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- Popescu s-a însurat cu o fatã mai
tânãrã cu 30 de ani decât el. A zis ca sã
aibã ºi el un sprijin la bãtrâneþe.

Craiova a primit, ieri, vi-
zita, lui Valery Kuzmin,
ambasadorul extraordinar
ºi plenipotenþiar al Federa-
þiei Ruse în România. Ex-
celenþa Sa a fost întâmpi-
nat de preºedintele Consi-
liului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi de primarul
interimar al Craiovei, Mi-
hail Genoiu, ºi a precizat
cã prezenþa sa are ca scop
dezvoltarea unor relaþii
pragmatice, mutual avan-
tajoase, pe linie economi-
cã. În partea a doua a vizi-
tei sale, Valey Kuzmin a þi-
nut o prelegere pe tema po-
liticii externe a Rusiei, în
Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu” a Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, la expunere parti-
cipând studenþi ai Univer-
sitãþii din Craiova.
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Când FrancoisCând FrancoisCând FrancoisCând FrancoisCând Francois
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de cuvânt!de cuvânt!de cuvânt!de cuvânt!de cuvânt!

Zonele de umbrã în care s-a
afundat Francois Fillon, candida-
tul dreptei la alegerile prezidenþiale
din Franþa, devin tot mai pericu-
loase, prin rostogolirea anapoda a
unor justificãri pripit confecþiona-
te, uºor decriptate de o presã avi-
dã de sânge. Denunþând „asasina-
tul politic”, la care este suspus,
dupã ce avocatul sãu l-a înºtiinþat
de convocarea de cãtre judecãtori,
la 15 martie a.c., pentru a fi incul-
pat în afacerea angajãrii fictive a
soþiei sale, gestul nu a produs alt-
ceva decât îngrijorare teribilã în
tabãra partidului republican, al cã-
rui candidat era.

Fermierii suntFermierii suntFermierii suntFermierii suntFermierii sunt
aºteptaþi la APIA,aºteptaþi la APIA,aºteptaþi la APIA,aºteptaþi la APIA,aºteptaþi la APIA,
conformconformconformconformconform
programãrii afiºateprogramãrii afiºateprogramãrii afiºateprogramãrii afiºateprogramãrii afiºate

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã, în conformitate cu pre-
vederile legislaþiei în vigoare, de
ieri, 1 martie, a demarat campa-
nia de primire a Cererilor unice
de platã pentru anul 2017. Astfel,
Cererile unice de platã vor fi de-
puse pânã la data de 15 mai a.c.,
la Centrul judeþean APIA Dolj.
Fermierii vor depune o singurã
cerere, chiar dacã deþin suprafe-
þe de teren/animale în diferite lo-
calitãþi sau judeþe.
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Un senator al PNL propune
introducerea cursurilor de prim-
ajutor în programa ºcolarã

Senatorul PNL Siminica Mirea a
depus, în Parlament, un proiect le-
gislativ care prevede introducerea în
programa ºcolarã a cursurilor de
prim-ajutor, dupã ce, anul trecut, Par-
lamentul a respins definitiv un pro-
iect similar iniþiat de deputatul PSD
Tudor Ciuhodaru. “Scopul legii este
de a corecta aceste deficienþe ºi de a
introduce noþiunile de prim-ajutor ca
disciplinã obligatorie de studiu. Doar
0,5% din cei 1,7 de milioane de elevi
înscriºi în învãþãmântul gimnazial ºi
liceal din România au noþiuni de prim-
ajutor. În multe þãri educaþia pentru
sãnãtate este obligatorie în ºcoli, în-
cepând din clasa întâi pânã într-a XII-
a, folosindu-se pentru fiecare ciclu
de dezvoltare programe ºi materiale
didactice adecvate vârstei ºcolaru-
lui. Introducerea în legea educaþiei
naþionale a unei discipline privind
acordarea primului ajutor se impune
având în vedere numeroasele riscuri
la care sunt expuºi cetãþenii. Pentru
a fi cu adevãrat eficiente noþiunile de
prim ajutor, constând în modul de a
acþiona în faþa unei urgenþe medicale
ºi de a evita sau reacþiona în faþa unui
pericol cu potenþial vital, trebuie sã
ajungã la fel de cunoscute ca alfabe-
tul sau tabla înmulþirii”, se aratã în
expunerea de motive.

Liderul PSD Liviu Dragnea a
comentat, ieri, acuzaþiile cã ar
lua decizii de unul singur ºi cã
s-ar comporta ca un „dictator”,
el arãtând cã toate organizaþiile
judeþene ºi-au exprimat prin vot
deschis susþinerea faþã de per-
soana sa, iar partidul este „foar-
te deschis” ºi „funcþioneazã”.
„Eu cred cã am luat deciziile cu
consultare largã atât în Comite-
tul Executiv Naþional, cât ºi în
grupurile parlamenta-
re. Dar nu am înþeles
cã sunt dictator, am
înþeles cã le-am luat
pe persoanã fizicã”, a
rãspuns Dragnea,
ironic, solicitat sã
comenteze acuzaþiile
cã ar fi „dictator.

„Partidul este foar-
te deschis, funcþio-
neazã. Nu cred cã e
o opinie generalã în
partid, dimpotrivã.
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Reconfigurarea Uniunii Europene
ar duce la dezintegrarea proiectului european

Preºedintele Klaus Iohannis a
discutat ieri, la Palatul Cotro-
ceni, cu prim-ministrul Republi-
cii Malta Joseph Muscat despre
retragerea Marii Britanii din Uni-
unea Euroeanã, protejarea drep-
turilor cetãþenilor români aflaþi
în Regat, dar ºi despre viitorul
Uniunii Europene.

“Cu privire la dezbaterile re-
feritoare la viitorul Uniunii Euro-
pene, preºedintele Klaus Iohan-
nis a reconfirmat angajamentul
ferm al þãrii noastre de a contri-
bui la consolidarea proiectului
european. ªeful statului a reite-
rat cã, pentru România, continua-
rea integrãrii la nivelul UE rãmâ-
ne un obiectiv strategic. Preºe-

dintele României s-a poziþionat
ferm împotriva ideilor vehiculate
în ultimul timp cu privire la o
Europã cu mai multe viteze – o
Uniune a cercurilor concentrice.
În opinia sa, asemenea formule
de reconfigurare a Uniunii ar pu-
tea conduce la dezintegrarea pro-
iectului european. ªeful statului
a subliniat cã România se pro-
nunþã pentru o Europã puterni-
cã, consolidatã, unitarã ºi inclu-
zivã”, se aratã în comunicatul Ad-
ministraþiei Prezidenþiale.

Discuþiile au vizat ºi viitoarele
negocieri privind retragerea Ma-
rii Britanii din Uniunea Europea-
nã. “Preºedintele României a ac-
centuat importanþa deosebitã a

menþinerii unitãþii celor 27 de sta-
te membre UE. ªeful statului a
subliniat cã, pentru România, este
foarte important ca prevederile
Acordului de retragere a Marii
Britanii din Uniunea Europeanã sã
asigure protejarea drepturilor ºi
intereselor cetãþenilor români
aflaþi în Regatul Unit, astfel în-
cât aceºtia sã poatã beneficia ºi
dupã Brexit de drepturile deja
dobândite. Totodatã, Preºedinte-
le Klaus Iohannis s-a pronunþat

pentru un parteneriat deschis în-
tre Uniunea Europeanã ºi Marea
Britanie dupã Brexit, arãtând cã
Regatul Unit este un partener
strategic al Uniunii ºi este impor-
tant ca acesta sã rãmânã într-o
relaþie cât mai apropiatã de UE”,
se mai precizeazã în comunicat.

