seminarul de
Bazele Programãrii Calculatoare-
lor; Culegere de Probleme (în vol.
Elemente de programare auto-
matã. FORTRAN IV de L. Sofro-
nea ºi A. Botea); Culegere de pro-
bleme pentru seminarul de
structuri de date.

Dupã cum lesne se poate obser-
va, lucrãrile prof. dr. Octavian Bâscã
au fost “legate” de informaticã, de
aplicaþiile calculatoarelor în mate-
maticã ºi de istoria matematicii.

Se apreciazã (de cãtre specialiºtii
în domeniu) cã de-a dreptul “re-
marcabile” sunt cãrþile sale referi-
toare la structurile de date, baze de
date, sisteme de operare, elemente
de programare în limbajele FOR-
TRAN, C ºi Turbo, C. Cãrþile – de
fapt, ceea ce le sporeºte simþitor
valoarea – sunt însoþite de culegeri-
le de probleme aferente. ªi pun în
evidenþã “cultura matematicã ºi
informaticã a autorului, excepþi-
onala sa gândire algoritmicã”.

Activitatea
de cercetare

ºtiinþificã
Acest domeniu l-a atras – va

mãr-turisi prof. univ. dr. Octavian
Bâscã – foarte de timpuriu: “Pot
spune cã am început cercetarea
la o vârstã destul de fragedã.
Eram elev în clasa a V-a (1959)
când am citit un articol ºtiinþi-
fic al profesorului Grigore C.
Moisil despre automate cu con-
tacte ºi relee din “Gazeta Ma-
tematicã”, seria A. Acest arti-
col mi-a marcat toatã viaþa ºi
m-a determinat sã mã de-dic
studiului calculatoarelor. Am în-
ceput prin a urma un Cerc de
ra-dio; a studia, suplimentar,
matematica; prin a prezenta
referate ºi co-municãri la dife-
rite sesiuni ºi simpozioane care
s-au organizat în liceu ºi în fa-
cultate ºi a redacta prima lucra-
re publicatã”.

Principalele domenii de cerce-
tare abordate (de-a lungul carie-
rei sale uni-versitare) au fost: Lim-
bajele de programare ºi teoria
programãrii; Tehnici de progra-
mare; Funcþii recursive ºi cal-
culabilitate; Teoria gra-furilor;
Structuri de date; Sisteme de
operare; Algoritmi; Baze de
date; Calcul distribuit; Apli-ca-
þii ale statisticii mate-ma-tice ºi
altele. Iar rezultatele cercetãrilor
sale ºtiinþifice privesc: Abordarea
unor probleme de reprezentare a
informaþiilor; aplicaþii ale teoriei
grafurilor (drumuri minime, fluxuri
în re-þe-le); programarea procesoa-
relor; aplicarea metodelor statisti-
ce în studiul sistemelor de opera-
re; aplicarea tehnicilor de calcul în
statistica matematicã; aplicarea
tehnicilor de calcul în calculele
matematice, cu referiri în special
la teoria erorilor; metode perfor-
mante pentru rezolvarea diferite-
lor tipuri de probleme (teoria algo-
ritmilor).

Prof. univ. dr. Octavian Bâscã a
participat, de asemenea, la realiza-
rea unui numãr de 30 de programe
de cercetare pe bazã de contract
(pe 11 din acestea le-a condus di-
rect). Temele abordate sunt variate.
ªi au avut drept scop optimizarea
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profesori – au avut ºansa de a-l fi cunoscut. Avea
abia 56 de ani. Ajunsese, prin muncã, un “nume” în
“familia” matematicienilor (ºi informaticienilor) ro-
mâni. Avea numeroase proiecte de viitor. Cercetãri
începute (ºi care urmau sã fie finalizate). Întrebãri
la care îºi propusese (ºi a dovedit cã era în mãsurã
sã o facã) sã rãspundã... ªi – nu în ultimul rând –
doi copii, Sorin ºi Diana, aflaþi la vârsta când aveau
mare nevoie de sprijinul pãrintelui lor...

Ieri a avut loc prima ºedinþã de
titularizare, pentru cei care au obþi-
nut minimum 7,00 la examenul din
urmã cu circa o lunã. S-a mers pe
metodologie, în care se stipuleazã:
„În conformitate cu prevederile
Calendarului mobilitãþii personalu-
lui didactic din învãþãmântul preu-
niversitar pentru anul ºcolar 2016/
2017, în perioada 8-9 august 2016
se deruleazã etapa de repartizare a
candidaþilor cu media minimum 7

Dupã prima ºedinþã de repartizare, au mai rãmas locuriDupã prima ºedinþã de repartizare, au mai rãmas locuriDupã prima ºedinþã de repartizare, au mai rãmas locuriDupã prima ºedinþã de repartizare, au mai rãmas locuriDupã prima ºedinþã de repartizare, au mai rãmas locuri
S-a mai finalizat o etapã, vorbim de-

spre cariera profesorilor, cea care a
avut finalitate titularizarea. Ieri, a
avut loc, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, repartizarea, în

ºedinþã publicã a posturilor declara-
te disponibile. Nu este totul statutat,
fiind ºi alte cãi prin care se poate
ajunge la o soluþie de ocupare a unui
post în învãþãmânt.

(ºapte) ... pe posturi didactice/ ca-
tedre vacante publicate pentru an-
gajare cu contract individual de
muncã pe perioadã nedeterminatã,
la nivelul judeþului în care au
susþinut proba practicã sau in-
specþia specialã la clasã la profi-
lul postului, indiferent de jude-
þul în care au susþinut proba scri-
sã, ierarhizaþi pe o listã unicã,
în ordinea descrescãtoare a me-
diilor de repartizare, cu respec-

tarea condiþiilor specifice di Me-
todologie”. Chiar dacã nota minis-
terului a venit târziu, pe 5 august,
putând aduce neclaritãþi în aplica-
re, la Dolj nu au fost probleme.

Mediile, între 7,75 ºi 9,81
Ceea ce s-a întâmplat la Dolj a

punctat prof. Janina Vaºcu, in-
spector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj: «Au
fost 28 de posturi disponibile, din
care s-au ocupat 14. Cea mai mare
medie, 9,81, a fost în învãþãmân-
tul preºcolar. Cea mai micã notã a
fost la instruirea practicã – 7,75.
Au rãmas posturi libere, cele mai
multe la Liceul de Arte „Marin So-
rescu”, iar altele la „instruire prac-
ticã”. În urma ºedinþei, posturile
vacante se vor transforma în une-
le pe perioadã nedeterminatã. În
perioada 11-17 august, va fi vorba
de detaºare în interesul învãþãmân-
tului ºi de detaºare pe funcþii de
conducere. În ziua de 18 august
va fi reactualizatã lista posturilor
rãmase, a doua zi având loc ºedin-

þa publicã de repartizare».
Aºa cum s-a amintit, este ne-

voie de specialiºti la Liceul de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova.
„ªtim cu ceea ce ne confruntãm,
aºteptãm perioada în care se su-
plinesc posturile, dar este nevoie

de resursã umanã. În aceastã pri-
vinþã, ne dorim ºi participarea in-
stituþiilor de culturã, însã discuþia
este foarte largã”, a precizat prof.
Lucia Croitoru, director al Liceu-
lui de Arte „Marin Sorescu”.
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activitãþii în diferite domenii ºi sec-
toare ale economiei noastre naþiona-
le. Iatã, pentru exemplificare, câte-
va din temele abordate: Elaborarea
unui sistem integrat în industria
de mobilã; Elabo-rarea unui mo-
del matematic pentru evaluarea
calitãþilor igienice ale pieilor na-
turale ºi ale înlocuitorilor din
piele; Alegerea optimã a planuri-
lor de croire a tablei pentru pro-
ducþia de articole casnice (vase
emailate); Elaborarea unui sis-
tem expert pentru evaluarea im-
pactului construcþiilor hidroteh-
-nice asupra mediului; Optimiza-
rea traseelor de transport în co-
mun în Municipiul Bucureºti etc.

