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- Anul ãsta, Popescule, nu i-am luat
mãrþiºor nevestei mele pentru cã i-am
luat anul trecut.

Astãzi, BibliotecaJude-
þeanã “AlexandruºiAris-
tiaAman” înparteneriat cu
AdemiaInternaþionalã
“MihaiEminescu” organi-
zeazãconferinþa cu titlul-
“Politicaexternã a Rusiei de
la începutul Rãzboiului
pânã în prezent”. Prelege-
reava fi susþinutã de
Excelenþa Sa Valery
Kuzmin, AmbasadorulFe-
deraþiei Ruse înRomâniaºi
se vadesfãºuraînenglezã.
Anterior ocupãriipostului
de Ambasador al Federa-
þiei Ruse înRomânia, E.S
Valery Kuzmin a ocupat
posture simiareînLibia,
Tunisia, Sudan ºiRepublica
Moldova. Din 2009, E.S
Valery Kuymin are gradul
diplomatic de Ambasador
Extraordinar ºi Plenipo-
tenþiar. Decorat cu Ordi-
nul de Prietenie (2012) ºi
cu medalia “Pentrueroism
în muncã” (1986). A primit
titlul “Funcþionarul
onorific al MAE Rusiei”.
Este cãsãtorit ºi are o fiicã
ºi un fiu, precum ºi doi
nepoþi. Cunoaºte limbile
englezã, arabã ºi francezã.
Evenimentul se va desfã-
ºura începând cu ora
15.00, în sala “Acad Dinu
C. Giurescu”. (M.B)
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O atitudineO atitudineO atitudineO atitudineO atitudine
de carede carede carede carede care
te doare capul!te doare capul!te doare capul!te doare capul!te doare capul!

Nu ºtim dacã intereseazã, ºi în
ce mãsurã, dar editorialul, de ieri,
dintr-un cunoscut ziar european
(Le Monde) s-a intitulat „L’Euro-
pe doit entendre la revolte roumai-
ne”, scris cu destul schepsis, dar
nesemnat, lucru mai rar, se referã
la manifestanþii de la Bucureºti „qui
veulent lutter contre la corruption”,
Uniunea Europeanã fiind percepu-
tã „comme garante des valeurs
democratiques”. Nu este prima
datã în ultimele sãptãmâni, când
prestigioase publicaþii de pe conti-
nent consacrã spaþii generoase „la
revolte roumaine”.
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Împãduriri le,Împãduriri le,Împãduriri le,Împãduriri le,Împãduriri le,
sprijinite prinsprijinite prinsprijinite prinsprijinite prinsprijinite prin
fonduri APIAfonduri APIAfonduri APIAfonduri APIAfonduri APIA

Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã, pânã la 31 mar-
tie a.c., deþinãtorii de teren agri-
col  º i  neagricol  pot  accesa
Schema de ajutor de stat „Spri-
jin pentru prima împãdurire ºi
crearea de suprafeþe împãduri-
te”, în cadrul Mãsurii 8 „Inves-
tiþii în dezvoltarea zonelor îm-
pãdurite ºi îmbunãtãþirea viabi-
litãþii pãdurilor”, SubMãsura 8.1
„Împãduriri ºi crearea de supra-
feþe împãdurite” din Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã –
PNDR 2014 – 2020.

DSP Dolj aDSP Dolj aDSP Dolj aDSP Dolj aDSP Dolj a
amendat Spitalulamendat Spitalulamendat Spitalulamendat Spitalulamendat Spitalul
FilantropiaFilantropiaFilantropiaFilantropiaFilantropia
cu 25.000 de leicu 25.000 de leicu 25.000 de leicu 25.000 de leicu 25.000 de lei

Direcþia SilvicãDirecþia SilvicãDirecþia SilvicãDirecþia SilvicãDirecþia Silvicã
Dolj, garantulDolj, garantulDolj, garantulDolj, garantulDolj, garantul
pãstrãrii fonduluipãstrãrii fonduluipãstrãrii fonduluipãstrãrii fonduluipãstrãrii fondului
forestier judeþeanforestier judeþeanforestier judeþeanforestier judeþeanforestier judeþean
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Ministerul
Finanþelor asigurã
Comisia Europeanã
cã deficitul bugetar
nu va depãºi 3%

Ministerul Finanþelor a
transmis o scrisoare comisari-
lor europeni Valdis Dombrov-
skis ºi Pierre Moscovici prin
care aratã cã va menþine
deficitul sub 3% din PIB, deºi
Comisia Europeanã aratã cã
România va depãºi þinta de
deficit, acesta ajungând la
3,6% în 2017. Scrisoarea
comisarilor europeni Valdis
Dombrovskis ºi Pierre Mosco-
vici a fost transmisã Ministe-
rului Finanþelor Publice în
contextul publicãrii de cãtre
Comisia Europeanã (C.E.) a
rapoartelor privind situaþia
economicã ºi socialã din
statele membre. Conform
acestor rapoarte, Comisia
Europeanã a constatat deze-
chilibre economice în 12 state
membre UE, situaþia acestora
urmând a fi în continuare
monitorizatã, în timp ce
României i s-a transmis doar o
scrisoare formalã, fãrã a fi
identificate dezechilibre
economice. “Scrisoarea
Comisiei Europene reprezintã
o procedurã formalã în cadrul
unui dialog instituþional
constructiv, este un exerciþiu
de transparenþã pe care îl
apreciem ca fiind parte din
demersul normal de comuni-
care cãtre un stat membru în
situaþia în care prognoza C.E.
indicã anumite riscuri. Deºi în
acest moment avem opinii
diferite privind prognoza
economicã pentru anul 2017,
Guvernul României s-a angajat
sã implementeze un Program
de guvernare menit sa aducã
dezvoltare sustenabilã, investi-
þii în infrastructurã ºi creare
de noi locuri de muncã, cu
respectarea unei þinte de
deficit de sub 3% din PIB”, se
aratã într-un comunicat al
Ministerului Finanþelor.
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“Aºa cum este cuprins ºi în Programul de
Guvernare 2017 – 2020, Armata României tre-
buie sã menþinã un nivel ridicat de reacþie pen-
tru apãrarea naþionalã, sã continue programele
strategice de înzestrare, sã dezvolte capabilitã-
tile necesare participãrii la apãrarea colectivã
a aliaþilor în cadrul NATO ºi UE, sã coopereze
eficient cu celalalte instituþii din domeniul se-
curitãþii naþionale pentru gestionarea oricãrui
tip de crizã.Toate aceste elemente vor genera
atât condiþiile pentru modernizarea ºi adapta-
rea Armatei României la riscurile ºi provocãri-
le specifice actualului context geopolitic, cât
ºi la consolidarea profilului de partener strate-
gic. Este datoria noastrã sã avem un sistem
militar eficace ºi adaptat la contextul regional
de securitate. Aceastã nouã arhitecturã a apã-
rãrii implicã o forþã umanã foarte bine pregã-
titã, condiþii corespunzãtoare de muncã ºi o
dotare modernã, care sã permitã armatei noas-
tre sã-ºi îndeplineascã misiunile la standardele
aºteptate de societate”, a declarat Gabriel Leº,
ministrul Apãrãrii Naþionale.

La autoevaluarea instituþiei, care a avut loc
marþi, ministru a explicat nevoia unei securitãþi
bine puse la punct având în vedere ameninþãrile
externe, în special la graniþa de est a Alianþei.
“România este pregãtitã sã facã faþã evoluþii-
lor complexe din mediul de securitate care se
manifestã în regiunea noastrã.Suntem martori
ai unor evenimente complicate din punct de
vedere al securitãþii, cu acþiuni agresive ºi per-
turbatoare la graniþa de est a Alianþei împotri-
va unei þãri partenere, atacuri teroriste ºi mi-
graþie masivã în Turcia ºi Europa occidentalã,
acþiuni militare multinaþionale împotriva miº-
cãrilor teroriste în state precum Siria ºi Irak,
atacuri cibernetice la un nivel fãrã precedent,

Judecãtorii Curþii Constitu-
þionale a României au decis
marþi cã art.311 alin.(3) din
Codul de procedurã penalã,
care prevede cã „Organul judi-
ciar care a dispus extinderea
urmãririi penale sau schimba-
rea încadrãrii juridice este obli-

GaGaGaGaGabriel Leº, ministrul Apãrãrii: România, pregãtibriel Leº, ministrul Apãrãrii: România, pregãtibriel Leº, ministrul Apãrãrii: România, pregãtibriel Leº, ministrul Apãrãrii: România, pregãtibriel Leº, ministrul Apãrãrii: România, pregãtitãtãtãtãtã     sã facãsã facãsã facãsã facãsã facã
faþã evoluþiilor din mediul de securitate din regiunefaþã evoluþiilor din mediul de securitate din regiunefaþã evoluþiilor din mediul de securitate din regiunefaþã evoluþiilor din mediul de securitate din regiunefaþã evoluþiilor din mediul de securitate din regiune

Ministrul Apãrãrii Naþionale,
Gabriel Leº, a declarat, ieri, la

bilanþul instituþiei cã România este
pregãtitã pentru evoluþiile comple-

xe din mediul de securitate din
regiune, iar Armata trebuie sã

menþinã un nivel ridicat de reacþie
pentru apãrarea naþionalã.

CCR constatã cã încã un articol din Codul
de Procedurã Penalã e neconstituþional

CCR a decis ieri cã alin.3 din articolul 311 din
Codul de Procedurã Penalã, care face referire la

obligaþia organelor de anchetã de a informa un sus-
pect privind extinderea urmãririi penale, este necon-
stituþional pentru cã aceeaºi informare nu este valabi-

lã ºi pentru schimbarea încadrãrii juridice.

gat sã îl informeze pe suspect
despre faptele noi cu privire la
care s-a dispus extinderea”,
este neconstituþional.

Motivul îl reprezintã lipsa
obligativitãþii organului de urmã-
rire penalã de a informa un sus-
pect ºi cu privire la schimbarea

încadrãrii juridice. “Curtea a ad-
mis excepþia de neconstituþio-
nalitate a dispoziþiilor art.311
alin.(3) din Codul de procedurã
penalã ºi a constatat cã soluþia
legislativã care exclude obliga-
þia informãrii suspectului/incul-
patului despre schimbarea înca-
drãrii juridice este neconstituþi-
onalã. În argumentarea soluþiei
de admitere pronunþate, Curtea
a constatat cã soluþia legislati-
vã cuprinsã în art.311 alin.(3)
din Codul de procedurã penalã,
potrivit cãreia organul judiciar
care a dispus schimbarea înca-
drãrii juridice nu este obligat sã-

l informeze pe acuzat cu privi-
re la aceasta, încalcã prevede-
rile constituþionale ale art.21
alin.(3) referitor la dreptul la un
proces echitabil ºi art.24 referi-
tor la Dreptul la apãrare, precum
ºi dispoziþiile art.6 par.3 lit.a) din
Convenþia pentru apãrarea drep-
turilor omului ºi a libertãþilor
fundamentale, referitor la drep-
tul acuzatului de a fi informat,
în termenul cel mai scurt, asu-
pra naturii ºi cauzei acuzaþiei
aduse împotriva sa”. Decizia a
fost luatã cu unanimitate de vo-
turi de cãtre judecãtorii CCR ºi
este obligatorie.

situaþii la care ne adaptãm cu soluþii inteligent
adecvate”, a adãugat Gabriel Leº.

Ministrul a vorbit, la bilanþul de ieri, ºi de-
spre creºterea bugetarã alocatã ministerului
pentru anul 2017, în comparaþie cu anul prece-
dent. “Iniþial, Ministerului Apãrãrii Naþionale i-
au fost alocate 11,230 miliarde lei, pe anul 2016,
prin Legea bugetului de stat. În urma rectifi-
cãrilor bugetare din luna decembrie ºi revizui-
rii prognozei privind PIB-ul pentru anul 2016,
bugetul ministerului a atins 1,49% din PIB.
Acest fapt a permis respectarea celei mai im-
portante pãrþi din Angajamentul asumat de aliaþi
la Summit-ul din Þara Galilor - cu privire la
alocarea resurselor pentru apãrare, respectiv
cea referitoare la achiziþia de echipamente
majore ºi la activitãþi de cercetare-dezvoltare,
acestea reprezentând 20,46% din bugetul to-
tal. Bugetul Ministerului Apãrãrii Naþionale este,
începând cu acest an, de doi la sutã din PIB,
ceea ce ne permite sã ne angajãm pe necesa-
rul drum de reconfigurare ºi modernizare a
sistemului militar, impus, în primul rând, de
situaþia de securitate volatilã din jurul þãrii
noastre” a explicat ministrul Apãrãrii.

Un subiect important atins de ministrul Apã-
rãrii a fost situaþia militarilor români aflaþi în
misiuni în afara þãrii. Anul trecut, s-au cheltuit
aproximativ 171 de milioane de lei pentru pre-

gãtirea ºi participarea militarilor la operaþiunile
internaþionale. “În anul 2016, aproximativ 780
de militari au fost dislocaþi simultan în misiuni
ºi operaþii în afara teritoriului statului român.
Participarea în Afganistan la Operaþia NATO
Resolute Support a rãmas prioritatea numãrul
unu a MApN, determinatã în principal de rele-
vanþa contribuþiei ºi riscurile de securitate aso-
ciate. Misiunile îndeplinite de militarii români în
acest teatru de operaþii au inclus sarcini de pro-
tecþie a forþei, instruire, consiliere ºi asistenþã a
forþelor naþionale afgane de apãrare ºi securi-
tate, activitãþi de stat major în comandamen-
tele misiunii ºi activitãþi de sprijin logistic. În-
cepând cu luna martie 2016, s-a suplimentat
contribuþia cu 16 instructori. Contribuþia în
teatrul de operaþii BALCANII de VEST a rã-
mas la acelaºi nivel ca în anul precedent. Chel-
tuielile totale generate de pregãtirea, participa-
rea ºi susþinerea forþelor româneºti la misiuni
ºi operaþii în afara teritoriului statului român
s-au ridicat la aproximativ 171 milioane lei, din
care 44,5 pentru pregãtire ºi 126,4 pentru par-
ticipare ºi susþinere, cu încadrarea în preve-
derile „Planului de întrebuinþare a forþelor ºi
mijloacelor Armatei României la misiuni ºi ope-
raþii în afara teritoriului statului român în anul
2016”, aprobat de Consiliul Suprem de Apãrare
a Þãrii”, a declarat Gabriel Leº.
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O atitudine de care te doare capul!O atitudine de care te doare capul!O atitudine de care te doare capul!O atitudine de care te doare capul!O atitudine de care te doare capul!
MIRCEA CANÞÃR

Nu ºtim dacã intereseazã, ºi în ce mã-
surã, dar editorialul, de ieri, dintr-un cu-
noscut ziar european (Le Monde) s-a inti-
tulat „L’Europe doit entendre la revolte rou-
maine”, scris cu destul schepsis, dar ne-
semnat – cel puþin în ediþia online –, lucru
mai rar, se referã la manifestanþii de la Bu-
cureºti „qui veulent lutter contre la cor-
ruption”, Uniunea Europeanã fiind perce-
putã „comme garante des valeurs demo-
cratiques”. Nu este prima datã în ultimele
sãptãmâni, când prestigioase publicaþii de
pe continent consacrã spaþii generoase „la
revolte roumaine”. Cã Europa trebuie sã
înþeleagã simbolistica revoltei românilor
este o chestiune subînþeleasã, dupã cum,
în aceeaºi mãsurã, trebuia sã înþeleagã,

Este, la aproximativ 90 de km
de Craiova, se aflã într-o zonã-
Lunca Dunãrii, protejatã de lege,
fãcând parte din arie protejatã –
dar are multe posibilitãþi de dez-
voltare, cu proiecte europene.
Vorbim de comuna Ghidici. Cel

Comuna Ghidici,  la un pas de a deveni
un pol de interes agricol european

Comuna Ghidici este una dintre cele mai
bune comune, de pe malul  Dunãrii, într-o
Luncã în care se pot dezvolta tot felul  de
proiecte, în majoritate cu proiecþie europea-
nã, care pot aduce fonduri pentru localita-

te. Administraþia publicã localã nu stã cu
mâinile în sân ºi acceseazã tot ce poate fi
posibil pentru dezvoltarea localitãþii. Prima-
rul Constantin Tache este cel mai în mãsu-
rã sã vorbeascã despre comunã.