În cadrul întâlnirii au mai fost
discutate subiecte de actualitate de
pe agenda europeanã, criza migra-
þiei, precum ºi prioritãþile Preºe-
dinþiei malteze a Consiliului UE.
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Indemnizaþia socialã pentru
pensionari s-a majorat cu 30%,
de ieri, de la 400 de lei la 520 lei,
urmând ca 1.022.168 de persoa-
ne sã beneficieze de mãrire,
anunþã Ministerul Muncii. “In-
demnizaþia socialã se acordã din
bugetul de stat ca diferenþã între
plafonul social de 520 lei ºi nive-
lul pensiei cuvenite pe baza con-
tributivitãþii. Precizãm cã aceas-
tã indemnizaþie nu reprezintã o
categorie de pensie distinctã, de
sine stãtãtoare, care sã se acor-
de necondiþionat, ci este o limitã
de venit la care se ridicã orice
pensie stabilitã pe baza contribu-
tivitãþii, dacã este mai micã de
plafonul respectiv”, transmite
Ministerul Muncii printr-un co-
municat de presã.

Beneficiarul trebuie sã fie pen-
sionar al sistemului public de pen-
sii din România, sã aibã domiciliul
în România, iar cuantumul însu-
mat al veniturilor din pensii ºi din
alte drepturi, stabilite ºi plãtite prin
casele teritoriale de pensii în baza
unor legi speciale, trebuie sã fie sub
nivelul maxim legal al indemniza-
þiei sociale. “Mãsura privind majo-
rarea cuantumului indemnizaþiei
sociale face parte din obiectivele
prioritare stabilite în cadrul Progra-
mului de guvernare pentru perioa-
da 2016 - 2020, ca mãsurã de re-
ducere a sãrãciei ºi de îmbunãtãþi-
re a standardului de viaþã al popu-
laþiei. În acest context, începând
cu 01 iulie 2017 valoarea punctu-
lui de pensie va creºte la 1.000 lei”,
mai anunþã ministerul.

Camera Deputaþilor a adoptat,
marþi, o iniþiativã legislativã privind
instituirea zilei de 25 martie ca Ziua
Naþionalã a Pãdurilor, pentru a creº-
te gradul de responsabilizare în pri-
vinþa dezvoltãrii durabile a tuturor
tipurilor de pãduri, “în beneficiul
generaþiilor prezente ºi viitoare”.

Legea privind instituirea zilei de
25 martie ca Ziua Naþionalã a Pã-
durilor are scopul de a “creºte gra-
dul de responsabilizare asupra ges-
tionãrii, conservãrii ºi dezvoltãrii
durabile a tuturor tipurilor de pã-
duri, în beneficiul generaþiilor pre-
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Am vãzut cã, aºa, într-un stil
dictatorial ºi pe persoanã fizicã,
toate organizaþiile judeþene ºi-au
exprimat prin vot deschis, în
unanimitate, susþinerea pentru
Guvern ºi pentru mine”, a adãu-
gat liderul PSD.

El a arãtat cã nu îl supãrã
aceste critici, arãtând cã ele sunt
„foarte sãnãtoase”. „Suntem to-
tuºi dupã un an bun pentru par-
tid în care au fost rezultate la ale-

Camera Deputaþilor a decis:
25 martie, Ziua Naþionalã a Pãdurilor

zente ºi viitoare. Autoritatea publi-
cã centralã care rãspunde de silvi-
culturã, administratorii pãdurilor
proprietate publicã a statului, ocoa-
lele silvice private, împreunã cu
autoritãþile publice locale ºi orga-
nizaþiile neguvernamentale pot sã
organizeze manifestãri ºi acþiuni
publice dedicate sãrbãtorii zilei na-
þionale a pãdurilor”, potrivit rapor-
tului aprobat de plenul Camerei De-
putaþilor. Proiectul de lege a fost
adoptat cu 265 de voturi “pentru”,
29 “contra” ºi 2 abþineri. Camera
Deputaþilor este for decizional.

Finanþele demareazã o acþiune
de informare ºi verificare privind
publicitatea înºelãtoare

Ministerul Finanþelor Publice de-
ruleazã o campanie de informare ºi
verificare privind publicitatea înºe-
lãtoare ºi publicitatea comparativã la
un eºantion de 447 de firme, dintre
care 17 mari contribuabili, care co-
mercializeazã produse alimentare,
bãuturi ºi tutun (cod CAEN 4711.
Programul are ca scop informarea
comercianþilor privind prevederile
legale în domeniul publicitãþii înºelã-
toare ºi comparative ºi a consecinþe-
lor defavorabile ale acestora. De ase-
menea, sunt analizate mesajele cam-
paniilor publicitare pe care aceste fir-
me le deruleazã în mediul on-line, pre-
sa scrisã, panotaj stradal, broºuri,
pliante etc. În cazul în care se con-
statã încãlcãri ale legislaþiei în dome-
niu pot fi aplicate sancþiuni.

gerile locale bunicele, la alegeri-
le parlamentare – bunicele. S-a
reuºit cu greu sã fim primul par-
tid, singurul care a achitat se-
diul de partid. Suntem la guver-
nare, avem 85% dintre parla-
mentari noi”, a adãugat Dragnea.

Dragnea, despre criticile lui Ponta:
Ce sã facã partidul, sã plecãm toþi?
Rãmâne avionul gol

Liderul PSD l-a ironi-
zat, ieri, pe fostul preºe-
dinte al social-democra-
þilor, Victor Ponta, arã-
tând cã acesta este
„foarte relevant” ca me-
saj pentru partid, dar în-
trebându-se retoric dacã
nu va rãmâne avionul gol
în situaþia în care ar ple-
ca toþi. Întrebat dacã nu
mai este Ponta relevant ca
mesaj pentru partid,
Dragnea a rãspuns iro-

nic: „Este foarte relevant. Numai
cã ce trebuie sã facã partidul? Sã
plecãm toþi? Rãmâne avionul gol”.
Dragnea a ironizat astfel o decla-
raþie recentã a lui Ponta, care a
susþinut cã guvernul Grindeanu
este un avion care are la manºã
patru piloþi: premierul, preºedin-
tele Iohannis, preºedintele PSD
Liviu Dragnea ºi ”Sistemul”.

Pe de altã parte, Dragnea a spus
cã a discutat cu Ponta despre pre-
luarea de cãtre acesta a preºedinþiei
Delegaþiei române la OSCE. „Am
discutat cu dumnealui lucrul ãsta.
Este o delegaþie importantã ºi un
post foarte important pentru Româ-
nia. Eu i-am propus aceastã varian-
tã ºi a fost de acord cu ea”, a spus
Dragnea. Întrebat dacã Ponta îl va
critica de la OSCE, Dragnea a rãs-
puns: „Nu am de unde sã ºtiu asta,
noi nu negociem asta. Fiecare mã
poate critica de oriunde. Pe siste-
mul ãsta de comunicare modern, te
poate critica oricine de oriunde”.
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Discuþiile s-au desfãºurat în sala
de ºedinþe a Consiliului Judeþean
Dolj, ambasadorul extraordinar ºi ple-
nipotenþiar al Federaþiei Ruse în Ro-
mânia, Valery Kuzmin, fiind însoþit de
Natalia Muzhennikova, consilier în
cadrul ambasadei ºi director al Cen-
trului Rus de ªtiinþã ºi Culturã.