*   *   *
Capabil ºi foarte muncitor, prof.

univ. dr. Octavian Bâscã s-a angajat
ºi în alte cercetãri ºi activitãþi ºtiin-
þifice. A participat la Congresul In-
ternaþional de Logicã, Metodologie
ºi Filosofie (unde a prezentat comu-
nicarea intitulatã Sinteza automa-
telor finite în metoda lui A.
Church). A fost prezent (în calitate
de invitat sau organizator) la alte
manifestãri ºtiinþifice cu participare
internaþionalã. A fost prezent (ºi a
fãcut expuneri) la numeroase semi-

narii (de: Algebrã; Analizã meca-
nicã; Funcþii recursive; Funcþii
spline; Bãnci de date; Compilare;
Limbaje de compilare ºi transla-
tare; Utilizatori pe calculatoarele
româneºti; Calcul distribuit etc.).
A organizat, timp de doi ani, ªcoli
de varã la Poiana Pinului, pe tema
Calculul paralel ºi dis-tribuit.

Apreciindu-i-se pregãtirea ºi serio-
zitatea, a fost ales în Consiliul ªtiinþi-
fic al Institutului Central pentru Con-
ducere ºi Informaticã ºi în Comitetul
de redacþie al “Gazetei matemati-
ce” ºi al revistei “Studii ºi cercetãri
matematice”.

A participat, în 1986, la elaborarea
Micului Dicþionar Enciclopedic (ed.
a III-a, revãzutã ºi adãugitã). ªi – rod
al unor preocupãri mai vechi – a ela-
borat (în colaborare cu prof. I. Pur-
caru) volumul Oameni, Idei, Fapte
ºi Istoria Matematicii, în care – pe
parcursul a 432 de pagini – sunt pre-
zentaþi – amplu ºi documentat, în or-
dinea naºterii – cei mai cunoscuþi (ºi
mai valoroºi) matematicieni, astro-
nomi, informaticieni ºi filosofi “din
cele mai vechi timpuri ºi pânã la
sfârºitul secolului al XIX-lea”.

Octavian Bâscã. Profesorul

univ. dr. “stimat ºi preþuit de stu-
denþi” (care îi “admirau inteli-
genþa, harul, acuitatea observa-
þiei ºi pertinenþa raþionamentu-
lui sãu matematic”). Dascãlul la
care studenþii “preþuiau”, de ase-
menea, “politeþea, gluma finã,
bonomia ºi dragostea pe care o
avea pentru tineret”. Iubit ºi sti-
mat de studenþi, a fost “preþuit de
marea majoritate a oamenilor cu
care intra în contact” (Paul Ra-
dovici Mãrculescu).

Cercetãtor pasionat, harnic ºi pri-
ceput. Cu merite mari în dezvolta-
rea informaticii (a informaticii prac-
tice, mai ales) în România. Crezul
sãu este cel exprimat, cândva, în 4
din cugetãrile sale, de cel care i-a fost
mentor, Marele matematician Grigo-
re Moisil: “Cea mai scumpã ºtiin-
þã este mult mai ieftinã decât cea
mai ieftinã neºtiinþã”; “ªtiinþa
este ceea ce rãmâne dupã ce ai
uitat tot ceea ce ai învãþat”; “Om
de ºtiinþã nu este cel care ºtie ce
ºtie, ci cel care ºtie cã ºi ce... nu
ºtie”; “Dacã vrei sã înveþi ceva,
fã un curs”.

N-a uitat Colegiul pe ale cãrei
bãnci s-a format pentru viaþã. Nu ºi-
a uitat colegii. ªi nici pe “bunii” sãi
profesori. N-a uitat, de asemenea,
faptul cã atunci – în anii adolescen-
þei ºi cã acolo – în Colegiul care îl
avea, în acel timp, patron spiritual,
pe “martirul” Nicolae Bãlcescu, a
gustat din fructul dulce al perfor-
manþei de a fi obþinut (în anii 1964
ºi 1965, la Moscova ºi Berlin) douã
prestigioase premii, în cadrul Olim-
piadei Internaþionale de Matematicã
– întrecere care adunã, laolaltã, de
pe toate continentele, “floarea cea
vestitã” a fiecãrei generaþii de elevi

pasionaþi pentru studiul matematicii
– “aceastã ºtiinþã curatã pentru
suflete curate”, cum a definit-o,
cândva, George Þiþeica.

ªi, spre cinstea lui, Octavian Bâs-
cã nu ºi-a uitat familia, nu ºi-a ui-
tat pãrinþii. Dovada? În Cuvântul
de încheiere la susþinerea tezei sale
de doctorat, a spus “Mulþumesc
pãrinþilor mei, care m-au învãþat
ce este MUNCA, CINSTEA ªI
DREPTATEA”.

*   *   *
Dãruit total profesiei, ºi-a ne-

glijat sãnãtatea. Iar boala – o

boalã necruþãtoare, ale cãrei
semnale le-a nesocotit – avea sã-
l rãpunã. Când a ajuns la spital,
era deja prea târziu. Deºi pregã-
tit, în acest scop, de medici,
operaþia n-a mai avut loc. Era
prea târziu...

La scurt timp, dupã aceea, avea
sã-ºi ia adio de la viaþã. Îndoliindu-
ºi familia. Copii. Soþia. Surorile. ªi,
nu în ultimul rând, mãicuþa. Care,
la cei 90 de ani ai sãi, îl plângea cu
lacrimi amare, aºteptând, ca pe o
izbãvire, clipa plecãrii pe drumul
care sã o ducã la Octavian...
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Lucia Croitoru

Janina Vaºcu
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Stare de urgenþã în Macedonia,
dupã ce 21 de persoane
au murit din cauza inundaþiilor

Macedonia a declarat, dumini-
cã, stare de urgenþã în capitala
Skopje ºi în dictrictele din apro-
piere, la o zi dupã ce cel puþin 21
de persoane au murit în inundaþii
cauzate de o furtunã. Ploile to-
renþiale au inundat case ºi au dis-
trus maºini, sâmbãtã seara. Sub-
urbiile nordice ale capitalei au fost
în mod special afectate, însã cen-
trul oraºului a fost de asemenena
inundat. Printre cei care au murit
se numãrã ºi copii, a declarat un
purtãtor de cuvânt al poliþiei, adã-
ugând cã au loc în continuare ope-
raþiuni de cãutare a ºase persoa-
ne care au fost date dispãrute.
Autoritãþile din Macedonia au de-
cretat ziua de luni zi de doliu na-
þional. “Este o catastrofã de o
magnitudine fãrã precedent”, a
declarat vicepremierul Nikola
Todorov. Forþele speciale de po-
liþie ºi camioane încãrcate cu apã
potabilã au fost trimise în zonele
cele mai afectate, unde au avut
loc, de asemenea, unele întreru-
peri în alimentarea cu energie
electricã. Ploile s-au oprit dumi-
nicã dimineaþa iar nivelul apei a
început sã scadã. Johannes
Hahn, comisarul european pentru
Politica de Vecinãtate ºi Negocie-
rile de Extindere, a anunþat pe
Twitter cã UE este pregãtitã sã
ajute Macedonia, care doreºte sã
se alãture Blocului comunitar.

Împãratul Akihito al Japoniei
a anunþat cã îi va fi dificil
sã îºi îndeplineascã datoria
pânã la final

Împãratul Akihito al Japoniei a
anunþat, în cadrul unui rar discurs
televizat, cã îi va fi “dificil” sã îºi
îndeplineascã datoria pânã la fi-
nal. Împãratul Akihito al Japoniei
anunþã cã îi va fi dificil sã îºi în-
deplineascã datoria pânã la final.
“Mã îngrijorez cu privire la difi-
cultatea de a-mi îndeplini funcþii-
le în calitate de simbol al statu-
lui”, a explicat el. Împãratul Aki-
hito al Japoniei, în vârstã de 82
de ani, nu a vorbit însã în mod
explicit despre abdicare.

Cel puþin nouã morþi într-un raid
aerian efectuat în Yemen

Cel puþin nouã civili au fost uciºi
într-un raid aerian efectuat de coa-
liþia coordonatã de Arabia Sauditã
asupra unei localitãþi situate la pe-
riferia capitalei Yemenului, Sanaa.
Raidul aerian a avut loc duminicã
seara în satul Odhar, situat în zona
Nehm, la periferia oraºului Sanaa.
Bombardamentul intervine în con-
textul intensificãrii, în aceastã
zonã, a confruntãrilor între susþi-
nãtorii preºedintelui yemenit ºi re-
belii huthi, susþinuþi de Iran. Doi
martori au declarat cã patru per-
soane au fost ucise într-un raid
aerian care a vizat un vehicul. Alte
cinci persoane au fost ucise în
acelaºi atac. Agenþia Saba a anun-
þat cã bombardamentul s-a soldat
în total cu moartea a 12 persoane.