Dupã ºedinþa ordinarã de Con-
siliu Local al localitãþii Ghindeni,
duminicã, 26 februarie a.c., când
pentru a patra oarã consecutiv,
majoritatea consilierilor nu s-a pre-
zentat, riscul pentru declanºarea
dizolvãrii Consiliului este iminent.
Cu toate acestea, primarul Floren-
tin Rãdulescu rãmâne optimist cã,
în urma unui ultim dialog, la care
va invita conducerea judeþeanã a
PNL Dolj, se poate gãsi o soluþie
pentru a ieºi din blocajul adminis-
trativ existent. A sesiza instanþa de
contencios administrativ cu privi-
re la existenþa unei cauze ce poate
implica dizolvarea este de evitat,
în primul rând pentru cã cei care
vor avea de suferit sunt locuitorii
comunei Ghindeni. Sã amintim cã,

Primãria Ghindeni: o ultimã
încercare de colaborare

în eventualitatea dizolvãrii, stabili-
rea datei pentru organizarea alege-
rii noului consiliu local se face de
Guvern, la propunerea prefectului.
Astfel, alegerile se organizeazã în
termen de maximum 90 de zile de
la rãmânerea definitivã ºi irevoca-
bilã a hotãrârii judecãtoreºti prin
care s-a constatat dizolvarea con-
siliului local sau, dupã caz, de la
validarea rezultatului referendumu-
lui. Pânã la constituirea noului con-
siliu local, primarul sau, în absen-
þa acestuia, secretarul unitãþii ad-
ministrativ-teritoriale va rezolva
problemele curente ale comunei,
oraºului sau municipiului, potrivit
competenþelor ºi atribuþiilor ce îi
revin, potrivit legii. Adicã, un blo-
caj de lungã duratã, ce nu foloseº-

te cuiva. Ca orice politicieni de
cursã lungã, ne îndoim cã liberalii
doljeni de decizie vor fi atât de re-
fractari la o discuþie argumenta-
tã, menitã sã liniºteascã localita-
tea. Sã mai aduce un argument de
aritmeticã electoralã. La alegerile
locale de anul trecut, distanþa din-
tre actualul primar ºi contracan-
didatul sãu a fost de 47 de voturi.
A urmat confruntarea la parlamen-
tare, când ecartul a fost mult mai
mare: 530 de voturi pentru PSD ºi
168 pentru PNL. Riscul pentru li-
berali sã coboare obloanele orga-
nizaþiei locale Ghindeni este mai
mare ca oricând, acum, când ºi
localnicii îºi vãd unii dintre aleºii
locali în goliciunea moralã ºi opor-
tunismul grosolan afiºate osten-

tativ în ultima perioadã, aici, la
doar 15 km de Craiova. Sã mai
punctãm cã, secretarul primãriei
Ghindeni este suspendat din func-
þie ºi, în prezent, se colaboreazã
în baza unui contract de prestãri
servicii cu un avocat. Contabilul
comunei Ghindeni a candidat ºi a

câºtigat funcþia de primar în Cas-
tranova, atribuþiile sale fiind,
acum, exercitate tot în baza unui
contract de prestãri servicii de o
altã persoanã de specialitate. În-
curcate mai sunt cãile administra-
þiei locale pe unele meleaguri!

VALENTIN CEAUªESCU

mai bine ne spune primarul  Con-
stantin Tache: „Pentru acest an
avem foarte multe proiecte  pe
care le dorim puse în aplicare.
Unul dintre ele se referã la rea-
bilitarea drumurilor agricole ºi
de acces spre zona eco-turisti-

cã, în  valoare de un milion de
euro. De asemenea, putem vorbi
ºi de un program de moderniza-
re a strãzilor rurale,  în lungime
de 4 km, ultima etapã, din tota-
lul de 17 km, cu un  cuantum
de un  milion de euro. Avem în
vedere ºi amenajarea unui com-
plex sportiv, de 200.000 de
euro. Dar, ºi din bugetul local
am alocat bani pentru moderni-
zare. Astfel, vom extinde ilumi-
natul  public, supravegherea
video, toaletarea localitãþii (tã-
iere de arbori, refacere trotia-
re, etc.). Nu mai spun cã, pânã
acum, avem ºase cereri depuse
pentru realizarea de solarii, con-
form ajutorului de „minimis”, de
3.000 de euro,  acordat de Gu-
vernul României”.

O aºteptare plinã de speranþe
Comuna Ghidici este la un

singur pas de a deveni una din-

tre localitãþile faimoase ale Ro-
mâniei,  din mediul rural. „Cred
cã începutul l-am  fãcut anul tre-
cut, când s-a înfiinþat o socie-
tate agricolã, haideþi sã spunem
ceva asemãnãtor  cu foste CAP-
uri, în care deþinãtorii de tere-
nuri agricole s-au strâns, au pus
banii laolaltã, lucreazã împreu-
nã ºi  sperã sã obþinã rezultate
de peste mai mult de 3.000 de
ha., din Ghidici,  Piscu Vechi,
Seaca de Cîmp. Dar,  din altã
parte  ar putea veni beneficiul.
În luna decembrie a anului tre-
cut,  am fost în  Spania, în  re-

giunea Malaga – Almeria, ºi
vrem sã dezvoltãm un partene-
riat cu producãtorii din acea
zonã. Comunitatea  de acolo  are
32.000 ha în exploatare ºi repre-
zentanþii lor vor sã-ºi extindã afa-
cerea. Spaniolii îºi doresc sã nu
mai aibã timpi morþi în activita-
te, ºi au intenþia  de-a dezvolta
trei depozite în România, unul
dintre ele fiind sigur în Dolj, noi
sperând sã  fie aici. Îi aºteptãm
cât de curând , deiarece ºi  vre-
mea s-a îmbunãtãþit”, a mai pre-
cizat Constantin Tache.

CRISTI PÃTRU

dacã avea timp, ºi revolta indignaþilor din
Madrid ºi Atena, a agricultorilor francezi,
dar ºi derivele partidului conservator naþi-
onalist (PiS) condus de Jaroslaw Kaczyn-
ski, în Polonia, aflat la putere din 2015,
despre care referirea, în articolul amintit,
mãsoarã... un rând. Nici mãcar cinci rân-
duri, care într-o altã tehnicã tipograficã,
decât cea de astãzi, valorau... un quadrant.
Nu ne propunem sã comentãm în nici un
fel editorialul pomenit, care vorbeºte ºi de
o „confiscare a puterii”, dar ºi de faptul cã
din China, trecând prin Brazilia, Tunisia,
lupta contra corupþiei cristalizeazã aspira-
þiile unei societãþi civile, care jinduieºte la
un nou nivel de viaþã ºi educaþie. Oricum,
este unul deloc favorabil Bucureºtiului. Prin

aportul covârºitor al puterii, dar ºi al unor
vuvuzele care au o plãcere sadicã în a-ºi
ponegri þara. ªi o fac de multã vreme. Fãrã
a fi întrebaþi „de ce?” sau „pe ce?”. Chiar
aºa „de-a moaca”, dintr-o rãbufnire perio-
dicã de conºtiinþã, n-am crede. Repercusi-
unile se concretizeazã într-o tot mai boþitã
imagine a þãrii. Articolul menþionat este to-
tal decuplat, din pãcate, de la evoluþia re-
centã a lucrurilor, ºi în vedere avem deci-
ziile din urmã ale Curþii Constituþionale. ªi
tot ce s-a mai întâmplat. Raþiunea europe-
nistã a articolului poate fi înþeleasã, chiar
dacã se plaseazã contra unei pãrþi a popu-
laþiei din România. Chestiune interesantã.
Dar a vorbi de corupþie ºi derapaje demo-
cratice în alte zãri ale Europei, în plin scan-

dal Fillon, Le Pen, ca sã nu mai vorbim de
Sarkozy, de abia se trecuse în uitare Jero-
me Cahuzac, fostul ministru al bugetului,
dupã ce pitise ºi el de ochii fiscului fran-
cez 600.000 euro, ºi democraþia iliberalã
naþionalistã care trimite fiori, de Frontul
Naþional e vorba, pare o mostrã de cinism.
Sau, în orice caz, o atitudine de care te
doare capul. Nimic despre dinþii cãzuþi ai
alegãtorilor... despre care s-a vorbit în ul-
timele zile, deºi la premiile Cesar, decerna-
te la Sala Pleyel din Paris, scurtmetrajul
„Merci patron” a fost considerat cel mai
bun documentar, iar regizorul Francois
Ruffin a folosit pentru prima datã sintag-
ma „fãrã dinþi” într-un alt context, mult
mai inspirat, se subînþelege.
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În condiþiile în care furturile de
lemne au dus la dispariþia unor pã-
duri întregi, chiar ºi la nivelul ju-
deþului Dolj, sunt oameni ai legii
care în loc sã-ºi facã datoria, ajung
sã sprijine aceste fenomen infrac-
þional, tocmai pentru cã nu iau
mãsurile legale faþã de cei impli-
caþi. Este cazul a doi poliþiºti dol-
jeni care au acceptat mitã pentru a
transforma un dosar penal privind
infracþiuni silvice ... într-o contra-
venþie. Astfel, în urma unei anchete
complexe a ofiþerilor de poliþie ju-
diciarã din cadrul Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj,
desfãºuratã sub coordonarea pro-
curorului desemnat din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, luni, 27 februarie a.c., doi
poliþiºti doljeni, Viorel Minuþã, a-
gent de poliþie în cadrul Secþiei de
Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi ºi Aris
Constantin Dincã, ºeful Postului de
Poliþie Daneþi, dar ºi un tehnician
silvic, Iulian Cîrjaliu, au ajuns dupã
gratii pentru cã ceruserã 10.000 lei
de la un doljean care i-a denunþat.

ªpagã mascatã
în... cotizaþie

Potrivit anchetatorilor, în cur-
sul lunii ianuarie 2017, agentul de
poliþie Viorel Minuþã, din cadrul
Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 12
Daneþi, împreunã cu ºeful Postu-
lui de Poliþie Daneþi, agentul Aris
Constantin Dincã, l-au depistat
pe M.C. în timp ce transporta
material lemnos fãrã a deþine do-
cumente de provenienþã, ocazie cu
care i-au întocmit proces-verbal de
constatare a infracþiunii flagrante,
în baza cãruia s-a întocmit dosar
penal înregistrat la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Ulterior,
la domiciliul doljeanului s-au efec-
tuat percheziþii, fiind descoperite
cantitãþi importante de material
lemnos. Pentru inventariere, poli-
þiºtii au apelat la Iulian
Cîrjaliu, tehnician sil-
vic, care a constatat cã,
din cauza cantitãþii mari
de material lemnos sus-
tras ºi deþinut de -
M.C., acesta urmeazã
sã fie cercetat penal
pentru infracþiuni la re-
gimul silvic. Însã ime-
diat dupã finalizarea in-
ventarierii ºi deschide-
rea dosarului penal, Iu-
lian Cîrjaliu l-a abordat
pe M.C. (denunþãtor
în cauzã) ºi i-a propus

Doi poliþiºti doljeniDoi poliþiºti doljeniDoi poliþiºti doljeniDoi poliþiºti doljeniDoi poliþiºti doljeni
în arest pentru ºpagãîn arest pentru ºpagãîn arest pentru ºpagãîn arest pentru ºpagãîn arest pentru ºpagã