În deschidere, Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, a
evidenþiat rolul major pe care accesa-
rea programelor Uniunii Europene l-a
avut în dezvoltarea comunitãþilor lo-
cale, precizând faptul cã finanþarea din
fonduri nerambursabile rãmâne solu-
þia optimã pentru realizarea obiective-
lor majore ale judeþului ºi în perioada
urmãtoare. Prezent la întâlnirea orga-
nizatã la Palatul Administrativ, prima-
rul interimar al municipiului Craiova,
Mihail Genoiu, a expus aspecte rele-
vante din mediul cultural, educaþio-
nal ºi economic al localitãþii. „Am fost
onoraþi astãzi (n.r. – ieri) de vizita am-
basadorului extraordinar plenipoten-
þial al Federaþiei Ruse la Bucureºti,
domnul Valery Kuzmin, un om cu un
CV impresionant. Ne-a fãcut mare plã-
cere sã ne întâlnim cu reprezentantul
unei þãri foarte mari ºi puternice, cãru-
ia i-am prezentat judeþul Dolj ºi regiu-
nea Oltenia, punctele-forte din agri-
culturã ºi din industrie, deschiderea
noastrã pentru cei care vor sã vinã ºi
sã investeascã, indiferent de unde vin.
Cu aceastã ocazie, am creat o punte
prin care ºi altãdatã ne putem întâlni
ºi stabili lucruri din mai multe dome-

Ambasadorul rus VAmbasadorul rus VAmbasadorul rus VAmbasadorul rus VAmbasadorul rus Valery Kuzmin a vizitat Craiovaalery Kuzmin a vizitat Craiovaalery Kuzmin a vizitat Craiovaalery Kuzmin a vizitat Craiovaalery Kuzmin a vizitat Craiova
Craiova a primit, ieri, vizita, lui Valery Kuz-

min, ambasadorul extraordinar ºi plenipoten-
þiar al Federaþiei Ruse în România. Excelenþa
Sa a fost întâmpinat de preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi de primarul
interimar al Craiovei, Mihail Genoiu, ºi a pre-
cizat cã prezenþa sa are ca scop dezvoltarea

unor relaþii pragmatice, mutual avantajoase, pe
linie economicã. În partea a doua a vizitei sale,
Valey Kuzmin a þinut o prelegere pe tema poli-
ticii externe a Rusiei, în Sala „Acad. Dinu C.
Giurescu” a Bibliotecii Judeþene „Alexandru
ºi Aristia Aman”, la expunere participând stu-
denþi ai Universitãþii din Craiova.

Cum de altfel a devenit o tradiþie,
nici în acest an poliþiºtii secþiilor de
poliþie din municipiul Craiova, dar ºi
poliþiºtii din cadrul secþiilor munici-
pale ºi orãºeneºti din judeþ nu au dat
uitãrii ziua Mãrþiºorului ºi le-au sur-
prins în mod plãcut pe doljence, ofe-
rindu-le un simbol al primãverii ºi o
floare. 

Poliþiºtii Secþiei 1 Craiova le-au
oferit doamnele ºi domniºoarele pre-
zente pe strãzile din Centrul Vechi al
Cetãþii Bãniei mãrþiºoare personali-

„„„„„SancþiuniSancþiuniSancþiuniSancþiuniSancþiuni”””””
cu flori ºicu flori ºicu flori ºicu flori ºicu flori ºi

mãrþiºoare aplicatemãrþiºoare aplicatemãrþiºoare aplicatemãrþiºoare aplicatemãrþiºoare aplicate
de poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljenide poliþiºtii doljeni
1 Martie ºi tradiþia mãrþiºorului este un nou

prilej pentru ca poliþiºtii doljeni sã întâmpine
doamnele ºi domniºoarele cu o micã surprizã,
oferindu-le, în locul unor eventuale sancþiuni
contravenþionale, un mãrþiºor sau o floare.

zate prin care au
fost transmise ºi
câteva sfaturi utile în scopul pregãti-
rii antivictimale, astfel încât sã nu
cadã pradã rãufãcãtorilor. În cel mai
mare cartier craiovean, Craioviþa
Nouã, poliþiºtii Secþiei 5 le-au urat o
primãvarã frumoasã reprezentantelor
sexului frumos, patrulând pe strãzile
ºi aleile cartierului ºi împãrþind mici
vestitori ai primãverii. Mai mult de-
cât atât, poliþiºtii de proximitate din
cadrul Secþiei 5 Poliþie au organizat

activitãþi cu caracter informativ-pre-
ventiv în rândul personalului femi-
nin al mai multor societãþi comercia-
le, tipografii ºi  fabricilor de textile din
Craioviþa Nouã.

Poliþiºtii din Calafat, Filiaºi ºi cei
din Segarcea au acþionat în trafic ast-
fel cã femeile participante la trafic, fie
în calitate de pieton, fie conducãtor
auto sau doar pasager, au fost oprite
ºi au fost „amendate” de poliþiºti cu

flori ºi mãrþiºoare. Poliþiºtii din cadrul
Secþiei 2 Craiova ºi Poliþiei munici-
piului Bãileºti au desfãºurat ºi acti-
vitãþi de informare ºi conºtientizare a
publicului asupra riscurilor pe care
ºi le asumã victimele violenþei domes-
tice, precum ºi consecinþele ce pot
sã decurgã dintr-un comportament
permisiv la adresa agresorilor. De
asemenea, poliþiºtii acestor subuni-

tãþi, dar ºi cei din cadrul Poliþiei Oraº
Bechet au stat de vorba ºi cu elevi
de liceu ºi gimnaziu fiind supuse aten-
þiei teme precum efectele consumu-
lui de stupefiante ºi aspecte privind
traficul de minori.

Poliþiºtii au fost bucuroºi cã prin
aceste activitãþi au reuºit sã le facã
sã zâmbeascã pe doamnele ºi domni-
ºoarele întâlnite ºi le-au urat „O pri-
mãvarã frumoasã!”

nii, pornind de la domeniile industria-
le, de la culturã. Pornind, de fapt, cu
începutul, pentru cã relaþiile se reali-
zeazã ºi se consolideazã pas cu pas.
Excelenþa Sa va avea, în continuare,
întâlniri la Biblioteca Judeþeanã ºi
sper sã se simtã bine la Craiova ºi sã
revinã”, a declarat preºedintele Ion
Prioteasa, în conferinþa de presã de
dupã întâlnire.

Întâlnirea a fost gãzduitã de
Consiliul Judeþean Dolj

Excelenþa Sa Valery Kuzmin a de-
clarat cã a avut o discuþie „foarte
bunã” cu autoritãþile locale pe margi-
nea dezvoltãrii, pe viitor, a relaþiilor de
cooperare, pe diverse domenii, între
judeþul Dolj ºi regiuni din Rusia. „Am

avut o discuþie foarte bunã despre per-
spectivele dezvoltãrii relaþiilor pe di-
ferite domenii dintre judeþul Dolj ºi po-
sibile regiuni ale Rusiei. Am subliniat
cã o relaþie de cooperare dintre þãrile
noastre a existat ºi în trecut. De ace-
ea, poate ºi trebuie sã lucrãm noi pen-
tru dezvoltarea relaþiilor în viitor. Am
aflat, cu plãcere, foarte multe lucruri
interesante despre judeþ ºi municipiu,
despre potenþialul economic existent
la nivel de judeþ ºi oraº. Am primit o
amplã informare despre dezvoltarea
Craiovei ca un centru cultural ºi uni-
versitar ºi, de aceea, a fost foarte bi-
nevenitã incursiunea istoricã în dez-
voltarea regiunii, în general. Vã mul-
þumim pentru primire, suntem convinºi
cã acele întâlniri vor continua”, a spus
ambasadorul Federaþiei Ruse. Înaltul
diplomat a adresat apoi o invitaþie oa-
menilor de afaceri sã dezvolte relaþiile
cu Federaþia Rusã, „conform tuturor
politicilor ºi practicilor existente la ni-
velul Uniunii Europene, în prezent”.