Câteva sute de mii de persoane, oricum
aproape de un milion, reunite duminicã,
la Istanbul, la apelul preºedintelui Recep
Tayyip Erdogan, au manifestat, pe o es-
planadã, la Marea Marmara, contra lovi-
turii de stat eºuate, afirmând unitatea lor
în faþa criticilor exprimate de occidentali
la represiunea puterii turce. În faþa sim-
patizanþilor care scandau „pedeapsa cu
moartea”, în prezenþa opoziþiei, Recep
Tayyip Erdogan a spus cã „dacã poporul
vrea pedeapsa cu moartea, partidele se vor
conforma”. „Democraþia triumfã, piaþa
aparþine poporului”, „Tu esti cadoul lui
Dumnezeu, Erdogan” sau „Ordonã sã mu-
rim ºi noi o facem”, se putea citi, în noap-
tea de sâmbãtã spre duminicã, pe flutura-
ºii distribuiþi pe mijloacele de
transport gratuit – feriboturi,
autobuze, metrouri -  pentru
accederea la manifestare. Pre-
ºedintele turc a invitat liderii
de partide laice ºi naþionaliste,
ce afiºeazã susþinerea lor faþã
de guvern, dupã puciul eºuat,
sã exprime detestarea faþã de
miºcarea Hizmet a predicato-
rului Fethullah Gulen, acuzat
de orchestrarea evenimentelor.
Brutalitatea puciului avortat,
care a fãcut peste 230 de morþi
ºi a provocat suspendarea a
60.000 de militari (40% din ge-
nerali), magistraþi, funcþionari,
profesori, nu i-a liniºtit pe ad-
versarii lui Erdogan, unii din-
tre aceºtia denunþând autorita-
rismul preºedintelui turc. Unii
mai naivi, încã mai sperã la re-
petarea loviturii de stat, care
pânã acum nu a eºuat nicioda-
tã. Partidul de stânga pro-kurd
(HDP-10%) nu a fost convo-
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Erdogan ridicã tonul la Occident!Erdogan ridicã tonul la Occident!Erdogan ridicã tonul la Occident!Erdogan ridicã tonul la Occident!Erdogan ridicã tonul la Occident!
MIRCEA CANÞÃR

Germania ºi Olanda vor efec-
tua, în octombrie, teste antiaerie-
ne ºi antirachetã, în cadrul unui nou
concept NATO de apãrare care ar
putea fi aplicat în Polonia ºi în þã-
rile baltice pentru descurajarea
Rusiei, afirmã generalul german

cat la adunare, iar liderul acestuia Sela-
hattin Demirtas nu a fost invitat. Recep
Tayyip Erdogan a criticat Occidentul, re-
proºând partenerilor europeni, dar ºi ame-
ricanilor, lipsa de empatie ºi de susþinere,
în numele solidaritãþii. Faptul cã nu a avut
loc încã promisa liberalizare a vizelor pen-
tru cetãþenii turci, a fost încã un motiv de
reproº. În fine, în pofida reconcilierii cu
Rusia, o întâlnire cu Vladimir Putin fiind
prevãzutã pentru astãzi, la Sankt Peters-
burg, Erdogan criticã ºi reclamã despãr-
þirea de Bashar al-Assad, aliat al Mosco-
vei. Alte reproºuri aduse Occidentului: sus-
þinerea forþelor kurde în Siria pentru com-
batrea Statului Islamic. La Alep, în Siria,
regimul lui Bashar al-Assad încearcã sã

evite o încercuire de cãtre forþele rebele,
kurdo-arabe, susþinute de aviaþia SUA,
evaluate la 6.000-9.000 de combatanþi. În
limbaj diplomatic se cheamã „realpolitik”.
Când se discutã de drepturile omului ºi
valori morale, Uniunea Europeanã preferã
eficacitatea ºi realismul, fãrã concesii. Mai
exact, Bruxelles-ul priveºte cu îngrijorare
spre epurãrile din armatã, administraþie,
justiþie ºi universitãþi, ºi înþelege anevo-
ios „jocul” lui Recep Tayyip Erdogan. Ori-
cum, reintroducerea pedepsei cu moartea
ar pune capãt negocierilor ºi aºa tergiver-
sate privind aderarea Turciei la blocul eu-
ropean, într-un moment în care îngrijora-
rea pe nerespectarea cerinþelor statului de
drept chiar existã.

Germania ºi Olanda vor testa noi sisteme NAGermania ºi Olanda vor testa noi sisteme NAGermania ºi Olanda vor testa noi sisteme NAGermania ºi Olanda vor testa noi sisteme NAGermania ºi Olanda vor testa noi sisteme NATTTTTOOOOO
antirachetã care ar putea fi montate în Europa de Estantirachetã care ar putea fi montate în Europa de Estantirachetã care ar putea fi montate în Europa de Estantirachetã care ar putea fi montate în Europa de Estantirachetã care ar putea fi montate în Europa de Est

Michael Gschossmann. Generalul
de brigadã Michael Gschossmann
a explicat cã operaþiunile comune
vor contribui la o nouã abordare
care va permite Alianþei Nord-
Atlantice sã protejeze þãrile baltice
ºi Polonia, preocupate de acþiunile

Rusiei. În contextul în care Rusia
a anexat regiunea ucraineanã Cri-
meea în 2014, Letonia, Lituania,
Estonia ºi Polonia se tem de mili-
tarizarea enclavei ruse Kaliningrad.
Testul programat în luna octom-
brie va inaugura un nou concept al

sistemelor de apãrare
antiaerianã ºi antira-
chetã dezvoltate de
Germania ºi Olanda în
ultimele 12 luni, fiind
vorba de o premierã în
Europa, a explicat Mi-
chael Gschossmann,
comandantul diviziei
pentru dispozitive la
sol al Forþelor Aeriene
germane. Peste 40 de
interceptoare vor fi
testate în cadrul unui
exerciþiu NATO pro-
gramat pe Insula grea-
cã Creta la începutul
lunii octombrie. La
manevre vor participa
300 de militari din Ger-
mania ºi 100 din Olan-
da, precum ºi 10 mili-
tari din SUA ºi un dis-

trugãtor american echipat cu sis-
teme antibalistice Aegis. Dupã tes-
te, comandanþii militari din Germa-
nia ºi Olanda vor declara funcþio-
nal sistemul Forþei binaþionale de
Reacþie pentru Apãrarea Antiaeria-
nã & Antirachetã. Sistemul va fi
disponibil pentru a fi mobilizat de
NATO în anumite regiuni. Oficiali
din þãrile baltice au salutat instala-
rea de cãtre Statele Unite a unor
sisteme Patriot în Europa de Est,
dar valoarea simbolicã a acestui
nou sistem va fi ºi mai mare, subli-
niazã Gschossmann. “Vom oferi
garanþii de securitate suplimentare
ºi vom transmite un semnal politic
prin mobilizarea acestui sistem
mixt - german, olandez, cu elemen-
te americane Patriot -, care are
caracter pur defensiv ºi care va
putea fi staþionat în Polonia sau în
þãrile baltice”, a subliniat generalul
german. Noul sistem riscã sã atra-
gã reacþia vehementã a Rusiei, care
a criticat deja în mai multe rânduri
planul de instalare a unor elemente
antirachetã fixe în România ºi Po-
lonia ºi suplimentarea efectivelor
NATO în Europa de Est.
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Nuntaºi de închiriat

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:45

Cu greu poþi gãsi un tip mai
de treabã decât Doug. Doar cã
din cauza timiditãþii sale legen-
dare, Doug are ºi o imensã
problemã: în douã sãptãmâni
se cãsãtoreºte cu femeia visu-
rilor sale ºi nu are niciun prie-
ten apropiat care sã-i fie cava-
ler de onoare! Din întâmplare
aflã de compania Best Man,
Inc., care furnizeazã cavaleri de
onoare pentru tinerii însurãþei...