Doi agenþi din cadrul Inspectoratului de Poli-
þie Judeþean (IPJ) Dolj, unul dintre ei ºef al Postu-
lui de Poliþie Daneþi ºi cel de-al doilea agent la
Secþia de Poliþie Ruralã Nr. 12 Daneþi, au fost
reþinuþi pentru 24 de ore de procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj dupã ce s-au „com-
binat” cu un tehnician silvic la o ºpagã mascatã
de 7.500 lei, pentru a „mãtrãºi” un dosar penal
deschis pe numele unui doljean pentru tãiere ile-
galã ºi furt de material lemnos. Poliþiºtii au ac-
ceptat sã modifice prejudiciul creat de doljean prin
activitatea infracþionalã, deºi la percheziþia fãcu-

tã acasã la el s-au gãsit cantitãþi însemnate de
lemne fãrã documente legale, astfel încât sã sca-
pe cu amendã contravenþionalã, pentru cã nu-
ºi dorea un nou dosar penal întrucât are la ac-
tiv deja o condamnare. ªpaga a fost „mascatã”
într-o cotizaþia achitatã unei asociaþii de pro-
prietari de pãduri. Împreunã cu cei doi poliþiºti
a ajuns dupã gratii ºi tehnicianul silvic, toþi trei
urmând sã fie prezentaþi Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã pentru luare
de mitã, complicitate la luare de mitã ºi favo-
rizarea fãptuitorului.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ca, pentru a nu fi tras la rãspunde-
re penalã, sã achite o „cotizaþie”,
de fapt o ºpagã mascatã, în contul
Asociaþiei Proprietarilor de Pãduri
din Daneþi, în cuantum de 10.000
lei, ºi amenzi contravenþionale de
6.000 lei. Doljeanului i s-a pãrut
destul de mare suma, astfel cã,
dupã mai multe discuþii, au cãzut
de acord pe un total de 10.000 lei,
din care 2.500 lei sã fie amenzi.
Iulian Cîrjaliu a negociat apoi ºi cu
cei doi poliþiºti modificarea preju-
diciului creat de doljean, care este
ºi recidivist, astfel încât sã fie co-
borât sub limita infracþiunii ºi aces-
ta sã scape de rãspunderea pena-
lã, sens în care dosarul penal urma
sã fie înaintat parchetului compe-
tent cu propunere de clasare, iar-
 M.C. sã fie sancþionat contraven-
þional cu suma de 2.500 lei, dar
numai dupã ce acesta va achita
7.500 lei cãtre asociaþia indicatã.
Numai cã nu existã nici o bazã le-
galã pentru ca Asociaþia sã înca-
seze bani de la persoane care nu
sunt înscrise ºi nu au pãduri în
proprietate. Cel mai probabil este
un mecanism bine pus la punct
pentru a primi ºpagã mascatã sub
forma unor cotizaþii, mai ales cã

asociaþia avea casier propriu, ba-
nii fiind scoºi apoi de Iulian Cîrja-
liu care ar fi trebuit sã-i împartã
cu poliþiºtii. Ancheta urmeazã sã
stabileascã întreaga reþea implica-
tã în aceste operaþiuni ilicite. Nu-
mai cã, ce nu ºtiau cei trei, este cã
doljeanul M.C., i-a denunþat, ne-
mulþumit de suma mare care i se
ceruse pentru a scãpa de dosarul
penal. Astfel, luni, 27 februarie a.c.,
casierul asociaþiei a lipsit, iar de-
nunþãtorul M.C. s-a întâlnit cu
agentul Viorel Minuþã ºi cu Iulian
Cîrjaliu la Postul de Poliþie, fiind
îndrumat cãtre casieria Primãriei
Daneþi, unde i s-au eliberat chitan-
þe de încasare a amenzilor contra-
venþionale care totalizau 2.500 lei
ºi o chitanþã de încasare pentru
suma de 7.500 lei, reprezentând
„cotizaþie” pentru asociaþie, casie-
rul primãriei neºtiind decât cã tre-
buie sã taie chitanþã pe suma res-
pectivã. Imediat dupã finalizarea
operaþiunilor financiare, fãptuito-
rii au fost ridicaþi ºi aduºi la Craio-
va, la sediul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj în vederea con-
tinuãrii cercetãrilor sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de luare de
mitã, complicitate la luare de mi-
tã ºi favorizarea fãptuitorului. Cei

doi poliþiºti ºi tehni-
cianul silvic au fost
audiaþi de procurorul
de caz, iar în urma
probelor administra-
te s-a luat decizia re-
þinerii lor pentru o
perioadã de 24 ore.
Cei trei au fost in-
troduºi în arestul
IPJ Dolj, urmând sã
fie prezentaþi Tribu-
nalului Dolj cu pro-
punere de arestare
preventivã pentru
30 de zile.

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, luni, 27 februarie
a.c., în jurul orei 12.00, pe
strada Brestei din municipiul
Craiova, Cosmin I., de 28
de ani, din Craiova, în timp
ce conducea o autoutilitarã,
cãtre strada Râului, la tre-
cerea pentru pietoni de la in-
tersecþia cu strada Grãdiºte
nu a acordat prioritate de
trecere ºi l-a accidentat pe
Marin B., de 66 de ani, din
Craiova, care traversa stra-
da pe marcajul pietonal. În
urma accidentului a rezultat
vãtãmarea corporalã gravã a pietonului. În cauzã a fost în-
tocmit dosar de cercetare penalã pentru comiterea infracþiu-
nii de vãtãmare corporalã din culpã, poliþiºtii rutieri conti-
nuând cercetãrile pentru stabilirea cu exactitate a mecanis-
mului de producere a evenimentului rutier.

Craiovean accidentat
grav pe trecerea
de pietoni

Jandarmi din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj – structura
Calafat, au desfãºurat, ieri,
la Liceul „Independenþa”,
Colegiul Tehnic „ªtefan Mil-
cu” ºi ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Brãescu”, din
Calafat, activitãþi educativ-
preventive la care au parti-
cipat peste 140 de elevi, în
vederea creºterii gradului de
siguranþã civicã în zona in-
stituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar. În cadrul
acestor întâlniri au fost dis-
tribuite materiale informative, au fost prezentate aspecte din
activitatea instituþiei ºi s-au purtat discuþii cu elevii, sfaturile
preventive, promovarea unui comportament civic bazat pe
respect reciproc, dezvoltarea comportamentelor non-violente,
prevenirea delincvenþei juvenile, dar ºi cunoaºterea legisla-
þiei în domeniul respectãrii ordinii ºi liniºtii publice fiind prin-
cipalele mesaje transmise celor prezenþi. Acþiunea s-a bucu-
rat de receptivitate din partea elevilor, care ºi-au manifestat
interesul prin multitudinea de întrebãri adresate jandarmilor.

Jandarmii doljeni,
în mijlocul elevilor

Au vrut sã protejeze un hoþ de lemne

Claudiu Novac, de 31 de
ani, din municipiul Craio-
va,  ºoferul  fãrã permis
care, la volanul unui Mer-
cedes a accidentat, în cur-
sul zilei de duminicã, o cra-
ioveancã de 71 de ani ºi a
fugit de la locul faptei, a
fost prezentat procurorului
din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Cra-
iova cu propunerea de pu-
nere în miºcare a acþiunii
penale ºi arestare preven-
tivã, propunere ce a fost însuºitã, dosarul fiind înaintat
cãtre Judecãtoria Craiova, instanþã care, luni searã, a emis
mandat de arestare preventivã pentru o perioadã de 30
zile pe numele bãrbatului. Persoana în cauzã a fost intro-
dusã în Centrul de Reþinere ºi Arestare Preventivã din ca-
drul Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj, dupã cum
au precizat reprezentanþii unitãþii.

ªoferul fugar care
a accidentat grav
o craioveancã, arestat
pentru 30 de zile
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Luni dupã-amiazã s-a finalizat
controlul inspectorilor sanitari la
Spitalul Filantropia ºi un raportat a
fost înaintat cãtre Ministerul Sã-
nãtãþii. Reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au verificat
dacã s-au respectat procedurile
privind transfuzia sanguinã, dar ºi
foile de observaþii, fiºele de sânge

Ieri, la sediul Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã „Oltenia“, a fost organiza-
tã o ºedinþã solemnã dedicatã sãrbãtoririi a
84 de ani de la înfiinþarea Protecþiei Civile
din România. Manifestarea, la care au fost
prezenþi reprezentanþi ai administraþiei pu-
blice locale ºi judeþene, dar ºi ai celorlalte
structuri din subordinea Ministerului Aface-
rilor Interne, a început cu un scurt istoric al
Protecþiei Civile în România, prezentarea fi-
ind fãcutã de comandantul ISU Dolj, col.

Astãzi, ºase deþinuþi din cadrul Peniten-
ciarului Craiova vor oferi mãrþiºoare doam-
nelor instituþionalizate în Centrul pentru per-
soane vârstnice din Craiova. Mãrþiºoarele au
fost confecþionate de aceºtia în cadrul ate-
lierelor ocupaþionale organizate în peniten-
ciar de cãtre lucrãtorii Serviciului Educaþie.

“Sensibilizarea ºi conºtientizarea deþi-
nuþilor cu privire la existenþa altor catego-
rii vulnerabile este unul dintre scopurile pe
care activitatea ºi-o propune, alãturi de va-
lorificarea abilitãþilor artistice ale deþinuþi-
lor, dezvoltarea empatiei persoanelor afla-
te în custodia sistemului penitenciar, a ge-
nerozitãþii, a toleranþei ºi a dorinþei de im-
plicare în acþiuni generatoare de sentimente
pozitive”, a declarat subcomisar de peni-
tenciare Marian Gînjoveanu, purtãtor de
cuvânt al Penitenciarului Craiova.

RADU ILICEANU
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Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj a amen-
dat cu suma de 25.000 de lei Spitalul Fi-
lantropia din Craiova. Sancþiunea vine, po-
trivit reprezentanþilor DSP, în urma unor
nereguli pe care inspectorii sanitari le-au

constatat pe parcursul controlului efectuat
la unitatea sanitarã. Vinerea trecutã, doi
pacienþi au decedat în condiþii suspecte,
iar alþi patru au prezentat reacþii adverse,
în urma unor transfuzii de sânge.

ale Unitãþii de Transfuzii Sanguine
din cadrul spitalului ºi etichetele de
pe pungile de sânge.
Asistentele ºi medicul de gardã

au fost ºi ei sancþionaþi
Printre problemele sesizate

se numãrã ºi faptul cã transfu-
ziile s-au fãcut dupã-amiaza ºi

nu dimineaþa, aºa cum prevede
protocolul.

„S-au verificat pungile de sân-
ge administrate pacienþilor ºi ele
coincid cu cele menþionate în foa-
ia de observaþie, dar ºi în docu-
mentele de la Centrul de Transfu-
zii Sangvine. Nu au fost erori de
compatibilitate. S-a constat însã cã
nu au fost respectate în totalitate
procedurile privind transfuzia san-
guinã. Recomandarea Comisiei de
Hemovigilenþã a spitalului este ca
transfuziile sã se facã în prezenþa
medicului curant, în intervalul orar
8.00-13.00. În acest caz, transfu-
ziile s-au fãcut dupã-amiaza.  De
asemenea, foaia de observaþie nu
era completã, nu trecuserã ora când
a început tratamentul, ora când s-
a finalizat, dacã pacientul acceptã
tratamentul sau dacã era politran-
sfuzat”, a precizat dr. ªtefan Po-
pescu, purtãtorul de cuvânt al Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj.

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj
a mai sancþionat, cu câte 1.000 de
lei pe medicul de gardã ºi pe cele

douã asistente, care erau de servi-
ciu, vineri searã, dar ºi asistentul
Unitãþii de Transfuzii Sanguine a
Spitalului Filantropia.

S-a autosesizat
ºi Avocatul Poporului

Ancheta nu se opreºte, însã aici,
pentru cã institutul de medicinã le-
galã trebuie sã studieze analizele de
laborator anatomopatologice ºi to-
xicologice recoltate de la pacienþii
decedaþi. Sunt mai multe anchete
în derulare, în acest caz, inclusiv
a poliþiei.

ªi Avocatul Poporului s-a auto-
sesizat ºi verificã dacã au fost în-
cãlcate drepturile constituþionale la
viaþã ºi la integritate fizicã. Mai
exact, sesizarea din oficiu ºi an-
cheta vizeazã posibila încãlcare a
art. 22 ºi art. 34 din Constituþia

României privind dreptul la viaþã ºi
la integritate fizicã ºi psihicã ºi
dreptul la ocrotirea sãnãtãþii.

Autosesizare Avocatului Popru-
lui vine dupã ce ºase dintre cei 12
pacienþi ai Spitalului Municipal „Fi-
lantropia” din Craiova care au
fost, vinerea trecutã, supuºi unor
transfuzii de sânge au prezentat
reacþii adverse. Doi dintre aceº-
tia, o femeie de în vârstã de 81 de
ani ºi un bãrbat de 64 de ani au
decedat, ceilalþi patru fiind în pre-
zent în stare bunã. Poliþiºtii din
cadrul Secþiei 1 Poliþie Craiova au
început o anchetã penalã la Spita-
lul Municipal „Filantropia” din
Craiova pentru moarte suspectã,
dupã ce conducerea unitãþii spi-
taliceºti a sesizat organele penale
cu privire la aceastã situaþie.

RADU ILICEANU

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj au sãrbãtorit, ieri, printr-o serie de manifestãri, împlinirea
a 84 de ani de la înfiinþarea Protecþiei Civile în România. În prezenþa
reprezentanþilor administraþiei publice locale ºi judeþene, dar ºi a colegi-
lor de la celelalte unitãþi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
la sediul ISU Dolj s-a desfãºurat ºedinþa solemnã în cadrul cãreia a fost
prezentatã importanþa acestei structuri, un scurt istoric ºi au fost
avansaþi în gradul urmãtor înainte de îndeplinirea stagiului minim doi
ofiþeri ºi patru subofiþeri ai Inspectoratului. Pompierii au primit mulþu-
miri pentru tot ceea ce fac în fiecare zi pentru a proteja populaþia.

Constantin Florea. Prefectul de Dolj, Nico-
lae Sorin Rãducan, care este ºi preºedinte al
Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Ur-
genþã, a transmis mesajul ministrului Aface-
rilor Interne prezentarea mesajelor, ºi a þinut
apoi sã felicite cadrele ISU Dolj pentru mo-
dul în care acþioneazã zilnicpentru a proteja
viaþa, sãnãtatea ºi bunurile doljenilor. „Cu-
rajul, spiritul de sacrificiu ºi disciplina cu
care voluntarii ºi profesioniºtii au trasat noi
limite între viaþã ºi moarte le-au atras res-

pectul, încrederea ºi recunoºtinþa ce-
tãþenilor judeþului Dolj”, a precizat
Nicolae Sorin Rãducan.

Ion Prioteasa, preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, instituþie implica-
tã activ în dotarea materialã a ISU Dolj
în baza finanþãrilor atrase, a þinut sã
asigure conducerea unitãþii cã ºi pe
viitor colaborarea va fi la fel de bunã
ºi cu rezultate pe mãsurã. „Doresc sã
vã asigur de întregul nostru respect
pentru rolul extrem de important pe
care îl îndepliniþi, atât zi de zi, infor-
mând ºi pregãtind populaþia, cât ºi în

momentele critice în care sunteþi chemaþi sã
acþionaþi pentru salvarea vieþilor. Acesta
este ºi motivul pentru care Consiliul Jude-
þean Dolj a urmãrit în permanenþã sã vã fie
un partener deschis, iar investiþiile care s-
au materializat în ultimii ani, precum ºi
iniþiativele pentru perioada urmãtoare ara-
tã cã gestionarea situaþiilor de urgenþã a fost
ºi rãmâne o prioritate. La ceas aniversar,
vã rog sã primiþi sincerele noastre felicitãri”,
a spus Ion Prioteasa.

Comandatntul ISU Dolj a anunþat, apoi,
înaintarea în gradul urmãtor, înainte de înde-
plinirea stagiului minim, a doi ofiþeri ºi 6 subo-
fiþeri. În plus, au fost premiate cele mai bune
lucrãri participante la concursul de desene „Un
plus de siguranþã pentru viaþa noastrã“, la care
au participat elevi din clasele I – VIII din ju-
deþ. ªi tot pentru a marca aceastã zi deosebi-
tã, ieri, toate subunitãþile de intervenþie din
judeþ – Calafat, Segarcea, Bãileºti, Bechet,
Iºalniþa – au organizat „Ziua Porþilor Deschi-
se“ pentru cei interesaþi sã vadã o parte din
tehnica de intervenþie a pompierilor.

CARMEN ZUICAN
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Sprijinul este în valoare fixã
În categoria deþinãtorilor pu-

blici de teren agricol ºi neagricol
sunt incluse unitãþile administra-
tiv-teritoriale de nivel LAU 2 (co-
mune, oraºe, municipii) ºi alte
persoane juridice de drept public,
precumºi formele asociative ale
acestora. În categoria deþinãtori-
lor privaþi de teren agricol ºi nea-
gricol sunt incluse persoanele fi-
zice, persoanele fizice autoriza-
te, întreprinderile individuale, în-
treprinderile familiale, societãþile
comerciale, asociaþiile ºi funda-
þiile, alte persoane juridice de
drept privat, precum ºi formele
asociative ale acestora.