„Suntem în cãutarea soluþiilor
pentru îmbunãtãþirea
comerþului bilateral”

Excelenþa sa Valery Kuzmin a
amintit ºi de forumul economic ruso-

român care se pregãteºte ºi a menþi-
onat cã, în prezent, se lucreazã, la ni-
velul Federaþiei Ruse, la înnoirea ac-
tivitãþii mixte interguvernamentale pe
problemele economice. „Cu alte cu-
vinte, noi suntem într-o cãutare a

soluþiilor care pot sã ducã la îmbunã-
tãþirea comerþului nostru bilateral.
Sunt sigur ºi convins cã dezvoltarea
relaþiilor noastre este posibilã ºi ea
trebuie sã fie dezvoltatã pe baze prag-
matice, pe un interes mutual avanta-
jos, fãrã nici un amestec politic ºi
ideologic. Aceasta este convingerea
mea”. Acesta a explicat cã factorul
ideologic, în speþã comunismul, nu
trebuie implicat în relaþiile ruso-româ-
ne. „De ce vorbesc despre punctul
de vedre ideologic? Pentru cã am în-
tâlnit foarte multe persoane care au
vorbit cu Federaþia Rusã ºi o învinu-
iau de comunismul care a existat la
voi. Trebuie sã menþionãm ºi sã subli-
niem cã URSS a dispãrut de mai bine
de 25 de ani, de mai mult de un sfert
de secol”, a punctat acesta.

„Rusia nu prezintã nici
o ameninþare pentru România”

Întrebat despre plasarea forþe-

lor NATO la Craiova, diplomatul
rus a rãspuns cã acest lucru þine de
politica internã a României ºi a ac-
centuat faptul cã Rusia nu are nici
un plan de ameninþare pentru þara
noastrã, dar cã Federaþia Rusã

consideratã „necorectã” extinderea
NATO aproape de frontierele ru-
seºti. „Este o chestiune internã ºi
de rãspundere ca þarã. Este un lu-
cru intern, iar eu pot doar sã subli-
niez cã Rusia nu reprezintã nici o
ameninþare pentru voi ºi nu are nici
un plan de ameninþare. În ceea ce
priveºte apropierea forþelor NATO
de frontierele ruseºti, acest proces
este de destul de lungã duratã. Nu
a început nici ieri ºi nici alaltãieri,
ºi nu dupã ofensiva preºedintelui
Georgiei, Saakaºvili în Osetia de
Sud, ci cu mult timp în urmã. Rusia
a considerat ºi continuã sã consi-
dere aceastã lãrgire NATO necorec-
tã, care submineazã condiþiile ºi
spiritul actului comun semnat în
1996, între Rusia ºi NATO. Este ba-
zatã pe o viziune cu totul incorectã
ºi o apreciere a situaþiei incorectã”,
a declarat, la Craiova, ambasadorul
rus Valery Kuzmin.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii Serviciului de Arme,
Exploziv ºi Substanþe Periculoa-
se din cadrul IPJ Dolj s-au sesi-
zat din oficiu cu privire la faptul
cã Mihai Ionescu, de 26 de ani,
Marius Tiþã, Ionuþ Vasile, ambii
de 21 de ani, toþi din comuna
Seaca de Câmp, ºi Liviu Muºu-
roi, de 19 de ani, din  Bãileºti, în
luna ianuarie 2017, au achiziþio-
nat ºi introdus fãrã drept în Ro-
mânia, din Bulgaria, 3 arme nele-
tale din categoria celor supuse
autorizãrii.

Din probele administrate pe
parcursul urmãririi penale a re-

Magistraþii Tribunalului Dolj l-au
menþinut pe agentul Bogdan ªtefan
Popîrþan, de la Postul de Poliþie Ver-
biþa, în arest la domiciliu. Hotãrâ-
rea a fost luatã de pe 27 februarie
a.c., poliþistul fiind în arest la domi-
ciliu de pe 17 ianuarie a.c., dupã ce
a fost prins primind 150 lei ºpagã:
„Menþine mãsura arestului la do-
miciliu faþã de inculpatul Popîrþan
Bogdan ªtefan dispusã prin înche-
ierea nr.17 din data de 17.01.2017
a Judecãtorului de Drepturi ºi Li-
bertãþi din cadrul Tribunalului
Dolj, în dosarul nr.489/63/2017/a1.
Cu drept de contestaþie în termen

A încercat sã se sinucidã
tãindu-ºi gâtul cu cuþitul

Un craiovean în vârstã
de 87 de ani a încercat sã-ºi
punã capãt zilelor, ieri dimi-
neaþã, provocându-ºi o pla-
gã cu un cuþit la gât. Fiica
sa a fost cea care l-a gãsit,
ieri-dimineaþã, puþin înaintea
orei 8.00, cu o plagã tãiatã
la gât ºi plin de sânge, ºi a
sunat pe 112 cerând ajutor.
Un echipaj SMURD, dar ºi
poliþiºti ai Secþiei 6 Craiova
au ajuns la locuinþa bãrbatului, Costel Fudulu, de pe strada „Sadu”,
din zona Brestii. Medicii i-au acordat îngrijiri, l-au transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova ºi, din câte se pare,
rana pe care ºi-a provocat-o a fost una superficialã, bãrbatul fiind
stabil. Ulterior, a fost luatã decizia transportãrii acestuia la Spitalul
de Neuropsihiatrie. Din primele verificãri ale poliþiºtilor a reieºit cã
bãrbatul avea probleme de sãnãtate, iar în ultima perioadã se certa
des ºi cu membrii familiei.

Cei doi poliþiºti ºi tehnicianul silvic
acuzaþi de luare de mitã
au ajuns în arest la domiciliu

Magistraþii Tribunalului
Dolj au respins, marþi sea-
rã, propunerea procurorilor
Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj de arestare pre-
ventivã a celor doi poliþiºti
doljeni ºi a tehnicianului sil-
vic reþinuþi pentru ºpagã,
dispunând faþã de cei trei
mãsura arestului la domici-
liu pentru o perioadã de 30
de zile. Reamintim cã, în urma unei anchete complexe a ofiþerilor
de poliþie judiciarã din cadrul Serviciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, desfãºuratã sub coordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, luni, 27 februa-
rie a.c., doi poliþiºti doljeni, Viorel Minuþã, agent 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 prins cu lemne fãrã documente de provenienþã.

Razie rutierã cu amenzi de
peste 70.000 lei

Poliþiºtii rutieri din cadrul
Biroului Drumuri Naþionale ºi
Europene ºi Biroului Rutier
Craiova, precum ºi poliþiºtii
din cadrul formaþiunilor de
poliþie rutierã au acþionat, în
cursul zilei de marþi, 28 fe-
bruarie a.c., pentru preveni-
rea ºi combaterea acciden-
telor de circulaþie, totodatã
urmãrindu-se ºi verificarea
în trafic a stãrii tehnice a
autovehiculelor. Ca urmare a abaterilor constatate, poliþiºtii rutieri au
aplicat 200 sancþiuni contravenþionale de peste 70.500 lei, 53 dintre
acestea fiind aplicate pentru defecþiuni tehnice ºi 4 pentru nesemnali-
zarea corespunzãtoare a lucrãrilor. De asemenea, poliþiºtii au reþinut
în vederea suspendãrii dreptului de a conduce autovehicule pe dru-
murile publice 11 permise de conducere, iar 17 certificate de înmatri-
culare au fost retrase pentru defecþiuni tehnice. În cadrul activitãþilor
desfãºurate, poliþiºtii rutieri au sancþionat o societate comercialã din
Craiova, care a efectuat lucrãri de aducere la cotã a gurilor de scur-
gere a apelor pluviale instituind restricþii de circulaþie fãrã acordul
Biroului Rutier ºi nu au semnalizat corespunzãtor restricþiile de circu-
laþie impuse ºi lucrãrile executate în zona drumului public. Aceste
lucrãri au fost efectuate pe strãzile „Mircea Vodã”, „Jieþului” ºi „ªte-
fan cel Mare” din municipiul Craiova. Amenzile aplicate de poliþiºtii
rutieri societãþii comerciale sunt de 14.500 lei.