Bine aþi venit în capcanã

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora 20:30

Jacob Sternwood, care a
încãlcat legea de nenumãrate
ori în trecut, este acum forþat
sã se întoarcã la Londra, când
fiul sãu este implicat într-un jaf
care a mers prost. Asta îi dã
detectivului Max Lewinsky o
ultimã ºansã sã-l prindã pe
Jacob, omul pe care l-a urmãrit
fãrã succes atâta timp.
Cu:
James McAvoy, Mark Strong,

Andrea Riseborough

Patriotul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Carolina de Sud - 1776. Ben-
jamin Martin, fost erou al rãz-
boiului Franco-Indian, a re-
nunþat definitiv la luptã pentru
a avea grijã de familia sa în
pace. Deºi pe vremuri era un
soldat viclean, eficient ºi neîn-
durãtor, el s-a cãsãtorit cu o
femeie delicatã care a nãscut
ºapte copii ºi, sub influenþa ei,
ºi-a schimbat trecutul violent
pentru un viitor pacifist pe
plantaþia sa vastã...

MARÞI - 9 august

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
09:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
10:00 EURO polis
11:00 Jocurile Olimpice Rio 2016

(R)
12:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
13:00 Telejurnal
14:00 Jurnal Olimpic
14:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:00 Telejurnal
20:00  Filler
20:15 Jocurile Olimpice Rio

2016
00:00 Filler
00:10 Jocurile Olimpice Rio

2016
06:10 Vorbeºte corect!
06:15 Charlot rival in dragoste

(R)
1914, Comedie, Scurt metraj
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
08:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
09:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Dincolo de moarte…

IUBIREA!…
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Oglinda cerului-Bistriþa

nemþeanã
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Cartea cea de toate zilele
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Telejurnal
14:40 Interzis, arestat, cenzurat
14:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:00 Ediþie specialã
17:30 Transilvania la zi
18:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
20:00 Ediþie specialã
21:10 Acasã la Majestatea Sa

Regele Mihai
21:40 Omul cel bun din Karachi

(R)
22:40 Jocurile Olimpice Rio

2016
04:20 Jocurile Olimpice Rio

2016 - Filler
04:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
06:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
06:30 Naturã ºi sãnãtate
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Scooby-Doo ºi monstrul
de pe Lunã

08:50 Aproape 16 ani
10:15 Bunul Dinozaur
11:50 Novicele
13:30 Secretul lui Adaline
15:25 Sã uiþi Parisul
17:05 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
18:30 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
20:00 Ray Donovan
21:00 Mi-5: Pentru binele tuturor
22:45 Nuntaºi de închiriat
00:30 Toto ºi surorile lui
02:10 Legãturi de familie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:15 Puterea dragostei
1990, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:45 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal: Europe Super-

Cup: Real Madrid - Sevilla
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Puterea dragostei (R)
1990, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
03:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei

(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii  (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

07:00 La plimbare cu racheta (R)
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Danseazã cu mine (R)
14:30 Maestrul despãrþirilor
16:15 La bloc
18:30 Bunã ziua, tristeþe (R)
20:30 Bine aþi venit în capcanã
22:30 Patriotul
02:00 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã

PRO CINEMA

10:00 Mireasã pentru fiul meu
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Splash! Vedete la apã
00:00 Insula iubirii
03:00 Atunci i-am condamnat pe

toþi la moarte (R)
1972, România, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Asta-i România! (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 Ne vedem la tribunal (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Gunes (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Apel de urgenþã (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Academia lui Horia
22:00 Neam legat
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Academia lui Horia (R)
03:00 Neam legat (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Real Madrid - Steaua
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Euro 2016
20:30 Rezumate UEFA Euro 2016
21:00 Fotbal Supercupa

Europei: Barcelona - Sevilla
21:45 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fotbal SuperCupa

Europei: Real Madrid - Sevilla

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 9 august - max: 33°C - min: 21°C

$
1 EURO ........................... 4,4572 ............. 44572
1 lirã sterlinã................................5,2391....................52391

1 dolar SUA.......................4,0184........40184
1 g AUR (preþ în lei)........172,0036.....1720036

Cursul pieþei valutare din 9 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Anunþul tãu!
S.C. VALMIROM PREST COM

S.R.L., cu sediul în mun. Craiova,
str. Nanterre, nr. 1, bl. C13, sc. 1, ap.
3, jud Dolj, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii decizieii etapei de
încadrare de cãtre APM Dolj – fãrã
acord de mediu in cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului/fãrã evaluare adecva-
tã pentru proiectul: “Amenajare
spaþiu comercial tip profi – extinde-
re, modificãri interioare ºi exterioa-
re, amplasare reclamã luminoasã ºi
folii autocolante “, în comuna, Mo-
þãþei, str. Calea Unirii, nr. 139, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de luni-joi între 800- 1630

ºi vineri între orele 800 -1400 precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
http//apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare pânã la data de 14.08.2016.

Anunþ public privind depune-
rea solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu. COMUNA COªOVENI
prin primar Coandã Nicuºor,
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul „ EXTINDERE SISTEM DE ALI-
MENTARE CU APÃ ÎN COMUNA
COªOVENI, JUDEÞUL DOLJ” pro-
pus a fi amplasat în comuna Co-
ºoveni, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr.1, Craiova, zilnic între
orele 9-14 ºi la sediul primãriei co-
munei Coºoveni, str. Principalã, nr.
5, comuna Coºoveni, judeþul Dolj.
Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul A.P. M. Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, Craiova.

OFERTE SERVICIU
SC GENERAL
MEEL ELECTRIC
SRL, cu sediul în
Bãicoi, judeþul Pra-
hova, str. C. D. Ghe-
rea, nr. 2 BIS, an-
gajeazã electricieni
cu grad de autoriza-
re mediu ºi grad de
autorizare înalt. So-
cietatea mentionatã
oferã: salariu atrac-
tiv, cazare, tichete
masã, transport. Cei
interestaþi se pot
adresa la urmãtoare-
le numere de telefon
sau pot transmite cv-
urile prin e-mail: tel.
Mobil – 0740170032
- tel. Fix -
0244262801 1a fax:
0244262801 - gene-
ral.meel.ro@gmail-
.com,  - general_me-
el@yahoo.com.
ANGAJEZ perso-
nal fast-food olan-
dez. Telefon: 0763/
175.855.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment,o zi / sãptãmâ-
nã, vârsta peste 55
ani.Telefon: 0727/
226.367.
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grã-
dini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploae-
laurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.
Vând garsonierã
Brazdã.Telefon:
0766/ 587.549.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
în Balº, ultracentral,
etaj 1, 100 mp, 3
camere, 2 balcoa-
ne. Preþ: 33000
Euro. Telefon:
0720/813.742.

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

Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374;
0753/626.631.
Vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului 5
camere, încãlzire
centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi +
casã demolabilã. Te-
lefon: 0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0770/
333.559.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 9 august 2016 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
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STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã
nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/ 416.455
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate
Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti conve-
nabil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.

Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
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.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
POLIMAX SRL de-
clarã pierdutã anexa
emisã de ORC Dolj
pentru sediul socie-
tãþii. Se declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Familia Gorgo-
ta este alãturi
de familia An-
driescu Marian
la durerea prici-
nuitã de dece-
sul tatãlui. Sin-
cere condo-
leanþe!
COMEMORÃRI

Dacã nu ar fi
plecat în Ceruri,
scumpa noas-
trã soþie, mamã
ºi bunicã BANC
MARIA, ar fi îm-
plinit marþi, 9
august 2016, 79
ani. Dumnezeu

s-o odihneascã
în pace! Familia
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Cãtãlina Ponor s-a calificat, dumini-
cã, în finala de la bârnã a concursului
de gimnasticã artisticã, urmând sã se
lupte pentru o medalie în concursul pro-
gramat pe 15 august. Ponor a fost nota-
tã cu 14,900 în subdiviziunea a doua ºi
a ocupat poziþia a 5-a la sfârºitul califi-
cãrilor acestei probe. La finalã vor mai
participa: Simone Biles (SUA), Laurie
Hernandez (SUA), Flavia Saraiva (Bra-
zilia), Sanne Wevers (Olanda), Fan Yilin
(China), Marine Boyer (Franþa) ºi Isa-
bela Onyshko (Canada).

Cãtãlina Ponor a concurat ºi în califi-
cãrile de la sol, fiind notatã cu 14,200,
insuficient pentru calificarea în finalã.