“Suprafaþa terenului propus
pentru împãdurire, în cazul rea-

lizãrii de trupuri de pãdure tre-
buie sã fie de cel puþin 1 ha, iar
suprafaþa compactã minimã îm-
pãduritã sã fie de cel puþin 0,5
ha; în cazul realizãrii de perdele
forestiere de protecþie suprafaþa
terenului propus pentru împãdu-
rire trebuie sã fie de cel puþin 0,5
ha, iar suprafaþa compactã mini-
mã împãduritã sã fie de cel puþin
0,1 ha”, ne-a precizat Lauren-
þiu Nicolae Dãdulescu, director
executiv al Agenþiei de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã Dolj.

Sprijinul financiar se acordã
ca valoare fixã, reprezentatã de
costurile standard pentru împã-
durirea deterenuri agricole ºi nea-
gricole, dupã cum urmeazã: cos-
turi pentru înfiinþarea   plantaþii-
lor   forestiere   ºi   costuri cu
elaborarea proiectului tehnic de
împãdurire, acordate sub formã
de primã, denumitã Prima 1cos-
turi de întreþinere a plantaþiei fo-
restiere, costuri de îngrijire a
plantaþiei forestiere, precum
ºicosturi pentru compensarea
pierderilor de venit agricol ca ur-
mare a împãduririi acordate sub
formã deprimã anualã, pentru o
perioada de 12 ani, denumitã Pri-
ma 2.

Împãduririle, sprijinite prin fonduri APIAÎmpãduririle, sprijinite prin fonduri APIAÎmpãduririle, sprijinite prin fonduri APIAÎmpãduririle, sprijinite prin fonduri APIAÎmpãduririle, sprijinite prin fonduri APIA
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Aceastã schemã de ajutor de stat este
implementatã de APIA. Sprijinul finan-
ciar pentru prima împãdurire ºi crearea
de suprafeþe împãdurite se acordã deþi-
nãtorilor publici ºi privaþi de terenuri

agricole ºi neagricole ºi vizeazã planta-
þiile forestiere realizate prin: trupuri de
pãdure pe terenurile agricole ºi neagri-
cole; perdele forestiere de protecþie pe
terenurile agricole ºi neagricole.

Terenul sã fi fost declarat
la APIA, în urmã cu 2 ani

Numai beneficiarii, deþinãtori de
terenuri agricole, încadraþi în ca-
tegoria fermierilor activi la momen-
tul depunerii aplicaþiei, pot benefi-
cia de compensaþii pentru acope-
rirea pierderilor de venit agricol
ca urmare a împãduririi terenuri-
lor, componentã a Primei 2. Be-
neficiarii care deþin terenuri agri-
cole ºi/sau neagricole proprieta-
te a statului ºi terenuri agricoleºi/
sau neagricole proprietate a uni-
tãþilor administrativ-teritoriale
(UAT) sau asociaþiilor acestora
beneficiazã numai de sprijinul
acordat în baza Primei 1.

“Terenul agricol eligibil destinat
împãduririi trebuie sã fi fost decla-

rat la APIA în urmã cu cel puþin 2
ani, respectiv sã acopere mini-
mum douã campanii integrale de
primire a cererilor unice de platã
pe suprafaþã (C2014 ºi C2015),
iar pentru acest teren trebuie sã fi
fost respectate în aceastã perioa-
dã standardele de ecocondiþiona-
litate relevante. Terenul neagricol
reprezintã o suprafaþã de teren
inclusã în blocurile fizice identifi-
cate în LPIS care nu este utilizatã
în scop agricol sau care are utili-
zare agricolã ºi este încadratã în
categoriile de folosinþã teren ara-
bil, pajiºti permanente ºi culturi
permanente, fiind identificatã în
LPIS, dar pentru care nu a fost
asigurat un nivel minim de între-
þinere prin respectarea standarde-
lor de ecocondiþionalitate relevante
pe parcursul ultimilor 2 ani, res-
pectiv sã acopere minimum 2
campanii integrale de primire a
cererilor unice de platã pe supra-
faþã (C2014 ºi C2016)”, a punc-
tat Laurenþiu Nicolae Dãdulescu.

Atenþie la
materialul forestier utilizat

Valoarea maximã a sprijinului
public pentru un proiect acordat
în baza schemei, care înglobeazã

toate costurile standard aferente
Primei 1, respectiv Primei 1 ºi Pri-
mei 2, dupã caz, plãtite pe durata
de aplicare a contractului de finan-
þare, este de 7.000.000 euro. Con-
diþii specifice schemei: lucrãrile de
împãdurire pânã la atingerea stã-
rii de masiv se executã în baza
unui proiect tehnic de împãduriri
care respectã Normele tehnice sil-
vice nr. 1, în cazul realizãrii de
trupuri de pãdure, sau Normele
tehnice silvice nr. 2, în cazul rea-
lizãrii de perdele forestiere de pro-
tecþie, elaborat de persoane fizice
sau persoane juridice de speciali-
tate atestate de autoritatea naþio-
nalã în domeniul silviculturii pen-
tru proiectarea ºi/sau executarea
lucrãrilor de îmbunãtãþiri funcia-
re din domeniul silvic.
Formulele ºi schemele de împã-
durire vor lua în considerare nu-
mai speciile forestiere din listele
speciilor forestiere de arbori ºi ar-
buºti utilizate în lucrãrile de îm-
pãduriri prezentate în anexa nr. 2
din Ordinul MADR nr.857/2016.
Materialul forestier utilizat la lu-
crãrile de   împãdurire trebuie sã

respecte prevederile Legii nr.107/
2011 privind   comercializarea
materialelor forestiere de reprodu-
cere, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Lucrãrile de în-
fiinþare a plantaþiilor forestiere se
vor realiza în maximum 2 ani de
la data semnãriicontractului de fi-
nanþare. Lucrãrile de îngrijire ale
arboretelor efectuate dupã închi-
derea stãrii de masiv se vor reali-
za avându-se în vedere ca indice-
le de închidere a coronamentului
sã nu scadã sub valoarea de 0,7.
Prima lucrare de îngrijire a arbo-
retelor se va realiza în anul 7 sau
8, iar a doua lucrare de îngrijire a
arboretelor se va realiza în anul 10
sau 11, conform proiectului teh-
nic de împãdurire.

Obligaþia de menþinere
a plantaþiei

Plantaþia forestierã realizatã în

baza schemei va fi menþinutã pe
suprafaþa care face obiectul pro-
iectului cel puþin pe perioada de
implementare a contractului de
finanþare, respectând condiþiile
referitoare larealizarea lucrãrilor
de împãdurire, întreþinere  a plan-
taþiilor ºi îngrijire a arboretelor
prevãzute înprezenta schemã. Se
va avea în vedere ca, pe toatã pe-
rioada cuprinsã între data finali-
zãrii ultimei lucrãri de întreþinere
a plantaþiei ºi data finalizãrii con-
tractului de finanþare indicele de
închidere acoronamentului sã nu

scadã sub valoarea de 0,7.
Beneficiarii schemei nu trebu-

ie sã fie beneficiarii altor forme
de sprijin din Fondurile ESI sau
alte fonduri publice pentru ace-
eaºi suprafaþã de teren pe perioa-
da de acordare a sprijinului în
baza schemei,cu  excepþia, dupã
caz,  a  plãþilor   directe   (Pilonul
I   al   Politicii  Agricole   Comu-
ne)   sau  a   plãþilor compensa-
torii acordate pe suprafaþã prin
mãsurile de dezvoltare ruralã. În
cazul în care beneficiarul dema-
reazã lucrãrile de înfiinþare a plan-
taþiilor în baza schemei începând
cu data de 1 octombrie, acesta
poate sã beneficieze pentru anul
respectiv de plãþile directe acor-
date pe suprafaþã în baza Regu-
lamentului (UE) nr. 1.307/2013 al
Parlamentului European ºi al Con-
siliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor norme privind

plãþile directe acordate fermieri-
lor prin scheme de sprijin în ca-
drul politicii agricole comune ºi
de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului
ºi a Regulamentului (CE) nr. 73/
2009 al Consiliului.

Cererile unice de platã
se depun de astãzi

“Aº dori sã mai reamintim fer-
mierilor cã, începând de astãzi,
01 martie, demareazã Campania
de primire a Cererilor unice de
platã pentru anul 2017. Astfel,

Cererile unice de platã se
vor depune pânã la data
de 15 mai a.c. la Cen-
trul judeþena APIA. Re-
comandãm fermierilor
ca, înainte de a veni la
APIA sã se prezinte la
Primãrie pentru a veri-
fica în Registrul Agricol
situaþia terenului pe care
îl utilizeazã, iar dacã au
în exploataþie ºi animale
sã verifice situaþia aces-
tora în registrul Naþio-
nal al Exploataþiilor
(RNE) cu ajutorul me-
dicului veterinar conce-
sionar, asociaþiei sau
propriilor evidenþe, dacã
este utilizator SNIIA.
Facem precizarea cã, ºi
în acest an, completarea
declaraþiei de suprafaþã

se realizeazã electronic folosind
aplicaþia IPA Online, care poate
fi accesatã din butonul dedicat si-
tuat pe pagina de început a site-
ului APIA, însã finalizarea ºi în-
chiderea Cererii unice de platã în
IPA Online se face numai în Cen-
trele APIA, în prezenþa funcþio-
narului responsabil cu primirea
cererii, dupã verificarea acesteia
ºi a mesajelor din controlul par-
celelor digitizate, precum ºi co-
rectarea eventualelor probleme
semnalate de cãtre sistemul in-
formatic. Acelaºi principiu se
aplicã ºi pentru fermierii, cres-
cãtori de animale, care vor com-
pleta Cererea unicã de platã –
declaraþie sector zootehnic, îm-
preunã cu funcþionarul APIA, în
aplicaþia dedicatã sectorului zoo-
tehnic”, a concluzionat Lauren-
þiu Nicolae Dãdulescu directorul
executiv al APIA Dolj, .
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ªi anul acesta, craiovenii au
de unde alege mãrþiºorul potrivit
care trebuie sã fie dãruit persoa-
nei iubite, mamei, doamnei învã-
þãtoare sau colegelor. În buna
tradiþie instituitã de mulþi ani, cea
mai mare piaþã cu vânzare se
gãseºte tot în Piaþa „Mihai Vitea-
zul”, care este, dintr-odatã, co-
loratã ºi primãvãratecã. De câ-
teva zile, comercianþii ºi-au întins
tarabele cu mãrþiºoare ºi îºi aº-
teaptã, rãbdãtori, clienþii. Cum
fiecare are mãcar o persoanã
dragã cãreia sã-i dãruiascã un
mic simbol al primãverii, vânzã-
torii de mãrþiºoare nu duc lipsã
de cumpãrãtori.

Cumpãrãtori mulþi,
ofertã bogatã

Oferta de mãrþiºoare este
bogatã, fiecare comerciant cã-
utând acum sã-ºi punã acum

amprenta pe micile obiecte
scoase la vânzare. Pe tarabele
cu „personalitate”, gãseºti mãr-
þiºoarele mai scumpe ca preþ,
dar cu efect vizual mare. „Regi-
nele” balului sunt tot broºele
bãtute în pietre sau pandantive-

E 1 Martie.
Sã nu
uitãm...
mãrþiºorul!

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

 Odatã cu soarele care ne viziteazã deja de câte-
va zile, primãvara se instaleazã, iar primul semn
sunt... simpaticele mãrþiºoare! Tradiþionale, moder-
ne, vintage ori fashion, mãrtiºoarele cu ºnuruleþ,
care întruchipau odatã coºarii ºi trifoii norocoºi,
au depãºit demult statutul de simbol al primãverii ºi
s-au transformat acum într-o întrecere de a demon-
stra, mai întâi, bunul gust ºi inspiraþia celui care
dãruieºte. Înþesatã de tarabele colorate, Piaþa „Mi-
hai Viteazul” este locul cel mai potrivit pe care chiar
nu aveþi cum sã-l rataþi astãzi, de 1 Martie!

le la fel de colorate. Modul de
prezentare este ºi el atrãgãtor,
fiind oferite în mici cutioare de
catifea de culoare roºie. Aceste
mãrþiºoare au fost ºi anul trecut
în centrul atenþiei ºi continuã sã
se pãstreze în top, întruchipând
mãrþiºorul preferat pentru
doamnele profesoare.

Ieftine, nostime ºi colorate
Gãsim ºi categoria micilor ar-

tizani. Aceºtia sunt vânzãtorii de
mãrþiºoare care ºi-au petrecut
iarna confecþionându-le. Mãrþi-
ºoarele lor sunt izvorul imagina-
þiei, fiind create folosind ºi com-
binând tot felul de obiecte. Dupã
posibilitãþi, unii au lucrat cu ma-
teriale mai ieftine, cum ar fi, de
exemplu, bucãþele de fetru co-
lorat. Cu multã ingenuozitate,
dupã ce a fost decupat în diver-
se forme ºi accesorizat cu mãr-
geluþe ºi paiete, au creat mãrþi-

ºoare extrem de nostime ºi co-
lorate. Care mai au ºi avantajul
cã nu sunt deloc scumpe (1,5 lei
pe bucatã). Pentru cã le lipsea
un sistem de prindere, aºa cum
au broºele, erau admirate, dar nu
ºi cumpãrate atât de mult.

Handmade-urile,
la fel de cãutate

Mãrþiºoare handmade sunt ºi
floricele croºetate manual, cu
multã îndemânare, din fire de aþã
coloratã. Pe aceeaºi panoplie,
se aflã ºi broºele din pastã poli-
mericã, care, în limbajul cunos-
cãtorilor, se numeºte „fimo”.
Acestea sunt niºte bijuterii ex-
trem de vesele ºi colorate, care
par sculptate în plastilinã, dar,
cum vã spuneam, este vorba de
un alt fel de material. Se vând
mai scump decât celelalte mãr-
þiºoare deoarece – ne explicã
autorii -  aceastã tehnicã este
pretenþioasã. Cei care le con-
fecþioneazã trebuie sã-ºi cum-
pere mai întâi pasta, de diver-
se culori, dar ºi matriþele ºi in-
strumentele cu care modelea-
zã formele frumoase de ghio-
cei, maci, narcise, flori de mãr,
albãstrele ºi alte flori minuna-
te. Comercianþii au argumentul
cã mãrþiºorul de azi, pe care dai
un ban mai mult, poþi sã-ºi fo-
loseºti tot anul, fiind, de fapt, o
broºã elegantã.