Arestat la domiciliu pentruArestat la domiciliu pentruArestat la domiciliu pentruArestat la domiciliu pentruArestat la domiciliu pentru
contrabandã cu armecontrabandã cu armecontrabandã cu armecontrabandã cu armecontrabandã cu arme

Un tânãr de 26 de ani
din comuna doljeanã
Seaca de Câmp a fost
plasat în arest la domici-
liu, marþi, de magistraþii
Judecãtoriei Calafat, fiind
acuzat de nerespectarea
regimului armelor ºi
muniþiilor ºi contrabandã
calificatã cu arme ºi
muniþii. Poliþiºtii doljeni
au stabilit cã tânãrul a
cumpãrat trei arme ºi
muniþia aferentã din
Bulgaria, le-a introdus
ilegal în þarã, iar ulterior
le-a vândut unor doljeni.

zultat faptul cã doljeanul de 26
de ani, în data de 2 ianuarie a.c.,
s-a deplasat în oraºul Vidin –
Bulgaria, de unde a achiziþionat
un pistol neletal cu gaz, cal. 9
mm, ºi 50 de cartuºe cu efect
acustic pe care le-a vândut ulte-
rior lui tânãrului de 19 ani. La
câteva sãptãmâni distanþã, mai
exact pe 23 ianuarie a.c., Mihai
Ionescu s-a deplasat din nou în
Bulgaria, de unde a cumpãrat alte
douã arme neletale cu aer com-
primat, una cal. 4,5 mm, iar cea-
laltã cal. 5.5 mm, pe care le-a
vândut ulterior celor doi doljeni
în vârstã de 21 de ani.

Armele ºi muniþia au fost ridi-
cate de poliþiºti în urma perche-
ziþiilor efectuate în acest dosar,

iar în cursul zilei de marþi, 28 fe-
bruarie a.c., s-a dispus punerea
în miºcare a acþiunii penale faþã
de cei patru tineri, fiind luatã
mãsura reþinerii pe o perioadã de
24 ore faþã de Mihai Ionescu. În
aceeaºi zi, inculpatul de 26 de
ani, din Seaca de Câmp, Dolj a
fost prezentat cu propunere de
arestare preventivã Judecãtoriei
Calafat care a dispus luarea mã-
surii arestului la domiciliu pe o
perioadã de 30 de zile faþã de
acesta. Poliþiºtii continuã cerce-
tãrile sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunilor de nerespectarea re-
gimului armelor ºi muniþiilor ºi
contrabandã calificatã cu arme
ºi muniþii, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Poliþistul de la VPoliþistul de la VPoliþistul de la VPoliþistul de la VPoliþistul de la Verbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagãerbiþa prins cu ºpagã
rãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliurãmâne în arest la domiciliu

de 48 ore de la pronunþare. Pronun-
þatã în Camera de Consiliu, azi,
27.02.2017”, se aratã în hotãrârea
instanþei.

Reamintim cã poliþistul, în vâr-
stã de 25 de ani, a fost prins, luni,
16 ianuarie a.c., în urma unui fla-
grant organizat de ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, în timp
ce primea suma de 150 lei de la un
denunþãtor, pentru a nu lua mãsu-
rile legale, în urma depistãrii aces-
tuia cu un transport de material

lemnos, pentru care nu avea do-
cumente justificative. Mai exact, în
cursul lunii decembrie 2016, agen-
tul de poliþie l-a depistat pe denun-
þãtor în timp ce transporta materi-
al lemnos, fãrã a deþine documen-
te de provenienþã ºi, pentru a nu-l
sancþiona contravenþional ºi a nu
dispune confiscarea cãruþei ºi a
hamului, i-a pretins acestuia diver-
se sume de bani.

Poliþistul l-a abordat în mai mul-
te rânduri pe doljean, ultima datã
pe 14 ianuarie a.c., ocazie cu care
i-a solicitat din nou bani, stabilind
sã se întâlneascã douã zile mai târ-
ziu, pentru remiterea sumei pretin-
se. Bãrbatul s-a prezentat la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi a povestit totul, în baza denun-
þului fiind puse la punct detaliile
prinderii în flagrant. Poliþistul a fost
prins dupã ce primise suma de 150
lei de la denunþãtor. A fost ridicat
ºi adus la Craiova, la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în vederea continuãrii cerce-
tãrilor sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de luare de mitã.

La finalul audierii, procurorul
de caz a dispus reþinerea agentu-
lui de poliþie pentru o perioadã de
24 ore, pe 17 ianuarie fiind plasat
în arest la domiciliu de judecãtorii
craioveni.
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E cât se poate de limpede acum cã asis-
tãm în România, intratã într-o zonã de ten-
siune politicã ºi mediaticã de naturã aproa-
pe agonicã, la un moment de substituire a
unei agende reale ºi, prin urmare, imperios
necesare cu una minorã în raport cu ori-
zontul de aºteptare al majoritãþii. Fie aceasta
ºi… tãcute, dar nu mai puþin legitime decât
sutele de mii de „rezistenþi”, ale cãror re-
acþii continuã de-acum chiar ºi dupã ce
motivele care i-au „rãscolit” nu mai existã.

În context, au deplinã îndreptãþire acele
voci, inclusiv unele ale unor europarlamen-
tari, sã avertizeze asupra totalei lipse de re-
acþie a clasei politice ºi a instituþiilor auto-
htone la riscul impunerii, deja în dezbatere
în forurile-i proprii, unei noi structuri a UE,
o comunitate cu douã viteze, cum se spune,
ce-ar putea sã ne arunce spre periferia ei.

Cât despre guvernare, discutabilã ori nu,
e la fel de evident cã lasã impresia unui sta-
tut de „interimat” pãgubos, în ciuda unor
mãsuri deja materializate, dar care sunt de-
parte de a ascunde o stare de semi-parali-
zie.

Ne aflãm, îndeosebi urmare a ultimelor
decizii ale Curþii Constituþionale, a cãror le-
gitimitate nimeni n-o contestã, cel puþin pu-
blic, într-o situaþie în care mecanismul în-
suºi al democraþiei ºi al statului de drept
pare oarecum gripat. Instituþii importante,
mai ales cele din sistemul justiþiei, îºi aro-

gã, prin niºte jocuri hermeneutice lejere ori
chiar gratuite, dreptul scandalos de a nu da
curs deciziilor CCR, ca sã nu mai vorbim
de precariatul Parlamentului care, când nu
se doarme de-a binelea, pare atins de o
amorþealã maleficã.

Îmi îngãdui o opinie cu riscul, mai mult
decât posibil, de a fi catalogat în tabãra anti-
rezistenþilor, ori chiar în cea pe care, cu ge-
nerozitatea-i de-acum ºtiutã, un „moºier” al
gândirii autohtone post-decembriste, o de-
semna printr-o metaforã stomatologicã, cea
a „ºtirbilor”. Mãrturisesc cã, încã neºtirb,
am probleme cu dantura ºi tocmai mi-am
fãcut o programare la dentist, ce-i drept ta-
man pe la finalul lunii în curs.

Opinia mea o subsumez supoziþiei cã,
atunci când e vorba de o instituþie ori alta,
dar chiar ºi o organizaþie, mergând de la
cele de la vârful statului, trecând pe la par-
tide chiar mai jos, pânã la primari, eroarea
cea mai gravã constã în personalizarea aces-
tora.

Sã mã explic, Preºedinþia e redusã la ti-
tularul ei, la fel se întâmplã cu Parchetul
General ºi cu cele subordonate, dar ºi cu
formaþiunile politice: cel mai evident caz e
al PSD-ului care, total identificat – ori re-
dus – la Liviu Dragnea, e perceput în tota-
litatea ºi în identitatea sa cu acesta. La fel,

DNA e identificatã exclusiv cu Kovesi, pri-
mãriile exclusiv cu edilii lor ºefi. De aici,
se ivesc ºi sunt alimentate cu un sârg de o
dezinvolturã ºi eronatã ºi deopotrivã absur-
dã, reacþii fantasmagorice, fiindcã, numai
într-o astfel de percepþie, persistã efectele
ce duc la iritãri ºi la radicalizãri distribuite
de toate pãrþile cu mari coeficienþi de ten-
siune ºi, pânã la urmã, de urã.