PonorPonorPonorPonorPonor, calificatã în finalã la bârnã: “T, calificatã în finalã la bârnã: “T, calificatã în finalã la bârnã: “T, calificatã în finalã la bârnã: “T, calificatã în finalã la bârnã: “Trãiesc un vis”rãiesc un vis”rãiesc un vis”rãiesc un vis”rãiesc un vis”

Ponor a declarat cã i se pare cã trã-
ieºte un vis dupã ce a obþinut calificarea
în finala la bârnã þinând cont de faptul
cã întoarcerea sa în activitate dupã trei
ani a fost marcatã de o accidentare gra-
vã la tendonul lui Ahile.

“Sunt în finala olimpicã la bârnã ºi încã
mi se pare cã trãiesc un vis! 29 de ani, 3
ani în care am stat departe de gimnasti-
cã, întoarcerea în salã în aprilie 2015,
operaþie la tendonul lui Ahile, 5 luni de
recuperare ºi momentul de acum, unica
mea ºansã sã obþin ce îmi doresc! Da,
da, trãiesc un vis. ªi mai am o finalã pânã
îl voi îndeplini. Sper din toatã inima! Hai
România!”, a scris Ponor pe contul per-

sonal de Facebook.
Sâmbãtã searã, în concursul mascu-

lin, Marian Drãgulescu ºi Andrei Mun-
teanu au obþinut calificarea în finalele
probelor de sãrituri, respectiv paralele.

Begu – aut ºi la simplu ºi la dublu!
Perechea Mitu/Olaru, în turul doi

Irina Begu (31 WTA) a pierdut, du-
minicã, în primul tur atât la simplu, cât
ºi la dublu. Mai întâi, Begu a cedat în
faþa niponei Nao Hibino (84 WTA), scor
4-6, 6-3, 3-6. În urmã cu câteva zile,
sportiva noastrã reuºise s-o învingã pe
japonezã într-un meci din cadrul ture-
nului de la Florianopolis (Brazilia), tur-
neu pe care în cele din urmã l-a ºi câºti-
gat. La dublu, unde a fãcut pereche cu
Monica Niculescu, a fost un insucces
în faþa taiwanezelor Hao-Ching Chan/
Yung Jan Chan, scor 7-5, 4-6, 3-6. De
asemenea la simplu, Andreea Mitu (190
WTA) a pãrãsit competiþia în runda ina-
uguralã. Beneficiarã a unui wild-card,
dupã retragerea sârboaicei Jelena Janko-
vici, Mitu n-a avut replicã în faþa celei
de a 4-a jucãtoare a lumii, Garbine Mu-
guruza (Spania), scor 6-2, 6-2. Ulterior,
alãturi de Raluca Olaru, Mitu avea sã se
revanºeze la dublu, printr-o victorie în
faþa sportivelor maghiare Timea Babos
ºi Reka Luca Jani, scor 6-3, 6-4. În
manºa urmãtoare, româncele vor avea
însã o misiune aproape imposibilã, în
faþa tandemului rus Ekaterina Makaro-
va/Elena Vesnina, favorite 7.

Ieri, dupã închiderea ediþiei, Horia Te-
cãu ºi Florin Mergea au luptat în turul
secund cu mexicanii Santiano Gonzalez
ºi Miguel Angel Reyes Varela, iar Moni-

ca Niculescu (56 WTA), în aceeaºi fazã,
la simplu, cu Svetlana Kuzneþova (Ru-
sia, 8 WTA).

Judoka Andreea Chiþu, doar pe locul 7
Andreea Chiþu a mers la Rio din postu-

ra de favoritã la medalia de aur, dar a în-
cheiat concursul pe locul 7, la categoria
52 kg. Chiþu a fost învinsã, duminicã, în
sferturile de finalã, de italianca Odette
Giuffrida, dupã un meci în care adversa-
ra sa a stat mai mult pe jos ºi a tras de
timp cât a putut dupã ce a punctat (yuko),
apoi a cedat ºi în meciul de pe tabloul de
recalificãri: înfrângere prin ippon cu bra-
zilianca Erika Miranda. Chiþu a condus
lupta, a avut un procedeu cotat cu waza-
ari, iar adversara sa a primit ºi un aver-
tisment pentru non-combat. Când mai
erau însã 28 de secunde, la primul atac
consistent, Miranda a reuºit ippon. Chiþu
n-a pãcãlit niciun moment lupta, n-a cã-
utat sã-ºi speculeze avantajul pe reþeta
italiencei Giuffrida. Onorabil, dar nu ºi
eficient! La Londra a pierdut în ultima
secundã a meciului din turul doi, acum a
cedat tot pe final, din aceeaºi grabã de a
încheia lucrurile pe saltea. Proba s-a în-
cheiat cu succesul kosovarei Majlinda
Kelmendi, care a învins-o în finalã pe ita-
lianca Giuffrida. Medaliile de bronz au
fost obþinute de japoneza Misato Naka-
mura ºi de rusoaica Natalia Kuziutina.
Ieri, dupã închiderea ediþiei, a evoluat
Corina Cãprioriu (57 kg).

Alin Moldoveanu a ratat finala la tir
Campion olimpic la Londra, Alin Moldovean

a ratat, ieri, finala la tir, 10 metri puºcã aer
comprimat, dupã ce a terminat pe locul 19.

DIGI SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Cupa
Ligii, turul I: FC Botoºani –
CSM Iaºi / 22:00 – BOX – Gala
“Premier Boxing Champions”.

DOLCE SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Cupa
Ligii, turul I: FC Botoºani –
CSM Iaºi / 21:45 – FOTBAL –
Supercupa Europei, la Tron-
dheim, în Norvegia: Real Madrid
– FC Sevilla.

TVR 1

14:30, 20:30, 0:10 – JOCU-
RILE OLIMPICE, la Rio de
Janeiro, în Brazilia: ziua a 4-a.

Conducerea SCM Craiova a
ajuns, ieri, la o înþelegere cu un
nou sportiv. Este vorba despre
americanul Anthony Morse.
Sportivul de peste Ocean, care
mãsoarã 2.06 m. ºi cântãreºte
104 kg, are 22 de ani ºi evoluea-
zã pe poziþiile 4 ºi 5. El a jucat în
sezonul trecut la Tennessee Tech
Golden Eagles (N.C.A.A.).

Tot ieri, o parte din echipã s-a
reunit la Sala Polivalentã. Direc-
torul tehnic Dragan Aleksic, ºi

Echipa femininã de handbal a
SCM Craiova va participa,
vineri ºi sâmbãtã, la un “patru-
lalter” gãzduit de Sala Poliva-
lentã din Bistriþa. În prima zi,
fetele lui Bogdan Burcea vor
juca douã partide, cu echipa
gazdã, CSM Bistriþa (ora
10:00), ºi cu “U” Cluj (ora
17:00). În ziua a doua, alb-
albastrele vor întâlni ºi pe HC
Zalãu (ora 9:30).

SCM Craiova va debuta în
nul sezon al Ligii Naþionale în
data de 11 septembrie, atunci
cânc vor înfrunta, în deplasare,
pe CS Mãgura Cisnãdie.

antrenorul principal, Vladimir
Vuksanovic, i-au avut la dispozi-
þie pe urmãtorii jucãtori români:
Mihai Gavrilã, Andrei Damian,
Yuri Fraseniuk, Vlad ªolopa, Iu-
lian Corneanu ºi Florin Popa.

Dintre aceºtia se vor alege
sportivii care vor rãmâne pentru
sezonul viitor, iar în zilele urmã-
toare vor apãrea ºi alþi baschet-
baliºti români.

În curând, lotului se vor alã-
tura ºi jucãtorii strãini.