Mãrþiºorul tradiþional îºi face loc
Mãrþiºoarele tradiþionale, cre-

ate pe tiparul cusãturilor popu-
lare româneºti, sunt mai rare, dar
tot mai cãutate de cumpãrãtori.
Dacã eºti amator de astfel de
simboluri, nu îþi trebuie decât pu-
þinã rãbdare pentru a le dibui în
oferta bogatã de pe tarabe. Bro-
ºele din proþelan, pictate cu mo-
tive populare stilizate, care imitã
modelele de pe iile româneºti, pot

fi un frumos mãrþiºor. Sau, de la
o altã tarabã, poþi sã cumperi un
mãrþiºor, cusut manual pe un
pãtrãþel de pânzã albã. Tot in-
spirate din tradiþia popularã
sunt ºi mãrþiºoarele pictate pe
forme rotunde din lemn. Însã
cel mai frumos mãrþiºor rãmâ-
ne, totuºi, tot ºnuruleþul în douã
culori care, din pãcate, a cãzut
pe locul doi, fiind considerat
mai mult un accesoriu.
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La acest moment, Doljul are
o  suprafaþã foarte micã împã-
duritã, cca. 12%, din total, ceea
ce pune mari probleme în ceea
ce presupune eco-sistemul. Mai
ales în sud, dificultãþile sunt ri-
dicate, dupã ce au fost rase hec-
tare întregi de vegetaþie fores-
tierã. Judeþul are, conform da-
telor oficiale, 59.846 ha pro-
prietate a statului, iar serviciile
silvice sunt asigurate pentru
alte 7.330 ha proprietate priva-
tã. „Putem spune  cã fondul fo-
restier, proprietate publicã a sta-
tului, administrat de Direcþia Sil-
vicã Dolj este gospodãrit pe
baze ºtiinþifice ºi tehnice, prin
proiectarea, pe o perioadã  de
zece ani, a lucrãrilor cuprinse în
amenajamentele silvice. Avem
nouã ocoale silvice: Amaradia,
Calafat, Craiova, Dãbuleni, Fi-
liaºi, Periºor, Poiana Mare, Sa-
dova ºi Segarcea, cu respecta-
rea distribuþiei teritoriale a supra-
feþelor de fond forestier”, a pre-
cizat ing. Silviu Nuþã, director
al Direcþiei Silvice Dolj.
Realizãri importante

Activitatea de împãduriri ºi
lucrãrile de întreþinere în plan-
taþii ºi de ajutorare a regenerã-
rii naturale, precum ºi lucrãrile
de pregãtirea terenului, în ve-
derea împãduririi, se fac de cã-
tre societãþi prestatoare de ser-
vicii, Direcþia  Silvicã partici-
pând, în acest fel, la dezvolta-
rea întreprinderilor mici ºi mij-
locii la nivelul judeþului. Unele
activitãþi cu volum mai mic de
muncã se fac cu muncitori zi-
lieri,  asigurând un venit pentru
o parte din populaþie. „Volumul
cel  mai mare de masã lemnoa-
sã ce se poate exploata anual se

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Direcþia Silvicã Dolj, garantul pãstrãriiDirecþia Silvicã Dolj, garantul pãstrãriiDirecþia Silvicã Dolj, garantul pãstrãriiDirecþia Silvicã Dolj, garantul pãstrãriiDirecþia Silvicã Dolj, garantul pãstrãrii
fondului forestier judeþeanfondului forestier judeþeanfondului forestier judeþeanfondului forestier judeþeanfondului forestier judeþean

Direcþia Silvicã Dolj a prezentat, prin vocea  directorului
sãu, Silviu Nuþã, bazatã pe documente, bilanþul  anului
trecut. Sunt rezultate care  dau speranþe, iar eforturile
pentru pãstrarea  arealului specific sunt pe mãsurã, specia-
liºtii silvici dând asigurãri cã vor face tot  ceea ce este
necesar în  ceea ce priveºte pãstrarea fondului forestier,
ba, mai mult, cu îmbunãtãþiri, astfel încât  sã nu fie vorba
despre deºertificare,  mai ales în sudul judeþului.

vinde prin licitaþie publicã agen-
þilor eonomici, anul trecut fiind
comercia l izat  un volum de
135.000 de mc, 117.000 fiind
la societãþile comerciale. Reali-
zãri foarte importante s-a înre-
gistrat la investiþii (peste 2,7 mi-
lioane de lei). Am realizat ºi un
profit (201.000 de lei). Dar,
stãm  bine la regenerarea pãdu-
rilor. Din programul planificat
– 301 ha, am avut 442 ha, iar
lucrãrile în arbiretele tinere au
atins 1.771 ha, faþã de cele
1.728 prinse în program. Rea-
lizãrile  sun foarte bune ºi în cee
ce þine de condiþiile recoltãrii
unui  volum de masã lemnoasã
mult mai mic comparativ cu po-
sibilitatea anualã. Asigurãm, tot-
odatã, paza pãdurilor proprieta-
te  privatã ºi comba-
terea dãunãtorilor bi-
otici ºi abiotici. Am
întâmpinat dificiltãþi
în tãierea ilegalã a ar-
borilor, mai  ales în
zonele  locui te  de
romi, dar am  avut
sprijinul Inspectora-
tului de  Poliþie al Ju-
deþului Dolj, Inspec-
toratului de Jandarmi
Judeþean Dolj, Gãrzii
de Mediu, Gãrzii Fo-
restiere, etc”, a mai
spus Silviu Nuþã.
Eforturi pentru
împãduriri

Direcþ ia  Si lvicã
Dolj are majoritatea
pãdurilor cuprinse în
arii naturale proteja-
te, cu tot ceea ce presupune le-
gislaþia. În cursul anului 2016,
s-a acþionat pentru menþinerea
ºi perfecþionarea activitãþilor

vizate de standardele FSC (Fo-
rest Stewardship Council) pri-
vind certificarea pãdurilor pro-
prietate publicã a statului, ad-

ministrate de Direcþia Silvicã
Dolj. Standardele FSC nu sunt
altceva decât respectarea stric-
tã a amenajamentelor silvice, a
reglementãrilor legale din dome-
niul forestier, de mediu, ape, a
legislaþiei muncii, protecþiei so-
ciale, a sãnãtãþii ºi securitãþii în
muncã, etc. „Am asigurat cus-
todia ariilor naturale protejate de
interes comunitar – Ciuperceni
– Desa, Calafat – Ciuperceni –
Dunãre, o suprafaþã de 48.000
ha. Pãdurile din Lunca Dunãrii,
Lunca Jiului, Desnãþuiului, zona
de silvostepã ºi câmpie fores-
tierã sunt cuprinse în ariile pro-
tejate ºi fac parte din site-ul
„Natura 2000”, reglementat
prin directive ale Comisiei Eu-
ropene. Toate activitãþile din
aceste pãduri sunt supuse ºi pre-
vederilor legale din domeniul
Protecþiei Mediului, care desfã-

ºoarã acþiuni de reglementare ºi
control. Zona fito-climaticã în
care se gãseºte judeþuº nostru
implicã promovarea unei silvi-

culturi ecologice, iar pã-
durile constituie factorul
decisiv în asigurarea
unui mediul favorabil, în
condiþiile schimbãrilor
actuale. Pe lângã res-
pectarea legislaþiei de
mediu ºi gospodãrirea
durabi lã  a  pãduri lor,
avem obligaþia de a con-
serva ºi proteja habita-
tele ºi speciile de arbori,
plane, animale, pãsãri
care se gãsesc, cu pre-
cãdere, în fondul fores-
tier ºi sunt cuprinse în
ariile naturale protejate.
Regia Naþionalã  a Pãdu-
rilor – ROMSILVA – a
sponzorizat împãdurirea
unor terenuri aflate în
proprietatea comunelor

Roºiºte ºi Greceºti cu  peste
14.000 de puieþi, în valoare de
6.829 de lei, ºi asistenþa tehni-

cã  necesarã, forþa de muncã
venind din partea a mai bine de
500 de voluntari de la ONG-uri
partenere (Asociaþia Comunelor
din România, Asociaþia „Creº-
tini” din Craiova), Universitatea
din Craiova, ISU  Dolj, IJJ Dolj,
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova. De asemenea,
prin cele stipulate de lege, Di-
recþia Silvicã Dolj a acþionat în
sprijinul proprietarilor de pãdu-
re prin preluarea cererilor ºi
transmiterea la Garda Forestie-
rã Rîmnicu-Vîlcea, pentru de-
contarea serviciilor asigurate
prin Ocoalele Silvice. Prin acti-
vitatea complexã desfãºuratã,
Direcþia Silvicã Dolj asigurã gos-
podãrirea durabilã a pãdurilor
proprietate publicã a statului ºi
a unor pãduri proprietate priva-
tã, contribuind la stabilitatea
factorilor de mediu, asigurarea
unor produse de strictã necesi-
tate, menþinerea ºi dezvoltarea
unor activitãþi economice pen-
tru locuitorii judeþului nostru”,
a mai menþionat Silviu Nuþã.
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În cifre, cea de-a XVI-a ediþie a
Târgului de Carte GAUDEAMUS
înseamnã o suprafaþã de peste 340
mp, 50 de expozanþi reuniþi în 38
de standuri (agenþii de difuzare de
carte ºi produse multimedia, insti-
tuþii de învãþãmânt, edituri strãine
reprezentate de distribuitori de car-
te) ºi 52 de evenimente (lansãri ºi
prezentãri de carte, întâlniri cu scri-
itorii, momente artistice ºi dezba-
teri despre carte, literaturã ºi pro-
movarea lecturii). Nelipsite sunt
editurile Humanitas, Polirom, RAO,
Nemira, ALL, Trei, Niculescu,
Grupurile Editoriale ART ºi Corint,
Centrul de Carte Strãinã Sitka, S.C.
Byton Music S.R.L. º.a.

„Pentru cinci zile, Craiova nu mai
este Cetatea Banilor, ci redevine,
iatã, Cetatea Cãrþii. Ne bucurãm cã
aceastã sãrbãtoare are loc din nou
în oraºul nostru”, a subliniat, ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã,
Davian Vlad, realizator de emisi-
uni la Radio România Oltenia Cra-
iova. ªi managerul postului, Alexan-
dru Mogoºeanu, a salutat reveni-
rea la Craiova a acestui adevãrat
„festival al cãrþii”, dupã 15 ediþii cu
aproape 186.000 de vizitatori ºi pes-
te 600 de evenimente culturale. „Sã
ne amintim cã numai anul trecut,
pe un traseu între radioul public ºi
Naþionalul craiovean, 3.000 de per-
soane treceau din mânã în mânã o
carte-simbol, îndemnând tinerii la
lecturã”, a adãugat acesta.

Proiecte deja tradiþionale,
dar ºi noutãþi

Târgul GAUDEAMUS constitui,
ºi în acest an, cadrul pentru relua-
rea câtorva dintre proiectele deja
tradiþionale, iniþiate ºi derulate de
Radio România. Unul dintre ele este
„Cãrþile se întorc acasã” – cam-
panie care are ca principal obiectiv
constituirea, prin donaþii din par-
tea expozanþilor ºi a vizitatorilor, a
unui fond de carte care are ca be-
neficiari biblioteci ale unor comu-
nitãþi subfinanþate din acest punct

Programul zilei de astãzi:
Orele 10.00 – 10.30: Teatrul Naþional Radiofonic – Radio Româ-

nia ºi Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Prezentarea unor poeme
extrase din cartea-CD „Noapte din Andersen” de Emil Botta (Editura
Casa Radio). Poemul va fi continuat de actorii Constantin Cicort, Geni
Macsim, Petra Zurba.

Orele 10.30-11.30, Editura AIUS: Lansarea volumului de versuri
„Un înger de vioarã” de Mircea Trifu (Italia). Invitaþi: Mihaela Albu,
Diana Neamþu ºi Petriºor Militaru. Moderator: Nicolae Marinescu.

Orele 11.30-12.00, Teatrul Naþional Radiofonic ºi Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”: Recital de poezie „Craiova vãzutã din car” de Marin
Sorescu, cu Geni Macsim, Constantin Cicort ºi Petra Zurba. Spectacol
lecturã dupã „Viziunea Vizuinii” (roman într-o doarã) de Marin Sorescu
susþinut de actorii Geni Macsim, Constantin Cicort ºi Petra Zurba.

Orele 12.00-12.30, GAUDEAMUS Craiova – ediþia a XVI-a: Des-
chiderea oficialã – foaier central. Transmisiune directã la Radio Ro-
mânia Oltenia Craiova. Moderator: Davian Vlad. Invitaþi: reprezentanþi ai
administraþiei publice locale, ai ISJ Dolj, preºedintele de onoare GAU-
DEAMUS – conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu.

Orele 12.30-13.00: Concert Feedback Band.

Orele 13.00-14.00, „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura: Lan-
sarea volumelor „Orientãri hermeneutice” de Ovidiu Ghidirmic, „Cul-
turã, personalitate, vocaþie, în concepþia lui C. Rãdulescu-Motru” de
Dumitru Otovescu. Invitaþi: prof. univ. dr. Nicolae Panea – prorector
Universitatea din Craiova, conf. univ. dr. Gabriel Coºoveanu – preºedin-
te Filiala Craiova a USR. Moderator: prof. univ. dr. Florea Firan – direc-
tor „Scrisul Românesc”.

Orele 14.00-15.00, Editura Universitaria Craiova: Lansare – „Exer-
cices progressifs de francais: A2-B2”, lect. univ. dr. Alice Ionescu (co-
ord.). Invitaþi: prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu, prof. univ. dr. Anda
Rãdulescu, conf. univ. dr. Camelia Manolescu, lect. univ. dr. Valentina
Rãdulescu, prof. univ. dr. hdr. Cecilia Condei, conf. univ. dr. Ancuþa
Guþã, lect. univ. dr. Monica Iovãnescu, lect. univ. dr. Marinella Coman.

Orele 15.00-16.00, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala
Craiova: Dezbatere – „Imaginea istoriei în literaturã”. Participã istorici
ºi scriitori craioveni: Gabriel Coºoveanu, Sorin Liviu Damean, Dinicã Cio-
botea, Gabriela Gheorghiºor, Mircea Pospai, Mihai Ghiþulescu, Nicolae
Pîrvulescu º.a. Moderator: Gabriel Coºoveanu, preºedintele filialei.

Orele 16.00-17.00, Editura AIUS: „Primãvara poeþilor la Editura
AIUS”. „Visând sub iarbã” (versuri) de Eleanor Mircea. Invitaþi: Maria
Dinu ºi Daniel Dumitru. „A doua naturã” (versuri) de Silviu Gongonea.
Invitaþi: Cosmin Dragoste ºi Gabriel Nedelea. „Cocoºul are dreptul la o
secure ascuþitã” de Gela Enea. Invitaþi: Mihaela Albu ºi Florina Ungurea-
nu. Moderator: Petriºor Militaru.

Orele 17.00-17.45: Vernisajul expoziþiei „Primãvarã în sufletul tãu”,
de Ilinca Butucea. Casa de Modã ILINCA – Prezentare de modã. Mode-
rator: Olguþa Gugilã.