Pe scurt, asistãm la un proces de perso-
nalizare instituþionalã, o realitate specificã
mai curând unor societãþi autoritare ori dic-
tatoriale, cu substituirea cultului personali-
tãþii ridicat la rang de model politic totalitar
cu cel al… ºefului, mai aproape de lumea
interlopã ori cea a mafiei de ieri ºi de azi.

Cum altfel se poate explica, ca sã ne
oprim la un singur exemplu, ipoteza aug-
mentatã cu un atribut aut-aut cã o singurã
persoanã, fãrã a întruni nici mãcar girul
eligibilitãþii – precum Laura Codruþa Kovesi
– substituie întreaga instituþie pe care o
conduce ºi cã o eventualã schimbare a ei
ar fi echivalentã cu distrugerea întregului
sistem anticorupþie din România? ªi, în
aceeaºi logicã, de ce prezenþa unui Drag-
nea la vârful unei formaþiuni politice atrage
dupã sine acuzaþia generalizatoare la adre-
sa tuturor pesediºtilor, ba chiar ºi a simpa-
tizanþilor lor, votanþi ori nu?

Sigur, existã destule alegaþii cu premise
ºi pretenþii de naturã analitic-teoreticã – une-
le justificate, alte poate subiective ori pãr-
tinitoare – cã în modelul nostru arhetipal,
de ethos comunitar, cultul ºefului, oricare
ºi oriunde ar fi ori s-ar afla acesta, e încã
subzistent. ªi… rezistent. ªi cã el e core-
lat, printr-o insipidã dialecticã, cu beþia
Puterii, ca apanaj al ºefilor, e iarãºi unul
din reziduurile unui mental colectiv mai
vechi, ale cãrei ºanse de supravieþuire sunt
strâns legate de absenþa ori inapetenþa unui
exerciþiu de duratã al democraþiei ºi al sta-
tului de drept.

Când o persoanã, fie preºedinte, ori ºef
al unei instituþii, se substituie total entitãþii
publice în fruntea cãreia se aflã, ºansele
derapajelor de la reguli ºi chiar de la lege
sunt vertiginos ºi regretabil de mari.

În locul unei astfel de poziþionãri asu-
mate în nume propriu, o atitudine de sub-
sumare a persoanei funcþiei acelei entitãþi
legitimate în totalitatea normelor sale pu-
blice ar reprezenta pasul spre normalitatea
pe care cu toþii o clamãm ºi o aºteptãm. ªi
pe care cu siguranþã ar fi cazul sã ne-o ºi
dorim, deopotrivã prin proteste ca ºi printr-
o tãcere care, nu o datã, face mai mult de-
cât filele unui tratat. Oricât de ingenios ºi
de atent structurat ar fi acesta.

Personalizarea instituþionalã –Personalizarea instituþionalã –Personalizarea instituþionalã –Personalizarea instituþionalã –Personalizarea instituþionalã –
un risc periculos al statului de dreptun risc periculos al statului de dreptun risc periculos al statului de dreptun risc periculos al statului de dreptun risc periculos al statului de drept

O boalã rarã este consideratã
orice afecþiune prezentã la mai pu-
þin de 1 din 2.000 de persoane. În
general, bolile rare sunt în mare
mãsurã lipsite de tratament, recu-
noaºtere ºi îngrijire adecvatã. Deºi
numãrul de pacienþi afectaþi de fie-
care maladie rarã este mic sau
foarte mic, per total, afecþiunile
rare ar trebui sã constituie o pro-
blemã de sãnãtate publicã în orice
þarã civilizatã. Acest deziderat este
corelat cu numãrul mare de mala-
dii rare: peste 8.000. Conform da-
telor Comunitãþii Europene, 6-8%
din populaþie prezintã una din aces-
te boli, ceea ce raportat la popula-
þia României ar reprezenta un nu-
mãr de minimum un milion de per-
soane.

Momentan existã servicii insu-
ficiente la nivel naþional, iar pro-
blematica abordãrii bolilor rare este
complexã ºi interdisciplinarã. Fap-

Peste un milion de româniPeste un milion de româniPeste un milion de româniPeste un milion de româniPeste un milion de români
suferã de boli raresuferã de boli raresuferã de boli raresuferã de boli raresuferã de boli rare

În România trãiesc peste un milion de pacienþi afectaþi de boli rare. Majoritatea sunt încã
nediagnosticaþi. Alþii sunt diagnosticaþi greºit sau incomplet. Aceºti pacienþi sunt în mod

special izolaþi ºi vulnerabili ºi au nevoie de o abordare specificã pentru a le asigura servicii-
le de care au nevoie, pentru a creºte calitatea vieþii lor.

tul cã pacienþii cu boli
rare sunt rãspândiþi la
nivel naþional, în diferite
regiuni, necesitã o inter-
venþie centralizatã.

Afecþiunile rare sunt
puþin cunoscute

În majoritatea cazuri-
lor, afecþiunile rare sunt
puþin cunoscute (ºi im-
plicit recunoscute) de

corpul medical ºi de oficialii din sis-
temul de sãnãtate, particularitate
conferitã de frecvenþa micã, nu-
mãrul mare ºi complexitatea pato-
genicã. Absenþa cunoºtinþelor re-
feritoare la aceste maladii generea-
zã frecvent erori de diagnostic ºi
întârzierea aplicãrii îngrijirilor spe-
cifice, ceea ce constituie o sursã
secundarã de suferinþã pentru pa-
cienþi ºi familiile acestora. În plus,
majoritatea acestor boli sunt mul-
tisistemice, necesitând o îngrijire
pluridisciplinarã ºi au o etiologie
geneticã, ceea ce se coreleazã cu
riscul de transmitere a mutaþiei ºi,
implicit a prezenþei bolii la alþi
membri ai aceleiaºi familii.

Gravitatea bolilor rare este ex-
trem de variabilã, dar deseori ele
cauzeazã dificultãþi motorii, psihi-
ce ºi/sau senzoriale. În plus, bolile
rare sunt cronice ºi în majoritatea
cazurilor nu au un tratament spe-

cific, ci doar o serie de mãsuri pa-
leative care permit ameliorarea stã-
rii pacienþilor.

Cunoaºterea medicalã ºi ºtiinþi-
ficã a acestor boli este lacunarã,
mecanismul patogenic fiind cunos-
cut doar în circa 10% din afecþi-
uni. Astfel, nu este de mirare cã
deseori stabilirea unui diagnostic
corect poate dura luni sau ani de
zile, generând cheltuieli inutile fa-
miliei ºi societãþii.

Centre de expertizã constituite
la nivel european

Un element esenþial pentru îm-
bunãtãþirea diagnosticãrii ºi asisten-
þei medicale în domeniul bolilor
rare este furnizarea ºi diseminarea
de informaþii exacte, într-o formã
adaptatã nevoilor profesioniºtilor ºi
persoanelor. În informarea din do-
meniul bolilor rare, o importanþã
majorã o au HelpLine-urile ºi ba-
zele de date.

Centrele de expertizã sunt struc-
turi specializate pentru manage-
mentul ºi îngrijirea pacienþilor cu
boli rare. EUCERD a elaborat cri-
terii de calitate pentru Centrele de
expertizã în domeniul bolilor rare,
care ajutã statele membre în dez-
voltarea legislaþiei naþionale. Cen-
trele de expertizã sunt concepute
pentru o abordare holisticã a pa-
cienþilor cu boli rare, pentru a asi-

gura continuitatea
îngrijirii, de la dia-
gnosticare, trata-
ment, terapii, servi-
cii sociale speciali-
zate, instruire ºi in-
formare, asigurând
eficientizarea alo-
cãrii resurselor
pentru îngrijire me-
dicalã ºi socialã.