SCM U Craiova ºi-a asigurat serviciile
unui baschetbalist american

Handbalistele lui Burcea vor participa la un turneu în Bistriþa

Deþinãtoarea Ligii Campionilor,
Real Madrid, ºi cea a Ligii Euro-
pa, FC Sevilla, îºi vor disputa în
aceastã searã, la Trondheim (Nor-
vegia), Supercupa Europei. “Ga-
lacticii” s-au mai aflat de alte 4 ori
pe masã cu acest trofeu! Au câº-
tigat în 2002, 3-1 cu Feyenoord,
ºi 2014, 2-0 chiar contra Sevillei,
ºi au cedat în 1998 (0-1 cu Chel-
sea) ºi 2000 (1-2 cu Galatasaray). De cealaltã parte,
andaluzii au jucat tot în patru finale, însã bilanþul e de
1-3. Succesul a venit în 2006, scor 3-0 cu Barcelona,
pentru ca apoi sã piardã în 2007 (1-3 cu Milan), 2014,
cum am notat deja, cu Real, ºi 2015 (un spectaculos
4-5, dupã prelungiri, cu aceeaºi Barca).

Real Madrid ºi Sevilla, faþã în faþã în Supercupa Europei
Duelul spaniol de la Tron-

dheim va debuta la 21:45 (în di-
rect la PRO TV ºi Dolce Sport
1) ºi va fi arbitrat de sârbul Mi-
lorad Mazic.

Zidane ºi-a inclus fiul în lot
Printre cei 20 de jucãtori con-

vocaþi de Zinedine Zidane, pen-
tru confruntarea cu Sevilla, se

aflã ºi fiul tehnicianului, Luca, a notat Marca. Acesta,
care a profitat de absenþa lui Keylor Navas, este unul
dintre cei trei portari din lot, alãturi de Kiko Casilla ºi
Ruben Yanez. Pe lângã portarul naþionalei din Costa
Rica, Zidane nu îi va avea la dispoziþie nici pe Cristia-
no Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kroos ºi Pepe.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
TVR 2

22:40, 4:30 – JOCURILE
OLIMPICE

TVR 3

15:30, 17:35, 21:00, 3:00,
4:35 – JOCURILE OLIMPICE.

PRO TV.

21:45 – FOTBAL – Supercu-
pa Europei, la Trondheim, în
Norvegia: Real Madrid – FC
Sevilla.

LOOK PLUS

19:00 – FOTBAL – Cupa
Ligii, turul I: FC Botoºani –
CSM Iaºi.

JOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIO
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JOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIO

Dupã dezamãgitoarea remizã albã din de-
but, contra Africii de Sud, gazda Brazilia,
vãzutã drept mare favoritã la aurul olimpic,
a repetat contraperformanþa ºi în faþa Ira-
kului, într-un meci disputat, ieri dimineaþã,
la Brasilia, ºi care a fost condus de Ovidiu
Haþegan.

Top 10 clasament pe medalii dupã
douã zile (pânã ieri dimineaþã)

Aur Argint Bronz Total

1. SUA  3    5    4   12
2. China  3    2    3    8
3. Australia  3    0    3    6
4. Italia  2    3    2    7
5. Coreea S.  2    2    1    5
6. Ungaria  2    0    0    2
7. Rusia  1    2    2    5
8. Marea Br.  1    1    0    2
8. Suedia  1    1    0    2
10. Japonia  1    0    6    7

FOTBAL

Brazilia îºi continuã chinul, NigeriaBrazilia îºi continuã chinul, NigeriaBrazilia îºi continuã chinul, NigeriaBrazilia îºi continuã chinul, NigeriaBrazilia îºi continuã chinul, Nigeria
ºi Portugalia – primele calificate în sferturiºi Portugalia – primele calificate în sferturiºi Portugalia – primele calificate în sferturiºi Portugalia – primele calificate în sferturiºi Portugalia – primele calificate în sferturi

Grupa A: Danemarca – Africa de Sud
1-0 (Skov 69), Brazilia – Irak 0-0.

Clasament: 1. Danemarca 4p, 2-3. Bra-
zilia, Irak 2p, 4. Africa S. 1p.

Au mai rãmas de jucat: Danemarca –
Brazilia, Africa S. – Irak.

Grupa B: Suedia – Nigeria 0-1 (Umar
39), Japonia – Columbia 2-2 (Asano 67,
Nakajima 74 / T. Gutierrez 59, Fujiharu 65
aut.).

Clasament: 1. NIGERIA 6p, 2. Colum-
bia 2p, 3. Japonia 1p, 4. Suedia 1p.

Au mai rãmas de jucat: Japonia – Sue-
dia, Columbia – Nigeria.

Grupa C: Fuji – Mexic 1-5 (Krishna 10 / E.
Gutierrez 48, 55, 58, 73, Salcedo 67), Germa-
nia – Coreea de Sud 3-3 (Gnabry 33, 90+2,
Selke 55 / Hee-Chan Hwang 25, Heung-Min
Son 57, Hyun-Jun Suk 86).

Clasament: 1. Coreea S. 4p, 2.Mexic 4p, 3.
Germania 2p, 4. Fijo 0p.

Au mai rãmas de jucat: Germania – Fiji,
Coreea S. – Mexic.

Grupa D: Honduras – Portugalia 1-2 (Elis 1
/ Figueiredo 21, Paciencia 36), Argentina – Al-
geria 2-1 (Correa 47, Calleri 70 / Bendebka 64).

Clasament: 1. PORTUGALIA 6p, 2. Hon-
duras 3p, 3. Argentina 3p, 4. Algeria 0p.

Au mai rãmas de jucat: Algeria – Portuga-
lia, Argentina – Honduras.

Se calificã primele douã din fiecare grupã, încruciºându-se grupele A cu B ºi C cu D.

Cu Neymar, Marquinhos, Felipe Ander-
son, Rafinha ºi Renato Augusto pe teren,
Selecao a avut ce mai mare ocazie tocmai
în prelungiri (90+2), când cel din urmã a
primit o pasã excelentã de la William, a rã-
mas singur cu poartã goalã, dar a ºutat pes-
te, de la 10 metri.

Astfel, brazilienii, care sunt vicecam-
pionii în exerciþiu, au douã puncte dupã
douã partide, fãrã gol marcat, iar în run-
da finalã nu mai au voie la paºi greºiþi în
compania liderului Danemarca, naþionalã
urcatã la ºefie dupã un succes scurt cu
Africa de Sud.

Pe de altã parte, Nigeria ºi Portugalia ºi-

au pãstrat punctajul maxim ºi dupã runda
secundã, câºtigând deja grupele din care fac
parte. Africanii au trecut cu 1-0 de Suedia,
pe când lusitanii cu 2-1 de Honduras.

Meciul rundei a fost între Germania ºi
Coreea de Sud, 3-3, cu nemþii obþinând in-
extremis un punct, datoritã omului lui Ar-
senal, Gnabry (90+2).

Reprezentativa Croaþiei a reuºit o victorie la
“foto-finiº” cu Spania, într-un joc în care
ibericii, nimeni alþii decât vicecampionii olimpici
de la Londra (2012) ºi deþinãtorii coroanei
continentale, plecau mari favoriþii, cu o cotã de
1.25 la 4.00.

Cu un Pau Gasol excelent (26 puncte),
spaniolii ºi-au adjudecat sfertul inaugural la 8
puncte, 21-13, însã ex-iugoslavii au mai redus
ceva din ecart pânã la pauzã: 38-32. Echilibru a
existat ºi în manºa a treia, la finele cãreia Spania
avea 54-47. În actul final, croaþii au reuºit sã se

BASCHET (M)

Croaþia produce surpriza cu Spania

GRUPA A: Croaþia – Qatar 23-30,
Danemarca – Argentina 25-19, Fran-
þa – Tunisia 25-23.

Liderul mondial, Novak Djo-
kovic, s-a deplasat la Rio cu ob-
iectivul declarat de a pune mâna
pe singurul titlu major care-i lip-
sea. N-a fost de acord argenti-
nianul Juan Martin Del Potro,
care l-a învins pe sârb, ieri dimi-
neaþã, în turul întâi, cu un dublu
7-6 (la 4 ºi la 2).

Del Potro a fãcut spectacol
în complexul Rio Barra Olym-
pic Park, acolo unde a reuºit
peste 40 de lovituri direct câº-
tigãtoare în faþa unuia dintre cei
mai buni jucãtori defensivi din
lume.

Aceasta este cea mai mare
victorie a lui Del Potro de la re-
venirea dupã seria de acciden-
tãri. La final, argentinianul a cedat emoþional ºi a plâns
în momentul în care cei doi au ajuns la fileu pentru a-
ºi strânge mâna. Sârbul a fãcut acelaºi lucru câteva
momente mai târziu, când ºi-a luat adio de la fani.