Ora 17.45, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio România ºi Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu”: Moment Emil Botta „Proverb”, „Poe-
tul ºi lumea lui”, „Revizorul nostru” (înregistrãri extrase din cartea-CD
„Noapte din Andersen” de Emil Botta – Editura Casa Radio). Participã
actorii Constantin Cicort, Geni Macsim, Petra Zurba.

Cãrþi-mãrþiºor laCãrþi-mãrþiºor laCãrþi-mãrþiºor laCãrþi-mãrþiºor laCãrþi-mãrþiºor la
Târgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDETârgul GAUDEAMUS Craiova!AMUS Craiova!AMUS Craiova!AMUS Craiova!AMUS Craiova!

Începând de astãzi, timp de cinci zile, foaierul
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” gãzduieºte Târ-
gul de Carte GAUDEAMUS, organizat de Radio
România, prin Centrul Cultural Media, ºi Radio Ro-
mânia Oltenia Craiova. Ca în fiecare an, evenimen-
tul le aduce craiovenilor nenumãrate „mãrþiºoare”,
sub cele mai… variate ºi atractive forme: 50 de ex-
pozanþi reuniþi în 38 de standuri, reprezentând prin-
cipalele categorii active pe piaþa de carte ºi educaþie
din România, 52 de evenimente adresate unui pu-
blic variat ca domenii de interes ºi vârstã, cele mai
recente apariþii editoriale ºi importante reduceri de
preþuri, pachete ºi oferte promoþionale.

Potrivit organizatorilor, aceastã a XVI-a ediþie
pãstreazã evenimentele tradiþionale, precum cam-
pania de donaþii „Cãrþile se întorc acasã”, faza localã

a Concursului Naþional de Lecturã „Mircea Nedel-
ciu” ori „Invitaþi de nota 10: Olimpicii României”,
dar adaugã ºi altele noi. Aºa sunt spectacolele lite-
rare – recitaluri de poezie ºi lecturi din volumele
lansate –, de care publicul se va putea bucura zilnic,
graþie implicãrii actorilor Naþionalului craiovean, ca
ºi unor invitaþi de marcã, precum Ion Dichiseanu.

Deschiderea oficialã a Târgului GAUDEAMUS
are loc astãzi, ora 12.00, în foaierul teatrului. Pro-
gramul de vizitare este pânã sâmbãtã, între orele
10.00 ºi 18.00, iar duminicã, între orele 10.00 ºi
15.00, intrarea fiind liberã pentru toate catego-
riile de public. Cotidianul „Cuvântul Libertãþii”
este, ca în fiecare an, partener media al eveni-
mentului, informându-ºi zilnic cititorii despre
manifestãrile din program.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Evenimentul cu numãrul 97 în seria GAUDEAMUS, Târgul de
la Craiova deschide, în intervalul 1-5 martie, seria evenimentelor
culturale dedicate cãrþii, pe care Radio România le organizeazã de
peste 20 de ani în cadrul Programului LECTURA. Acesta este un
proiect de anvergurã naþionalã, iniþiat ºi derulat de Radio România,
al cãrui principal obiectiv este susþinerea culturii scrise din þara
noastrã prin evenimente de tip expoziþional ºi proiecte culturale.
Potrivit organizatorilor, palmaresul cumulat al programului, în
intervalul 1994-2016, însumeazã 96 de evenimente organizate sub
brandul GAUDEAMUS, aproape 9.700 de expozanþi, 2.800.000 de
vizitatori ºi circa 11.600 de manifestãri culturale, cu profil pre-
ponderent literar. Principalele componente ale programului sunt
GAUDEAMUS  Internaþional (23 de ediþii), Caravana GAUDEA-
MUS (Cluj-Napoca – 17 ediþii, Craiova – 16 ediþii, Litoral  – 8
ediþii, Oradea – 3 ediþii),  GAUDEAMUS Carte ªcolarã (14 ediþii)
ºi o serie de proiecte culturale conexe.

de vedere. De asemenea, „Invitaþi
de nota 10: Olimpicii României”
– proiect prin care postul public de
radio promoveazã ºi recompensea-
zã performanþele obþinute pe plan
internaþional de reprezentanþii la
vârf ai învãþãmântului românesc.
Pe 3 martie va avea loc faza localã
a Concursului Naþional de Lec-
turã „Mircea Nedelciu”, adresat
liceenilor ºi având ca principal ob-
iectiv promovarea literaturii ºi a lec-
turii în rândul tinerilor.

În ultima zi a Târgului, duminicã,
vor fi decernate Trofeele GAUDEA-
MUS pentru edituri ºi, prin Votul Pu-
blicului, va fi aleasã Cea mai râvnitã
carte. De asemenea, se vor acorda

Trofeele Presei, Premiul Educaþia,
Premiul Miss Lectura pentru cea mai
frumoasã vizitatoare, Premiile Tom-
bolei GAUDEAMUS (o tabletã, un
sistem audio, un voucher Emag în
valoare de 250 lei º.a.).

Spectacole literare
ºi întâlniri cu actori

Noutãþile ediþiei vin atât din par-
tea expozanþilor, concretizate prin
cele mai recente apariþii editoriale,
unele volume fiind publicate chiar
în premierã în þara noastrã, cât ºi
din partea organizatorului. Astfel, în-
trucât teatrul ºi literatura fac întot-
deauna casã bunã, publicul GAU-
DEAMUS va avea prilejul sã asiste
la o întreagã serie de spectacole li-

terare – recitaluri de poezie, lecturi
din volumele lansate la aceastã edi-
þie –, susþinute de actori ai Teatrului
Naþional Craiova, sub coordonarea
regizoarei Diana Mihailopol, de la
Teatrul Naþional Radiofonic. Sâm-
bãtã, 4 martie, de exemplu, se vor
întâlni cu celebrul ºi îndrãgitul Ion
Dichiseanu ºi vor putea asista la un
scurt recital de poezie din lirica ac-
torului Mircea Albulescu.

De asemenea, în foaierul TNC va
fi organizatã expoziþia „Poveºtile
clipei”, care va cuprinde în imagini,
potrivit Isabelei Stama-Ioan, re-
dactor al Radio Oltenia Craiova, «16
ediþii ale Caravanei GAUDEAMUS
la Craiova. 16 „poveºti ale clipei”.
16 instantanee fotografice recon-
struite în cuvinte, 16 poezii în ima-
gini transformate în 16 poeme în
prozã». O altã expoziþie este „Pri-
mãvarã în sufletul tãu”, organiza-
tã de Casa de Modã Ilinca, al cãrei
vernisaj are loc azi.

Cãrþile-mãrþiºor, recomandate
ºi de preºedintele de onoare
„Caravana GAUDEAMUS care

poposeºte, din nou, la Craiova sem-
nalizeazã niºte aspecte sociale ºi
civice. Cã un Târg de Carte este,
de fapt, o agora, un spaþiu de cir-
culaþie liberã a ideilor. În plus, car-

tea este cel mai potrivit mãrþiºor,
mai ales cã este unul durabil, ne-
perisabil. A oferi o carte în aceste
zile înseamnã nu numai un gest
simbolic ºi care are suport afectiv,
ci a-þi demonstra respectul faþã de
persoana cãreia i-o dãruieºti”, a
apreciat conf. univ. dr. Gabriel
Coºoveanu – preºedinte al Filialei
Craiova a Uniunii Scriitorilor din
România ºi, pentru al treilea an
consecutiv, preºedinte de onoare al
Târgului GAUDEAMUS.

Dupã Craiova, Caravana se va
îndrepta spre Cluj-Napoca (5-9 apri-
lie), Oradea (10-14 mai), Litoral (11-
15 august), urmând sã includã apoi
GAUDEAMUS Carte ªcolarã (14-
24 septembrie) ºi GAUDEAMUS
Internaþional (22-26 noiembrie).
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Prin modificarea menþionatã,
Comisia a ajustat conceptul de sa-
larizare din Formularul-model de
acord de finanþare nerambursabilã
(grant) din programul Orizont
2020, pentru a-l pune în concor-
danþã cu practicile naþionale. Noua
mãsurã se aplicã retroactiv în toa-
te proiectele în curs, finanþate prin
Orizont 2020.

“A fost gãsitã o soluþie pentru
o problemã serioasã, facilitându-
se astfel participarea tuturor cer-
cetãtorilor în proiecte Orizont
2020. Ea va contribui la reduce-
rea diferenþelor salariale dintre
cercetãtori ºi, la final, va permite
diferitelor þãri sã îºi pãstreze cele
mai talentate minþi. Este o dova-

Modificãri privind salarizarea în programul deModificãri privind salarizarea în programul deModificãri privind salarizarea în programul deModificãri privind salarizarea în programul deModificãri privind salarizarea în programul de
finanþare a cercetãrii ºi inovãrii Orizont 2020finanþare a cercetãrii ºi inovãrii Orizont 2020finanþare a cercetãrii ºi inovãrii Orizont 2020finanþare a cercetãrii ºi inovãrii Orizont 2020finanþare a cercetãrii ºi inovãrii Orizont 2020
Cercetãtorii care lucreazã în cadrul unor proiecte cu finan-

þare europeanã vor primi un salariu cel puþin la fel de mare ca
atunci când sunt implicaþi în proiecte naþionale. În plus, ei vor
fi eligibili pentru o retribuþie suplimentarã de pânã la 8.000 de
euro, pe an. Comisia a decis luni, 27 februarie, introducerea
acestei modificãri privind salarizarea în programul de finan-
þare a cercetãrii ºi inovãrii Orizont 2020.  

dã a importanþei pe care o acor-
dãm partajãrii excelenþei ºi redu-
cerii disparitãþilor în domeniul ino-
vãrii.”, a declarat Carlos Moedas,
comisarul european pentru cerce-
tare, ºtiinþã ºi inovare.

Decizia de a modifica concep-
tul de salarizare a pornit de la an-
gajamentul Comisiei Europene, luat
în 2016, de a gãsi soluþii pentru
diferenþele de salarizare ce existau
între prevederile legislaþiilor naþio-
nale ºi normele ce gestioneazã pro-
gramul Orizont 2020. Aceste dife-
renþe aveau un impact nedorit asu-
pra participãrii în program a cer-
cetãtorilor din statele membre cu
nivel redus al salariului de bazã.

MARGA BULUGEAN

Produsul Global Volunteer
constã în stagii de voluntariat
internaþionale pentru studenþi,
pe o perioadã cuprinsã între 6 ºi
8 sãptãmâni. Aceºtia participã la
proiecte pe diferite probleme
globale precum foamete,
sãrãcie, egalitate între sexe,
educaþie, mediu, inovaþie ºi
infrastructurã. Unele dintre
þãrile în care studenþii pot pleca
sunt Polonia, Croaþia, Finlanda,
Portugalia, Egipt, Brazilia,
Mexic.De aceastã oprtunitate se
pot bucura atât studenþii din
Craiova dar ºi cei din Târgu-Jiu
si Drobeta Turnu-Severin
deoarece reprezentantii AIE-
SEC Craiova vor merge ºi în
aceste oraºe pentru a le prezen-
ta oportunitãþile tinerilor.

   Cerinþele acestui produs
sunt cunoaºterea limbii
engleze la un nivel mediu,
vârsta cuprinsã între 18 ºi
29 de ani, aplicantul sã fie
student sau absolvent de cel
mult 2 ani, sã existe un
interes în dezvoltarea
personalã prin voluntariat,
interacþiune cu alte persoa-
ne ºi alte culturi, dar ºi

Încep înscrierileÎncep înscrierileÎncep înscrierileÎncep înscrierileÎncep înscrierile
la Global Vla Global Vla Global Vla Global Vla Global Volunteerolunteerolunteerolunteerolunteer

Începând de astãzi,
AIESEC Craiova dã
startul perioadei de
înscrieri pentru pro-
dusul Global Volunte-
er, studenþii putând
profita de aceastã
oportuntate pânã pe
data de 31 aprilie.

abilitatea de a empatiza cu
alte persoane ºi cu punctele
lor de vedere.

   Datoritã acestui produs,
studenþii se pot dezvolta
personal ºi profesional prin
dobândirea ºi îmbunãtãþirea
abilitãþilor precum lucru în
echipã sau vorbitul în public,
descoperirea unei þãri ºi a
unei culturi noi, asistenþã
permanentã din partea
membrilor organizaþiei,

îmbunãtãþirea nivelului de
limbã englezã, prieteni din
toatã lumea ºi cel mai
important primirea unui
certificat de  voluntariat
internaþional.

   Mai multe detalii despre
produsul Global Volunteer dar
ºi pentru înscrieri cei intere-
saþi pot accesa site-ul oficial,
http://aiesec.ro/ .

MARGA BULUGEAN

La Galeria „Vollard” a Ca-
sei de Culturã „Traian Deme-
trescu” se deschide astãzi, ora
17.00, cu ocazia Zilei Mãrþiºo-
rului ºi a intrãrii în noul ano-
timp, o dublã expoziþie de artã
plasticã. În cadrul acesteia,
Ana Curcã aduce în faþa pu-
blicului lucrãri de artã decora-
tivã în tehnicã mixtã (acuare-
lã, artã digitalã, colaj), iar Cor-
nelia Mîndreci anticipeazã
sãrbãtoarea Paºtelui cu o ex-
poziþie de icoane pe sticlã. Pre-
zintã: prof. Magda Buce-Rã-
duþ, critic de artã.

Ana Curcã (n. 18 octombrie
1941) a absolvit Institutul de
Arte Plastice „Nicolae Grigo-

rescu” din Bucureºti ºi a fost profesoarã de arte plastice între anii
1963 ºi 2000. A participat cu lucrãri la Salonul Artiºtilor Plastici Craio-
veni organizat de Muzeul de Artã Craiova, la expoziþii de grup ºi la
cele ale Aquarelle Groupe,
deschise în Craiova ºi în alte
localitãþi. De asemenea, a
expus la Salonul de miniatu-
rã din Toronto (Canada). În
prezent, are lucrãri în colec-
þii particulare din þarã ºi din
strãinãtate. Cornelia Mîn-
dreci este profesoarã de lim-
ba românã la Liceul „Matei
Basarab” din Craiova ºi au-
toarea mai multor volume de
literaturã, dar ºi un artist plas-
tic  pasionat de icoana pe sti-
clã ºi temele religioase.

Expoziþia va putea fi vizi-
tatã la Galeria „Vollard” în ur-
mãtoarele douã sãptãmâni,
accesul publicului fiind liber.