Cooperarea ºi
schimbul de cu-
noºtinþe între cen-
trele de expertizã s-
au dovedit a fi
abordarea cea mai
eficientã pentru a
gestiona bolile rare
în Europa. Valoarea
adãugatã comunita-
rã a Reþelelor Europene de Refe-
rinþã este extrem de importantã, în
special pentru bolile rare. Reuni-
rea expertizei la nivel european este,
prin urmare, primordialã pentru a
asigura un acces egal la informaþii
exacte, la un diagnostic pertinent
ºi în timp util ºi la asistenþa medi-
calã de înaltã calitate pentru pacien-
þii care suferã de boli rare. (Rec.
2009/C 151/02). Aceste calitãþi ale
Reþelelor Europene de Referinþã
sunt evidenþiate ºi de Directiva pri-
vind asistenþa medicalã transfron-
talierã, care subliniazã ºi importanþa
acestor reþele în formarea ºi cer-

cetarea medicalã, diseminarea in-
formaþiilor ºi evaluare (Dir. 2011/
24/UE).

Lipsa politicilor specifice de sã-
nãtate privind bolile rare ºi defici-
tul de expertizã în domeniu au drept
consecinþã diagnosticarea întârzia-
tã ºi accesul dificil la asistenþa me-
dicalã. Aceastã situaþie are drept
rezultate neajunsuri suplimentare de
naturã fizicã, psihologicã ºi inte-
lectualã, tratamente inadecvate sau
chiar dãunãtoare.

RADU ILICEANU
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„Recomandãm fermierilor ca,
înainte de a veni la Centrele APIA,
sã se prezinte la Primãrie pentru a
verifica în Registrul Agricol situa-
þia terenului pe care îl utilizeazã, iar
dacã au în exploataþie ºi animale
sã verifice situaþia acestora în re-
gistrul Naþional al Exploataþiilor
(RNE) cu ajutorul medicului vete-
rinar concesionar, asociaþiei sau
propriilor evidenþe, dacã este utili-
zator SNIIA”, a precizat Lauren-
þiu Nicolae Dãdulescu, director
executiv al Agenþiei de Plãþi ºi In-
tervenþie pentru Agriculturã Dolj.

Conducerea APIA Dolj face pre-
cizarea cã, ºi în acest an, comple-
tarea declaraþiei de suprafaþã se
realizeazã electronic folosind apli-
caþia IPA Online. Aceasta poate fi
accesatã din butonul dedicat situat
pe pagina de început a site-ului
APIA, însã finalizarea ºi închide-
rea Cererii unice de platã în IPA
Online se face numai în Centrele
APIA, în prezenþa funcþionarului

Fermierii sunt aºteptaþi la APIA,Fermierii sunt aºteptaþi la APIA,Fermierii sunt aºteptaþi la APIA,Fermierii sunt aºteptaþi la APIA,Fermierii sunt aºteptaþi la APIA,
conform programãrii afiºateconform programãrii afiºateconform programãrii afiºateconform programãrii afiºateconform programãrii afiºate

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, în con-
formitate cu prevederile legislaþiei în vigoa-
re, de ieri, 1 martie, a demarat campania
de primire a Cererilor unice de platã pen-
tru anul 2017. Astfel, Cererile unice de pla-
tã vor fi depuse pânã la data de 15 mai a.c.,
la Centrul judeþean APIA Dolj. Fermierii vor

depune o singurã cerere, chiar dacã deþin
suprafeþe de teren/animale în diferite loca-
litãþi sau judeþe. Sunt eligibile la platã ex-
ploataþiile cu suprafaþa de cel puþin 1 hec-
tar, formate din parcele agricole cu supra-
faþa de cel puþin 0,3 hectare. Completarea
declaraþiei de suprafaþã se realizeazã elec-
tronic folosind aplicaþia IPA Online.

responsabil cu primirea cererii,
dupã verificarea acesteia ºi a me-
sajelor din controlul parcelelor di-
gitizate, precum ºi corectarea
eventualelor probleme semnalate
de sistemul informatic.
Crescãtorii de animale,
aceeaºi regulã de completare

Acelaºi principiu se aplicã ºi
pentru fermierii, crescãtori de ani-
male, care vor completa Cererea
unicã de platã – declaraþie sector
zootehnic, împreunã cu funcþiona-
rul APIA, în aplicaþia dedicatã sec-
torului zootehnic. Cererile unice de
platã se depun la centrul judeþean
APIA în cazul fermierilor care so-
licitã o suprafaþã mai mare de 50
hectare teren agricol ºi la centrele
locale în cazul fermierilor care so-
licitã o suprafaþã mai micã sau ega-
lã cu 50 hectare teren agricol.

Beneficiarii plãþilor directe ºi ai
mãsurilor de mediu ºi climã sunt
fermierii activi persoane fizice ºi/

sau persoane juridice care desfã-
ºoarã o activitate agricolã în cali-
tate de utilizatori legali ai suprafe-
þelor de teren agricol ºi/sau deþinã-
tori legali de animale, potrivit le-
gislaþiei în vigoare.

Pentru pajiºtile comunale con-
cesionate/închiriate în condiþiile
legii de asociaþiile crescãtorilor de
animale, beneficiarii plãþilor pot fi:
a) membrii asociaþiei care asigurã
încãrcãtura cu animale pentru su-
prafaþa de pajiºte concesionatã/în-
chiriatã, iar calculul suprafeþelor
aferente fiecãrui membru se efec-
tueazã proporþional cu numãrul de
UVM ale fiecãrui membru în parte
cu care asigurã cel puþin încãrcã-
tura minimã de animale de 0,3
UVM/ha prin pãºunat, la data de-
punerii Cererii unice de platã, pen-
tru suprafaþa concesionatã/închi-

riatã de cãtre asociaþie; b)asociaþia
crescãtorilor de animale care efec-
tueazã activitatea agricolã pe su-
prafaþa concesionatã/închiriatã,
asigurând cel puþin încãrcãtura
minimã de animale de 0,3 UVM/
ha, prin pãºunat cu animalele în-
scrise în exploataþia asociaþiei în-
registratã în Registrul naþional al
exploataþiilor pe perioada pãºuna-
tului. Arendatorul, concedentul, lo-
catorul ºi/sau comodantul nu be-
neficiazã de plãþi pentru terenul/
animalele arendat(e), concesionat-
(e) închiriat(e) ºi/sau împrumuta-
te spre folosinþã.

Limite de suprafaþã,
pentru eligibilitate

„Precizãm cã sunt eligibile la
platã exploataþiile cu suprafaþa de
cel puþin 1 (un) hectar, formate

din parcele agricole cu suprafaþa
de cel puþin 0,3 hectare. În cazul
viilor, livezilor, culturilor de ha-
mei, pepinierelor pomicole, pepi-
nierelor viticole sau al arbuºtilor
fructiferi, suprafaþa minimã a
parcelei trebuie sã fie de cel pu-
þin 0,1 hectare ºi/sau, dupã caz,
sã deþinã un numãr minim de ani-
male. Pentru legumele cultivate în
sere ºi solarii, suprafaþa minimã
a exploataþiei trebuie sã fie de de
0,3 ha, iar suprafaþa minimã a
parcelelor de 0,03 ha, conform

art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG nr.
3/2015 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare”, a mai amin-
tit Laurenþiu Nicolae Dãdulescu.

Pentru mãsurile de mediu ºi cli-
mã din PNDR 2014 – 2020 aplica-
bile pe terenurile agricole (Mãsura
10, Mãsura 11 ºi Mãsura 13) sunt
eligibile la platã exploataþiile cu su-
prafaþa de cel puþin 1 (un) hectar,
formate din parcele agricole cu
suprafaþa de cel puþin 0,3 hectare.