Este prima oarã dupã mai mult de un deceniu când
“Nole” este învins în douã seturi de un jucãtor care

Visul lui “Nole”, frânt de Del Potro
nu se aflã în top 100 mondial.
Cel mai bun jucãtor al lumii nu
mai pierduse la un turneu de
hard, în primul tur, de la Paris
(2012).

Aceasta a fost cea de-a 15-a
întâlnire directã dintre Del Po-
tro ºi Djokovic: sârbul condu-
ce cu un categoric 11-4 la acest
capitol. Unul dintre cele 4 suc-
cese ale lui “Delpo” a venit însã
tot la Jocurile Olimpice. Acesta
s-a impus cu 7-5, 6-4, în 2012,
la Londra.

“Aceastã victorie este mai
importantã decât cealaltã. ªtiu
cât de greu a fost sã revin dupã
aceste accidentãri. Novak este
un mare campion. Este un un

tip incredibil ºi mi-a spus cuvinte drãguþe la finalul
meciului”, a spus ocupantul locului 144 ATP.

“Fãrã îndoialã, este una dintre cele mai dure în-
frângeri din viaþa mea ºi din cariera mea. Nu este uºor
de digerat, mai ales acum, când rana este încã proas-
pãtã”, a declarat ºi tenismenul sârb.

Întrecerile zilei a doua (duminicã)
de la nataþie au fost extrem de spec-
taculoase ºi savurate de publicul
spectator. Au fost stabilite trei noi re-
corduri mondiale în cele patru fina-
le, iar Michael Phelps a cucerit a 23-
a medalie olimpicã. Parte a show-ului
a fost ºi românul Ribert Glinþã, care
la 19 ani a prins finala la 100 metri
spate (s-a disputat azi noapte).

Sarah Sjostrom (Suedia) a încãlzit
atmosfera cu un record mondial în
proba de 100 metri fluture, noul re-
per fiind 55.48. Succesul a fost des-
tul de clar, canadianca Penny Olek-
siak fiind la o distanþã de aproximativ
o secundã. Pe locul 3 a încheiat Dan-
na Volmer (SUA).

Adam Petty (Marea Britanie) a
continuat cu record mondial la 100
metri bras, timpul stabilit fiind 57.13.

auto-depãºeascã ºi au întors rezultatul, 72-70.
Omul lor numãrul l-a fost Bogdan Bogdanovic,
baschetbalistul lui Fenerbahce încheind cu 23 de
puncte.

Faza grupelor, prima etapã
GRUPA A: China – SUA 62-119, Venezuela –

Serbia 62-86, Australia – Franþa 87-66.
GRUPA B: Brazilia – Lituania 76-82, Croaþia –

Spania 72-70, Nigeria – Argentina 66-94.
Merg mai departe primele patru din fiecare grupã

(A1-B4, A2-B3, B2-A3, B1-A2).

ÎNOT

Phelps a cucerit a 23-a medalie olimpicã
Pe podium au mai urcat Cameron van
der Burgh (Africa de Sud) ºi Cody
Miller (SUA).

Vedeta serii a fost Kathleen Le-
decky (SUA), care a spulberat re-
cordul la 400 metri liber. Sportiva
de 19 ani a fost înregistratã cu tim-
pul de 3:56.46, avansul ei faþã de
urmãtoarele clasate, Jazmin Carlin
(Marea Britanie) ºi Leah Smith
(SUA), fiind imens, de peste 4, res-
pectiv 5 secunde.

În fine, în miez de noapte la Rio,
Michael Phelps, cel mai medaliat olim-
pic din toate timpurile, a stabilit un
nou record. El a ajuns la 23 de meda-
lii olimpice, dintre care 19 de aur, dupã
ce a câºtigat cu ºtafeta Statelor Unite
proba de 4x100 metri liber. Franþa ºi
Australia au cucerit medaliile de ar-
gint, respectiv bronz.

GRUPA B: Suedia – Germania 29-
32, Polonia – Brazilia 32-34, Slove-
nia – Egipt 27-26.

Merg mai departe primele patru din fiecare grupã (A1-B4, A2-B3, B2-A3, B1-A2).

HANDBAL (M)
Faza grupelor, prima etapã



Pase scurte, pase lungi

Mari jucãtori ai ªtiinþei au fost
apostrofaþi ºi uneori chiar înjuraþi
de suporteri, dar nu ºi-au permis
sã riposteze, sã înjure publicul, aºa
cum jucãtorul de etnie rromã (fie
cã ºi-o asumã sau nu) Simon Moi-
se Mãzãrache, a fãcut-o nu o datã.
E adevãrat, suporterii nu l-au în-
tâmpinat deloc prietenos pe Mã-
zãrache nici acasã, ºi nici la Giur-
giu, unde doar intervenþiile lui Vã-
tãjelu ºi Zlatinski, care au solicitat
clemenþã ºi „pace”, au potolit un
conflict, dar asta nu scuzã com-
portamentul mârlãnesc al atacan-
tului. Gesturile lui Mãzãrache au
fost de-a dreptul scandaloase, în
timp ce sãruta stema strecurând
alte înjurãturi cãtre galerie, deºi
promisese sã înceteze cu injuriile
ºi îºi ceruse scuze. Nici de la sta-
tutul lor de idoli, Balaci, Cârþu,
Craioveanu ºi alþii n-ar avea drep-
tul sã înjure suporterii. Nici nu au
fãcut-o, de altfel. Dacã marca nu
2, ci 200 de goluri pentru Craiova
ºi Mãzãrache nu avea voie sã se
comporte astfel. Dacã sunt ele-
mente rãu intenþionate sau provo-
catoare în tribune, de ele se pot
ocupa forþele de ordine, nicidecum
nu este rolul jucãtorilor sã înjure
sau sã riposteze în vreun fel. Din
întâmplare, unii dintre suporterii de
la tribuna I spre care înjura Mãzã-
rache ne sunt cunoscuþi, au la ac-
tiv sute de deplasãri pentru ªtiinþa
ºi o viaþã dedicatã practic culori-
lor alb-albastre. Aceºtia au fost
uluiþi de reacþia jucãtorului, mai
ales cã nici mãcar nu-l admones-
taserã. „Nu-l cunosc pe Mãzãra-
che, dar am avut un prieten co-
mun, care, din pãcate, s-a stins nu
cum mult timp în urmã, aºa cã aº
fi avut ºi mai multe reþineri sã-l
înjur vreodatã, dincolo de presta-
þia sa. M-au ºocat însã modul cum
a înjurat în direcþia noastrã, în mod
repetat, apoi când a aruncat în tri-
bune cu o brichetã care aterizase
pe marginea terenului. Nu doar
atât, dar ºi la Giurgiu a înjurat,
chiar dupã ce sãruta stema ªtiin-
þei. ªtiam de la niºte prieteni ºi de-

spre incidentul de la Iºalniþa, cu
Mãzãrache ºi Herghelegiu în prim-
plan, dar e incredibil ce face acest
jucãtor, care are doar câteva me-
ciuri pentru ªtiinþa” spune unul
dintre suporterii care a asistat la
ambele momante în care Mãzãra-
che a înjurat fanii.

Site-ul apropiat clubului din Bã-
nie, Maximasport, considerã drept
rasistã etichetarea ca „jucãtor de
etnie rromã” a lui Mãzãrache în
Cuvântul Libertãþii ºi face o analizã
nedreaptã, rãuvoitoare, tendenþioa-
sã, fiindcã nu e vorba de rasism sau
atitudine de superioritate sã-i zici
þiganului, þigan, tãtarului, tãtar, ce-
lui din Moldova, moldovean sau
celui din Motru, motrean. Cine se
simte deranjat sau discriminat,
atunci are complexe, îi este ruºine
de originea sau cu etnia sa. . Sã-þi
înjuri propriul public este josnic,
ruºinos, nu etnia sau culoarea pie-
lii. Universitatea a mai avut jucãtori
de etnie rromã în echipã, Niþã (în
echipa Campioanei Unei Mari Iu-
biri), Gane, Ganea ºi alþii, care ºi-
au demonstrat valoarea, spre deo-
sebire de Mãzãrache, ºi nu au avut
nici conflicte cu publicul.