MAGDA BRATU

Expoziþie de artã plasticãExpoziþie de artã plasticãExpoziþie de artã plasticãExpoziþie de artã plasticãExpoziþie de artã plasticã
la Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vla Galeria „Vollard”ollard”ollard”ollard”ollard”
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Un jurnalist turco-german al publicaþiei Die
Welt, reþinut în urmã cu aproape douã sãptã-
mâni, a fost arestat preventiv în Turcia, fiind
acuzat de „propagandã teroristã” ºi „submi-

Poliþia germanã

a luat cu asalt

o tabãrã

de refugiaþi
Poliþia germanã a luat cu

asalt o tabãrã de refugiaþi,
dupã ce un bãrbat înarmat
cu un cuþit s-a baricadat
împreunã cu o femeie într-
una dintre camere, infor-
meazã presa internaþionalã.
Bãrbatul a pãtruns în tabãra
de refugiaþi Hammerbrook,
în jurul orei locale 10:30
(11:30, ora României).
Acesta s-a baricadat într-
una dintre camere, alãturi
de presupusa sa partenerã,
care este însãrcinatã. Potri-
vit poliþiei, incidentul a avut
loc din cauza unui conflict
legat de acomodare. Bãrba-
tul ºi-a provocat rãni, dar
gravitatea acestora nu a fost
confirmatã.

Execuþie

cu tunuri

antiaeriene în

Coreea de Nord
Cinci înalþi oficiali din

Coreea de Nord au fost
executaþi cu artilerie antiae-
rianã pentru cã au furnizat
informaþii false ce l-au
”înfuriat” pe liderul de la
Phenian, Kim Jong-Un,
potrivit unui agent al servi-
ciilor de informaþii sud-
coreene. Aceste informaþii au
fost oferite de Serviciul
Naþional de Informaþii din
Coreea de Sud, prin interme-
diul unei scurte ºedinþe
informative, în timp ce
Malaysia investigheazã
moartea prin otrãvire a
fratelui vitreg al liderului
nord-coreean. Se presupune
cã Kim Jong-Un a ordonat
asasinarea lui Kim Jong-
Nam, ce a avut loc la data de
13 februarie, pe aeroportul
internaþional din Kuala
Lumpur. Potrivit agenþiei de
spionaj sud-coreene, cei cinci
oficiali nord-coreeni, ce
fãceau parte din Departa-
mentul Securitãþii de Stat,
au fost executaþi cu tunuri
antiaeriene din cauza unor
informaþii false oferite
liderului de la Phenian. Nu
este încã clar ce tip de
informaþii false ar fi oferit ºi
nici modul în care au fost
obþinute aceste date de cãtre
agenþia de spionaj a Coreei
de Sud. Kim Won-Hong,
ºeful Departamentului
Securitãþii de Stat al Coreei
de Nord, a fost concediat în
luna ianuarie, din cauza
corupþiei, abuzului de putere
ºi torturilor comise de
agenþia sa.

Emmanuel Macron, candidat
independent la funcþia de preºedin-
te al Franþei, va câºtiga detaºat tu-
rul doi de scrutin, în faþa extremis-
tei Marine Le Pen, liderul formaþi-
unii populiste Frontul Naþional (ex-
tremã-dreapta), aratã un sondaj.
Emmanuel Macron, un politician cu
doctrinã de centru, candidat al or-
ganizaþiei civice En marche! (În
Miºcare!, liberal-socialã), este cre-
ditat cu 24,5% din voturi în pri-
mul tur de scrutin al alegerilor pre-
zidenþiale, în timp ce Marine Le
Pen ar primi 26%, relevã un son-
daj realizat de Institutul Ifop-Fidu-

Emmanuel Macron o va învinge pe Marine Le Pen în turulEmmanuel Macron o va învinge pe Marine Le Pen în turulEmmanuel Macron o va învinge pe Marine Le Pen în turulEmmanuel Macron o va învinge pe Marine Le Pen în turulEmmanuel Macron o va învinge pe Marine Le Pen în turul
doi al prezidenþialelor din Franþa, potrivit unui sondajdoi al prezidenþialelor din Franþa, potrivit unui sondajdoi al prezidenþialelor din Franþa, potrivit unui sondajdoi al prezidenþialelor din Franþa, potrivit unui sondajdoi al prezidenþialelor din Franþa, potrivit unui sondaj

cial comandat de Paris Match,
CNEWS ºi Sud Radio. Potrivit son-
dajului, efectuat în perioada 23-27
februarie, François Fillon, candi-
datul partidului Republicanii (cen-
tru-dreapta), este la nivelul de 20%,
socialistul Benoît Hamon ar primi
13,5% din voturi, iar Jean-Luc
Mélenchon, candidatul miºcãrii ci-
vice France Insoumise (Franþa
Nesupusã, stânga), 11,5%. În tu-
rul doi al scrutinului prezidenþial,
programat pe 7 mai, Emmanuel
Macron ar obþine 62% din voturi,
iar Marine Le Pen, 38%, conform
sondajului.

Donald Trump a avut prima întrevedere
cu un oficial chinez de la învestirea sa

Preºedintele american Donald Trump a
avut o scurtã întrevedere cu diplomatul ºi con-
silierul de stat chinez Yang Jiechi în cursul
cãreia au discutat pe marginea unor teme de
interes comun ºi despre o posibilã întâlnire
cu ºeful de stat al Chinei, Xi Jinping, a anun-
þat Casa Albã. Yang Jiechi este primul oficial
chinez care efectueazã o vizitã la Casa Albã
dupã învestirea lui Donald Trump. Întreve-

derea între cei doi a avut loc dupã discuþiile
purtate de Yang Jiechi cu noul consilier pre-
zidenþial pentru Siguranþã Naþionalã, Herbert
McMaster, consilierul ºi ginerele lui Trump,
Jared Kushner, ºi consilierul prezidenþial pen-
tru Strategie politicã, Steve Bannon. Un ofi-
cial din cadrul Administraþiei americane a de-
clarat cã Yang Jiechi a discutat cu Trump
despre posibilitatea aranjãrii unei întâlniri ofi-

ciale între preºedintele american ºi omologul
sãu chinez, însã nu a fost stabilitã nicio datã.
Oficialul a mai precizat cã întrevederea a du-
rat între cinci ºi ºapte minute. Purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, a spus de-
spre întrevedere cã a reprezentat „o oportu-
nitate de a iniþia o conversaþie ºi de a discuta
despre teme de interes comun în ceea ce pri-
veºte siguranþa naþionalã”.

Noi informaþii despre asasinarea lui Kim Jong Nam:
A murit în 20 de minute dupã ce a fost otrãvit

Ministrul Sãnãtãþii din Malay-
sia a spus cã Kim Jong Nam, fra-
tele vitreg al liderului nord-core-
ean, a “avut o moarte foarte du-
reroasã” dupã ce a fost expus la
substanþa toxicã VX, decedând
la circa 20 de minute dupã ce a
intrat în contact cu aceasta, re-
lateazã Deutsche Welle. Kim
Jong Nam a murit pe data de 13
februarie pe aeroportul din Kua-
la Lumpur dupã i s-a aplicat pe
faþã un material textil îmbibat cu
substanþa toxicã, acþiune descri-

sã de Poliþia din Malaysia drept
asasinare. Poliþia a anunþat vineri
cã douã femei de origine vietna-
mezã, respectiv indonezianã, au
folosit agentul interzis. Ministrul
Sãnãtãþii din Malaysia, Subrama-
niam Sathasivam, a spus cã 10
miligrame din aceastã substanþã
sunt letale ºi cã se presupune cã
a fost folositã o dozã mai mare.
“Dozele au fost atât de mari ºi
au acþionat foarte repede în tot
corpul, încât este posibil sã-i fi
afectat inima, plãmânii, tot”, a

declarat Subramaniam. “A murit
în ambulanþã...Cred cã la 15-20
de minute de la momentul în care
a intrat în contact cu substanþa”,
a spus el, dupã ce a fost întrebat
în cât timp a murit Kim. Sâmbã-
tã, diplomaþi indonezieni ºi viet-
namezi au discutat cu cele douã
femei, care au spus cã ºtiau cã
iau parte la o farsã. Indonezian-
ca Siti Aisyah a spus cã a primit
90 de dolari (85 de euro), au spus
oficiali din cadrul ambasadelor.
Abdul Samah Mat, oficialul din

cadrul Poliþiei care conduce in-
vestigaþia, a spus cã Aisyah a
vomitat în taxi dupã ce a plecat
de la aeroport dar pare sã fie bine
acum. Ambele femei sunt acum
supuse unor analize pentru a se
vedea dacã li s-a administrat un
antidot pentru a nu muri din ca-
uza expunerii la substanþa toxi-
cã. Malaysia nu a acuzat în mod
oficial Guvernul nord-coreean de
comiterea acestui atac, însã re-
laþiile dintre cele douã state au
devenit mai tensionate.

Jurnalist al publicaþiei Die Welt, arestat în Turcia pentru
„propagandã teroristã” ºi „subminarea Guvernului”

narea Guvernului”, mãsura fiind dur criticatã
de autoritãþile germane. Deniz Yucel, un co-
respondent din Turcia al publicaþiei germane
Die Welt, a fost reþinut în urmã cu 13 zile,

fiind suspectat de apartenenþã
la o organizaþie teroristã, rãs-
pândirea propagandei teroriste
ºi folosirea ilegalã a unor date.
În luna septembrie 2016, Yucel
a scris un articol pentru Die
Welt în legãturã cu folosirea de
cãtre autoritãþile turce a troll-
ilor pe reþelele sociale. Artico-
lul avea la bazã emailuri publi-
cate de WikiLeaks ºi un grup
local de hackeri numit Red
Hack. O parte din aceste emai-
luri pãreau sã provinã din co-
respondenþa primitã de ministrul
turc al Energiei, Berat Albayrak,
ginerele preºedintelui Recep Er-
dogan. Red Hack este conside-

ratã drept o organizaþie teroristã în Turcia.
Cancelarul german Angela Merkel a denunþat
drept „amarã ºi dezamãgitoare” decizia de
arestare preventivã a jurnalistului. „Aceastã
mãsurã este excesiv de durã, mai ales având
în vedere cã Deniz Yucel s-a predat singur”,
a declarat Merkel, adãugând cã autoritãþile
germane vor continua sã facã presiuni pen-
tru ca jurnalistul sã beneficieze de un trata-
ment corect. Merkel a mai cerut Turciei sã
þinã cont de „importanþa libertãþii presei într-
o societate democraticã”. Potrivit Die Welt,
durata arestului preventiv în Turcia este de
pânã la cinci ani. Un numãr semnificativ de
jurnaliºti turci au fost arestaþi în urma mãsu-
rilor de epurare luate de Ankara dupã lovitura
de stat eºuatã din luna iulie, autoritãþile spu-
nând cã aceste mãsuri sunt necesare în con-
textul ameninþãrilor de securitate cu care se
confruntã þara, în timp ce criticii spun cã Er-
dogan se foloseºte de aceastã situaþie pentru
a elimina opoziþia faþã de regimul sãu.
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Anunþul tãu!
U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în

Craiova, strada Unirii, nr. 50 în-
chiriazã spaþii pretabile pentru
cabinet stomatologic, medic
de familie, sediu firmã, salã fit-
ness etc. Relaþii la telefon:
0251/ 533.830, între orele 8- 16,
sau la telefon: 0769/016.925.

Truicã Eliza, cu domiciliul
în municipiul Craiova, str. C-
tin Brâncoveanu, nr. 93, jude-
þul Dolj, anunþã publicul inter-
sat asupra deciziei etapei de
încadrare emisã de APM Dolj
PUZ- “Construire imobil
D+P+3E cu destinaþia locuin-
þe colective, Craiova, str. C-tin
Brâncoveanu, nr. 99A, jud.
Dolj“- planul nu necesitã eva-
luare de mediu ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate, ur-
mând a fi supus procedurii
de adoptare fãrã aviz de me-
diu. Documentaþia care a stat
la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare poate fi consul-
tata la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1, Craiova, ju-
deþul Dolj din data de
01.03.2017, luni-joi, între ore-
le 8-16:30 ºi vineri între orele
8-14 sau pe site-ul http://ap-
mdjanpm.ro. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj (Fax:
0251419035, e-mail office@ap-
nmdj.anmp.ro, în termen de
10 zile calendaristice de la data
publicãrii în mass-media.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 ca-
mere decomandate
vis-a-vis de Liceul
de Chimie. Telefon:
0 7 6 3 / 6 0 9 . 6 8 1 ;
0766/ 257.887.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar, vând te-
renuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând pãdure sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni - Gorj,
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând casã în jude-
þul Dolj, comuna Ca-
lopãr, sat Dîlga din
cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Tele-
fon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
amer ican .Te le -
fon:0722/266.718,
0251/522.579
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 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post Muzeograf, grad profesional I, studii superioare, pe duratã nedeterminatã,
cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de Etnografie a  Muzeului Olteniei
Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare:
- 01 martie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei

Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul Oficial
al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.mu-
zeulolteniei.ro.

-  01 martie 2017 – 13 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extinde-
re Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 14 martie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 23 martie 2017 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei

Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 29 martie 2017, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olte-

niei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de
înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1
post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã :

-  1 post Referent de specialitate, grad profesional II, studii superioare, pe duratã
nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Biroului Relaþii Publice,
Marketing, proiecte ºi programe culturale al  Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare:
- 01 martie 2017, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul  Muzeului Olteniei

Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul Oficial
al Româmiei partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.mu-
zeulolteniei.ro.

-  01 martie 2017 – 13 martie 2017, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extinde-
re Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 14 martie 2017  perioada de selecþie a dosarelor de înscriere ;
- 24 martie 2017 ora 10.00, proba scrisã  la sediul  Extindere  Istorie al Muzeului Olteniei

Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
- 30 martie 2017, ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olte-

niei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de
înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova,
iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/417756.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament
2 camere. Telefon:
0745/589.825.

AUTO
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/ 208.585.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc ae-
risire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele du-
ble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551
VÂND semãnãtoa-
re pãioase, Craiova,
stare excepþionalã.
Telefon: 0742/
176.320.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 1 martie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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”!

Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbo-
re motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun
de casã, bobinatoa-
re electrica. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând dãrac de
lânã, motor Tn 10
CP, motor electric
9 kw, cântar 200
kg, ºabloane de
imprimat steag UE.
0723/684.511.

Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 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 bocanci din pie-
le, cu carâmb înalt,
mãrimea 43, canistre
aluminiu 20 litri noi,-
cârlige pentru jghea-
buri acoperiº,  loc de
veci Sineasca, douã
gropi suprapuse. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decoman-
dat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, bal-
coane închise ter-
mopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doam-
nã serioasã vârsta
60 ani.Telefon:
0765/ 435.444.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator pentru sediu
Nr. 41632/ 05.08.2010
pentru firma A.M.L.
Company SRL. Se
declarã nul.
Pierdut certificate
constatatoare 5 bu-
cãþi pentru puncte
lucru Piaþa Chiriac
Stand 21,22,23,24
ºi 25, firma Pãdu-
reanu Sevastiana –
Loredana PFA,
F16/339/2005. Se
declarã nule.
Pierdut certificat con-
statator Nr. 50.016/
25.11.2015 pentru
firma BARBU I.A.
ILEANA DANIELA
PFA. Se declarã nul.
COMEMORÃRI

Soþul ºi copiii anun-
þã împlinirea a 40 zile
de la decesul celei
ce a fost soþie devo-
tatã ºi mamã gene-
roasã PÃªCÃLÃU
EUGENIA. Nu te
vom uita niciodatã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Universitatea Craiova dis-
putã, în aceastã searã, ultimul meci
din Grupa D a Ligii Campionilor,
pe terenul sfert-finalistei ediþiei tre-
cute, formaþie polonezã PGE Skra
Belchatow, iar un eºec în maxi-
mum de seturi ar fi sinonim cu o
calificare fenomenalã în fazele eli-
minatorii, chiar în sezonul în care
a debutat în competiþie. Un 2-3 le
stã la îndemânã alb-albaºtrilor, în
contextul în care ambele comba-
tante ar merge mai departe, cu
polonezii de pe poziþia secundã.

Iniþial, în prima rundã elimina-
torie trebuia sã se califice primele
douã clasate din grupe, în numãr
de cinci, ºi cele mai bune douã
locuri trei, însã cum italienii de la
Sir Sicoma Colussi Perugia, gaz-
dele final-four-ului ºi calificaþi di-

La un punct distanþã de istorieLa un punct distanþã de istorieLa un punct distanþã de istorieLa un punct distanþã de istorieLa un punct distanþã de istorie
PGE Skra Belchatow – SCM “U” Craiova, astãzi,

ora 21:00, în direct la Digi Sport 4

Clasament Grupa D
1. Modena 5 5 0 15-5 14
2. CRAIOVA 5 2 3 9-11 7
3. Belchatow 5 2 3 9-11 6
4. Ljubljana 5 1 4 8-14 3

rect în aceastã fazã, nu pot co-
borî sub locul 3 în Grupa E, pe
care chiar o conduc, a mai deve-
nit câºtigãtor un loc trei.

Cu menþiunea cã ruºii de la
Belogorie Belgorod, pe locul trei
în Grupa E, înaintea etapei fina-
le, cu 8 puncte, nu mai pot rata
accederea în Top 12, SCM “U”,
cu 7 puncte ºi setaveraj 9-11, se
va bate pentru celelalte douã lo-
curi disponibile, evident de la dis-
tanþã, cu polonezii de Rzeszow
(5p; 8-13) ºi cu nemþii de la Frie-
drichshafen (4p; 8-14). Ambele
vor lua mai mult decât sigur cele
trei puncte puse în joc, întâlnind
“lanternele” grupelor din care
provin, este vorba despre Libe-
rec (1p) ºi Paris (2p). ªanse pur
teoretice mai au ºi turcii de la

Istanbul BBSK (4p; 6-13).
Craiova, care are mari emoþii,

desearã, în utilizarea cãpitanului
Laurenþiu Licã, cu probleme me-
diacale, vine dupã victoria, de la

Polivalentã, cu Ljubljana, 3-1,
timp în care Belchatow pierdea
cu acelaºi rezultat pe parchetului
liderului Modena.

În meciul tur din Bãnie, SCM

“U” a trecut de formaþia polone-
zã cu 3-1.

În cealaltã disputã a grupei, AHC
Ljubljana primeºte, tot astãzi, re-
plica Modenei.

Sosoit în Bãnie la începutul sezonu-
lui, de la BC Mureº, Iuri Fraseniuc s-a
înþeles, ieri, cu Steaua CSM EximBank
Bucureºti, echipã pe care oltenii au
învins-o chiar sãptãmâna trecutã (81-
79), în ultima etapã a sezonului regulat
din Liga Naþionalã. În acest meci,
Fraseniuc a contribuit cu 12 puncte la
victoria SCM-ului.

Nãscut în data de 18 octombrie
1986, la Chiºinãu, Fraseniuc, care are
dublã cetãþenie ucraineanã-românã, este
extremã, mãsoarã 2.00 metri ºi evoluea-
zã pe poziþiile 3-4. În cele 17 meciurile
disputate în alb-albastru, Fraseniuc a
avut medii de 10,3 puncte, 4.8 recupe-
rãri ºi 1,5 pase decisive.

De-a lungul carierei sale, a mai jucat
în Ucraina, la Khimik Youzhny, BC
Odessa, Cherkaski ºi Hoverla.

Marius Copil (124 ATP) a reuºit, ieri, una
dintre cele mai importante performanþe ale
carierei, calificându-se în optimile turneu-
lui ATP 500 de la Dubai! Fapt devenit posi-
bil dupã ce arãdeanul l-a învins clar pe Jan-

BASCHET (M)

Iuri Fraseniuc lasã Craiova pentru Steaua
Marius Copil, în optimile de finalã

ale turneului de la Dubai
Lennard Struff (59 ATP) din Germania,
scor 6-4, 6-2, la capãtul unui meci întins
pe durata unei ore ºi opt minute de joc.

Copil trecuse de Struff ºi în urmã cu
douã sãptãmâni, în ultimul tur al calificã-

rilor, la Rotterdam (Olanda).
Pentru un loc în sferturi, ro-

mânul se va duela, astãzi, cu
Lucas Pouille (Franþa, 15 ATP).
Cei doi s-a mai întâlnit o singu-
rã datã pânã acum, anul trecut,
în primul tur la Wimbledon,
unde victoria I-a revenit spor-
tivului din Hexagon: 6-4, 4-6,
6-4, 6-1.

În cazul unei calificãri în sfer-
turi, Marius ar putea avea parte
de o confruntare de zile mari cu
geniul elveþian Roger Federer
(10 ATP).

DIGI SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Steaua

– Dinamo.
DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Acapulco, în Mexic / 12:00, 17:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Dubai, în
Emiratele Arabe Unite / 20:30, 22:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona –
Sporting Gijon, Real Madrid – Las
Palmas / 0:30, 6:00 – TENIS (F, M) –
Turneul de la Acapulco.

DIGI SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Potaissa Turda – Politehnica
Timiºoara / 21:45 – FOTBAL – Cupa
Italiei: Lazio – Roma / 0:00, 2:00 – TENIS
(F, M) – Turneul de la Acapulco, în
Mexic.

DIGI SPORT 4
21:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
PGE Skra Belchatow – SCM “U” Craiova.

DOLCE SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Steaua

– Dinamo / 22:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Real Madrid – Las Palmas / 3:00 –
HOCHEI NHL: Chicago Blackhawks –
Pittsburgh Penguins.

DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Dubai, în Emiratele Arabe Unite / 19:30,
21:45 – FOTBAL – Cupa Germaniei:
Hamburg – Monchengladbach, Bayern
Munchen – Schalke.

DOLCE SPORT 3
18:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Potaissa Turda – Politehnica
Timiºoara / 20:30, 22:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Barcelona – Sporting
Gijon, Celta Vigo – Espanyol.

DOLCE SPORT 4
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Dubai, în Emiratele Arabe Unite / 19:30,
22:05 – FOTBAL – Cupa Franþei: Niort –
Paris SG, Marseille – Monaco.

EUROSPORT 1
11:45, 13:15, 16:00, 17:45 – COMBINA-

TA NORDICÃ, SCHI FOND, COMBINA-
TA NORDICÃ, SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – Campionatul Mondial, la Lahti, în
Finlanda.

EUROSPORT 2
16:45 – CICLISM – Grand Prix, la

Samyn, în Belgia.
TVR 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – HC Odorhei.
LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Steaua

– Dinamo.
LOOK PLUS
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier

League.

VOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILORVOLEI (M) – LIGA CAMPIONILOR
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1. Viitorul 25 16 3 6 39-21 51
2. Steaua 25 13 7 5 33-21 46
3. CFR Cluj 25 13 7 5 41-23 40
4. Craiova 25 12 4 9 35-26 40
5. Gaz Metan 25 10 9 6 36-26 39
6. Dinamo 25 11 5 9 38-33 38
7. Astra 24 11 5 8 26-26 38
8. Botoºani 25 9 5 11 30-28 32
9. Voluntari 25 8 6 11 30-36 30
10. CSMP Iaºi 24 7 5 12 25-28 26
11. Chiajna 25 6 6 13 16-31 24
12. Pandurii 25 6 7 12 24-40 19
13. ACS Poli 25 7 6 12 24-41 13
14. ASA 25 5 5 15 19-36 11

Pandurii ºi CFR Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este
penalizatã cu 9 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 25-a

ASA – FC Voluntari 0-0
Viittorul – Timiºoara 5-0
Au marcat: Morar 11, 22, 30, Chiþu 35, Fl. Coman 55.
Dinamo – Craiova 2-1
Au marcat: Nemec 6, 14 / Gustavo 74.
FC Botoºani – Pandurii 3-1
Au marcat: M. Roman 11, Kuku 65, Golofca 80 / Negruþ 20.
Gaz Metan – Steaua 1-1
Au marcat: Sikorski 54 / Alibec 30.
Chiajna – Astra 1-3
Au marcat: Serediuc 9 / Fabricio 8, Florea 48, Budescu 73.
Iaºi – CFR Cluj 1-2
Au marcat: And. Cristea 90+2 / Larie 18, Peteleu 90+3.

Liga I – etapa 26
Sâmbãtã

ACS Poli - Chiajna, ora 18
FCSB – ASA, ora 20.30

Duminicã, ora 20.30
Craiova - Gaz Metan
CFR Cluj - Viitorul
Astra - Botoºani
Pandurii - Dinamo

Luni, ora 20.30
Voluntari – CSMP Iaºi

Înaintea jocului decisiv pentru intrarea
în play-off, cu Gaz Metan Mediaº, antre-
norul Craiovei, Gigi Mulþescu, a luat o mã-
surã radicalã ºi i-a exclus din lot pe o pe-
rioadã nedeterminatã pe Nuno Rocha, Mad-
son ºi Acka. Cei trei fotbaliºti de culoare au
fost trimiºi la echipa a doua a clubului, unde
se pregãteºte ºi Kay. Toþi cei patru jucãtori
se aflã în ultimele luni de contract ºi refuzã
sã-ºi prelungeascã înþelegerile. Kay a fost
anunþat din iarnã cã nu se va mai miza pe
el, dar stoperul din Capul Verde nu ºi-a gã-
sit echipã, aºa cã se antreneazã de atunci
sub comanda lui Cornel Papurã ºi încasea-
zã lunar 6.000 de euro. Nuno Rocha, Mad-
son ºi Acka l-au asigurat pe Gigi Mulþescu
de implicare totalã în jocurile rãmase de
disputat, însã atitudinea lor a lãsat de dorit.
Cei trei sunt acuzaþi cã se menajeazã pen-
tru a nu se accidenta ºi astfel sã rateze sem-
narea unui nou contract din posturã de ju-
cãtori liberi. În 2017, Madson, care câºti-
gã 8.000 de euro pe lunã la Craiova, nu a
fost folosit decât câteva minute în finalul
partidei cu FC Voluntari. Ivorianul Stepha-

Partida dintre Universitatea Cra-
iova ºi Gaz Metan Mediaº se va dis-
puta duminicã, de la ora 20.30, dar
locul de disputare nu se cunoaºtea
nici asearã. Pe „Extensiv” nu se
poate juca, deoarece nu s-au fãcut
demersuri pentru aducerea unei
nocturne mobile. Pandurii are prio-
ritate pentru arena de la Severin, dar
preºedintele gorjenilor, Marin Con-
descu, era dispus sã cedeze stadio-
nul Universitãþii, cu condiþia ca Di-
namo sã accepte sã joace meciul
direct la Mediaº. În cazul în care
Pandurii ºi Dinamo nu vor cãdea în
cele din urmã la un acord, atunci
urmãtoarea variantã pentru Craio-
va este arena din Mioveni.

La Severin, alb-albaºtrii ar avea
avantajul unui public numeros, dar
ºi al faptului cã sunt obiºnuiþi cu

Meciul cu Gaz Metan,
la Severin sau Mioveni?

Cei trei jucãtori aflaþi în ultimele luni de contract i s-au
alãturat lui Kay la echipa a doua a Universitãþii Craiova,

fiind acuzaþi de lipsã de implicare
ne Acka, cãruia i s-a propus un contract de
100.000 de euro pe an, a declarat cã ºi-ar
dori sã rãmânã în Bãnie, dar este presat de
soþie sã-ºi gãseascã un angajament în Vest.
Deºi a fost cel mai bun stoper al Universi-
tãþii în 2016, forma ºi atitudinea sa au lãsat
de dorit o datã cu intrarea în ultimele luni
de contract. Astfel, Acka nu a vrut sã intre
pe teren în meciurile cu Voluntari ºi Dina-
mo, pretinzând cã este accidentat, iar la
Botoºani a greºit decisiv pe final, la golul
marcat de Kuku. De asemenea, Nuno Ro-
cha a avut o prestaþie dezamãgitoare în câ-
teva meciuri din perioada de pregãtire, deºi
când s-a reluat sezonul a pãrut mai con-
centrat ºi a marcat primul gol în partida cu
FC Voluntari. Numai cã la Botoºani a fost
schimbat la pauzã, neadaptându-se la con-
diþiile de joc, cu Steaua a fost decent doar
în prima reprizã, iar când a intrat pe final
cu Dinamo a fost de-a dreptul penibil. În
schimb, Mulþescu va miza în continuare
pe bulgarul Popov, care ºi el îºi terminã în
varã contractul cu Universitatea, dar a de-
monstrat cã se dãruieºte exemplar.
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terenul de joc. La Mioveni, Uni-
versitatea nu ar avea atât de mulþi
susþinãtori, însã arena seamãnã
oarecum cu „Extensivul”, având
tribunele aproape de teren, iar su-
prafaþa de joc este mai bunã decât
cea din Bãnie.

Cei de la Gaz Metan au amintiri
recente plãcute de pe cele douã
stadioane. La Mioveni, medieºenii
au obþinut matematic promovarea
în Liga I, anul trecut, în penultima
etapã a ligii secunde, în urma unei
remize cu echipa localã. La Seve-
rin, Gazul s-a impus la scor în acest
campionat în partida cu Pandurii,
scor 5-2, dupã ce gorjenii condu-
ceau la pauzã cu 2-1. Alex Mun-
tean, cel care atunci a reuºit o tri-
plã, va lipsi însã în meciul de du-
minicã, fiind suspendat.

Pe lângã Severin ºi Mioveni,
pentru Universitatea ar mai exista
variantele Ploieºti, însã fieful celor
de la Petrolul nu este deloc primi-
tor pentru olteni, în condiþiile riva-
litãþii acestora cu „lupii galbeni”,
dar ºi Arena Naþionalã, însã un meci
Universitatea – Gaz Metan nu ar
putea aduce mai mult de 5.000 de
spectatori pe un stadion de peste
50.000 de locuri, aºa cã atmosfe-
ra ar fi mai degrabã ca la un joc
amical. Varianta Piteºti este ºi ea
puþin probabilã, deoarece suprafa-
þa de joc nu este una deloc bunã.

Altfel, alb-albaºtrii s-au antrenat
ieri pentru prima oarã în cadrul
cantonamentului din Lunca Jiului,
dupã ce pânã acum au utilizat te-
renurile de la baza sportivã de la
Aeroport.