Cvlpress este una dintre puþinele
pagini media în care echipa la care
joacã Mãzãrache este consideratã
ªtiinþa ºi nu discreditatã, denumi-
tã „CSU”, „Craiolguþa” sau „Clo-
na”. Cvlpress a înfierat atitudinea
jucãtorului de etnie rromã Simon
Mãzãrache, fãrã a insinua cã acesta
a înjurat suporterii din cauzã cã este
þigan. Aºa am condamnat gesturi-
le  moldoveanului Herghelegiu faþã
de suporteri ºi cum considerãm cel
puþin deplasatã reacþia olteanului A.
M. (nu, nu Adrian Mititelu) în
aceastã revistã care se recomandã
„a unei mari iubiri”, dar care tinde
sã devinã a unei uri nemãrginite,
fiindcã acolo au devenit deja obiº-
nuite atacurile la adresa suporteri-
lor ªtiinþei care îºi permit sã criti-
ce pe un ton mai vehement. Iar,
mai nou, ºi ziariºtii din Bãnie sunt
luaþi în colimator.

Cã Mãzãrache câºtigã mai mult
decât „toate rudele noastre prima-
re la un loc” e oarecum trist, fi-
indcã au fost jucãtori cãrora Mã-

zãrache nu le ajunge la degetul mic
care nu au avut parte de asemenea
remuneraþie. Alþii ar considera cã
este o risipã, fiindcã ai putea sã
plãteºti un jucãtor valoros cu sala-
riul lui Mãzãrache, dar asta e altã
discuþie. Când a primit oferta sã
vinã la Universitatea, Mãzãrache
trãia aproape de pe o zi pe alta, era
suit pe casã sã-ºi repare acoperi-
ºul stricat. Nu e o ruºine, e de
apreciat cã a reuºit sã evadeze din
acel mediu prin forþe proprii. Pro-
blema e cã Mãzãrache câºtigã acel
salariu, cu care surclaseazã finan-
ciar ziariºtii ºi pe familiile acesto-
ra, ºi de la spectatorii care plãtesc
bilete, abonamente ºi pe care el îi
înjurã. Mãzãrache nu a fost privit
cu reticenþã de fani sau presã,
chiar dacã a venit din Liga a IV-a
ºi s-a declarat stelist pe vremea
când juca la Câmpulung. I s-a ofe-
rit ºansa sã arate ce poate pe te-
ren, însã prestaþiile, dar mai ales
comportamentul sãu lasã de dorit.

Universitatea trebuie sã ia atitu-
dine faþã de gesturi precum cele
ale lui Mãzãrache, nu faþã de Cu-
vântul Libertãþii, aºa cum i se soli-
citã din Maximasport. Aceste ri-

poste absurde ºi fronturi deschise
inutil ale acoliþilor finanþatorilor
explicã într-un fel de ce echipa
încã se zbate în mediocritate ºi nu
aduce decât vreo 2.000 de supor-
teri la meciuri, deºi este asociatã
cu municipalitatea, cu oraºul ºi îºi
revendicã tradiþia ªtiinþei. Nu doar
un contract sau o decizie a instan-
þei te fac Universitatea Craiova,
starea de spirit pe care o generezi
ºi o întreþii este esenþialã, iar din
acest punct de vedere actuala echi-
pã nu ºi-a câºtigat pe deplin drep-
tul moral de a se pretinde ªtiinþa.
Când te recunosc doar jumãtate
din suporterii ªtiinþei, iar tu, în loc
sã faci tot posibilul, prin imagine
ireproºabilã ºi rezultate, sã-i recâº-
tigi pe cei care i-ai pierdut, comiþi
greºeli prin care riºti sã-i îndepãr-
tezi ºi pe fanii care-þi mai dau târ-
coale, atunci e grav.

Cvlpress, ziarul atacat de cei de
la Maximasport, primul cotidian al
Olteniei, este singurul care are un
reprezentant la aproape toate me-
ciurile Universitãþii, de acasã sau din
deplasare, ºi va continua sã redea
întocmai ce se întâmplã cu echipa
ºi sã critice sau sã elogieze, atunci

când e cazul.  În loc sã se preocu-
pe de anihilarea, de penalizarea unui
comportament precum al lui Mã-
zãrache, aceºti apropiaþi ai finanþa-
torilor clubului declanºeazã conflic-
te cu presa sau cu fanii, care nu au
cum sã fie benefice echipei.
Cvlpress nu se preocupã de con-
fortul finanþatorilor, al jucãtorilor
sau al oficialilor clubului, ci de imagi-
nea Universitãþii Craiova, a oraºu-
lui ºi a fanilor, sãraci sau bogaþi,
români sau þigani. Avem prea mul-
te exemple de finanþatori ºi de ju-
cãtori care au trãdat Universitatea
Craiova, aºa cã niºte milioane de
euro investite sau câteva goluri
marcate nu te transformã într-un
erou ºi nu-þi conferã vreun ascen-
dent în faþa suporterilor. Ziariºtii
de casã ai clubului ar trebui sã re-
cunoascã adevãratele probleme ºi
sã identifice duºmanii reali, nu sã
caute nod în papurã Cuvântului Li-
bertãþii. Au mai fãcut-o ºi alþii ºi
au dispãrut din peisaj (ultimul a fost
Felix Grigore) ºi nu fiindcã sun-
tem bântuiþi de vreo vendetã, ci
pentru cã acele critici au fost jus-
tificate ºi adus prejudicii imaginii
Craiovei (oraº ºi echipã).
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1. Pandurii 3 2 1 0 5-2 7
2. Voluntari 3 2 0 1 8-3 6
3. CSMS Iaºi 2 2 0 0 6-1 6
4. Dinamo 2 2 0 0 6-2 6
5. Steaua 2 2 0 0 4-1 6
6. Craiova 3 2 0 1 5-4 6
7. Gaz Metan 3 2 0 1 5-5 6
8. Botoºani 2 1 0 1 5-5 3
9. Viitorul 3 1 0 2 3-5 3
10. Astra 3 0 1 2 2-6 1
11. Chiajna 3 0 0 3 0-7 0
12. CFR Cluj 2 1 0 1 3-3 -3
13. ASA 3 0 0 3 2-7 -6
14. ACS Poli 2 0 0 2 2-5      -14

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 3-a

FC Voluntari – FC Botoºani 4-2
Au marcat: Spahija 6, Ivanovici 7, 32, Novac 49 / Fulop 30, 78.
ASA – CSMS Iaºi 0-3
Au marcat: Bole 16, And. Cristea 35, Târºã 43.
Astra – „U” Craiova 1-2
Au marcat: D. Niculae 29 / Nuno Rocha 17, Mãzãrache 45.
Steaua – Chiajna 1-0
A marcat: V. Achim 78.
Gaz Metan – Viitorul 2-1
Au marcat: Al. Muntean 17, Llulaku 85 / Þâru 73.
ACS Poli – Pandurii 1-3
Au marcat: Elek 53 / Þucudean 31, Obodo 76, V. Munteanu

90.
Meciul CFR Cluj – Dinamo s-a jucat asearã.
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Alb-albaºtrii pregãtesc prinAlb-albaºtrii pregãtesc prinAlb-albaºtrii pregãtesc prinAlb-albaºtrii pregãtesc prinAlb-albaºtrii pregãtesc prin
þarã debutul în Cupa Ligiiþarã debutul în Cupa Ligiiþarã debutul în Cupa Ligiiþarã debutul în Cupa Ligiiþarã debutul în Cupa Ligii

Dupã victoria de la Giurgiu,
lotul Universitãþii Craiova nu a
mai revenit în Bãnie, ci s-a pre-
gãtit duminicã ºi luni la Bucu-
reºti. Din Capitalã, alb-albaºtrii
au plecat spre Cluj, unde astãzi
ºi mâine vor susþine antrena-
mente în perspectiva partidei
din optimile Cupei Ligii, cu
CFR Cluj, programatã joi, de la
ora 18, pe stadionul Dr. Con-
stantin Rãdulescu. Vineri, echi-
pa va reveni în Bãnie, unde
sâmbãtã ºi duminicã, de la ora
19, se vor susþine ultimele douã
ºedinþe de pregãtire dinaintea

partidei cu Iaºi. Universitatea Craiova – Poli
Iaºi se joacã luni, 15 august, de la ora 18:30,
pe stadionul Extensiv, în cadrul etapei a IV-a
din Liga 1 Orange.
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