La depunerea cererii unice de
platã fermierul trebuie sã prezinte
toate documentele necesare care
dovedesc utilizarea legalã a terenului
agricol, inclusiv a terenurilor care
conþin zone de interes ecologic,
precum ºi a animalelor. Aceste do-
cumente trebuie sã fie încheiate
înaintea depunerii cererii unice de
platã ºi trebuie sã fie valabile cel

puþin pânã la data de 1 decembrie
a anului de cerere.
Se va depune o singurã cerere

Potrivit prevederilor legislaþiei
europene ºi naþionale, orice fermier
care solicitã plãþi în cadrul sche-
melor de platã/mãsurile de sprijin/
ajutor aferente Campaniei 2017, cu
excepþia Ajutoarelor Naþionale
Tranzitorii sector vegetal ºi zoo-
tehnic, trebuie sã respecte norme-
le de ecocondiþionalitate, care cu-
prind Bunele Condiþii Agricole ºi de
Mediu (GAEC) ºi Cerinþele Legale

în Materie de Gestionare (SMR),
pe tot parcursul anului, pe toate
parcelele agricole din cadrul ex-
ploataþiei, indiferent de mãrimea lor.

Pentru mãsurile compensatorii
de dezvoltare ruralã se aplicã cu
prioritate cerinþele specifice aces-
tor mãsuri, iar elementele privind
ecocondiþionalitatea trebuie core-
late cu angajamentele asumate în
cadrul acestor mãsuri.

„Rugãm fermierii ca, pentru a
utiliza eficient timpul pe care
APIA l-a rezervat pentru primi-
rea Cererii, sã se prezinte la data
ºi ora la care sunt programaþi
conform invitaþiei primite. Fer-
mierii vor depune o singurã ce-
rere, chiar dacã deþin suprafeþe
de teren/animale în diferite loca-
litãþi sau judeþe”, a încheiat di-
rectorul executiv al APIA Dolj.
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Este un calendar bine pus la punct, con-
form metodologiei, în ceea ce priveºte în-
scrierea în clasa pregãtitoare. «Suntem în
prima etapã, a înscrierii copiilor, ºi am fãcut
tot ceea ce a fost necesar, bineînþeles, cu
respectarea legii. Foarte  importantã este  ºi
o altã fazã: mergem, în paralel, cu evaluarea
psihosomaticã  a copiilor care, aºa cum se
ºtie,  se face în grãdiniþe, din acest an. La
acest moment avem, în Craiova, 400 de copii
testaþi, activitate desfãºuratã între 24-27 fe-
bruarie, cu sprijinul Centrului  Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã (CJRAE)

Peste  400  de copii, testaþi  psihosomatic,Peste  400  de copii, testaþi  psihosomatic,Peste  400  de copii, testaþi  psihosomatic,Peste  400  de copii, testaþi  psihosomatic,Peste  400  de copii, testaþi  psihosomatic,
pentru înscrierea  în „preºcolar”pentru înscrierea  în „preºcolar”pentru înscrierea  în „preºcolar”pentru înscrierea  în „preºcolar”pentru înscrierea  în „preºcolar”

Întregul proces educaþional, aºa
cum prevede legea, pentru înscrie-
rea în clasa pregãtitoare, a început
deja, iar Inspectoratul Judeþean
ªcolar s-a conformat acestor re-
guli. Pânã în acest moment putem
vorbi de peste 5.000 de locuri re-
partizate în segmentul respectiv.

Dolj. Cred cã trebuie amintit ºi faptul cã,  pe
aceleaºi coordonate, în intervalul 6-9 mar-
tie, vor avea loc probe de examinare simila-
re, în Centre prin care se poate asigura ºi
cuprinderea geograficã, în aºa fel încât sã
nu fie vorba despre o deplasare inutilã: ªcoa-
la  Gimnazialã „Mircea Eliade”, Liceul de
Arte „Marin  Sorescu”, ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul”, ªcoala  Gimnazialã  „Sf.
Gheorghe”, toate  din Craiova. De aseme-
nea, la CJRAE Dolj, unde activitatea este zil-
nicã, au  fost testaþi 20 de copii. Dupã datele
prezente, vineri, 3 martie, echipe ale CJRAE

Dolj, instituþie  cu care colaborãm foarte
bine, vor pleca în teritoriu – Filiaºi, Calafat,
Bãileºti, Segarcea, Dãbuleni, Pleniþa ºi Leu,
iar pe 10 martie se va merge la Pieleºti, Bra-
bova ºi Goieºti», a precizat prof.  Monica
Leontina Sunã, inspector general  al  In-
spectoratului ªcolar  Judeþean Dolj.

Ofertã  mare,  solicitãri puþine
Fiind  în faza iniþialã de înscriere în învã-

þãmântul  preºcolar  ºi  primar,  se  poate
vorbi  de o structurã  incipientã a  viitorului
an  de învãþãmânt. Astfel, numãrul total de
locuri alocate este  de 5.048, pe mai  multe
paliere: „step  by  step” – 75  de poziþii,  66
de cereri  depuse;  învãþãmânt  de masã –
4.234,  pentru  care s-au  afiºat 936 de soli-
citãri; învãþãmânt  particular – 108 locuri,
pentru care  au fost  aplicate 45 de  cerinþe;
învãþãmânt simultan –661, cu  numai  31
de  cereri; învãþãmânt  special – 20 de pozi-
þii, fãrã  vreun înscris.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Astãzi, la ora 11.00,  la  Universitatea
din  Craiova  va  avea  loc  o  conferinþã
de presã în  cadrul cãreia vor fi  semnate
contractele de colaborare anuale  între  in-
stituþia  de  învãþãmânt superior  ºi In-
spectoratele  ªcolare din  cele  cinci  jude-
þe  ale Olteniei. Vor fi prezentate  ºi pro-
iectele  care  se desfãºoarã în parteneriat
cu  învãþãmântul preuniversitar, la care
participã elevii claselor terminale  din  li-
ceu,  împreunã cu  studenþii.

La  nivelul  judeþului Dolj, a fost
înfiinþat un grup  de  lucru: prof.
Monica  Leontina  Sunã, in-
spector general al Inspectoratului
ªcolar  Judeþean Dolj, prof.   Si-
mona  Ciulu, inspector  pentru
învãþãmântul  profesional ºi  teh-
nic,  în cadrul ISJ  Dolj, Mãdãli-
na Neaþu, de la ISJ Dolj,  ºi  prof.
Elisa Isabela Cealîcu, cadru di-
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De curând, s-a aprobat Regulamentul de
avizare a propunerilor de  curriculum în dez-
voltare localã (CDL), desfãºurat în unitãþile
de învãþãmânt  profesional  ºi  tehnic din ju-
deþul Dolj. Este încã  un pas  spre  revitaliza-

rea  întregului   proces  educaþional,  cu pre-
ponderenþã  în ceea  ce þine de ºcolarizarea
„meseriaºilor”, aºa cum pleacã ei de pe „bãn-
cile  ºcolii”, dacã  nu  cumva termenul  nu a
fost demonetizat.

dactic de  specialitate  în  învãþã-
mântul tehnic.

„Este  foarte  necesarã ºi argu-
mentarea  eforturilor  de dezvolta-
re a  învãþãmântului  profesional
ºi tehnic. Astfel, în CDL  se  sub-
sumeazã principiilor  de  proiecta-
re  a  curricumului  naþional,  dar
este  determinat  de cele douã  sco-
puri  fundamentale  de  desfãºura-

re: dobândirea, de cãtre absolvenþi,
a  unitãþilor  de rezultate  ale  învã-
þãrii  necesare  pentru  adaptarea
în prezent ºi, mai ales, în viitor  la
cerinþele  unei pieþe a muncii aflate
într-o  continuã ºi rapidã  schim-
bare; perceperea, de cãtre tineri,
a acelor  competenþe-cheie, dacã
putem  spune aºa,  transferabile,
necesare pentru integrarea socia-
lã.  CDL  reprezintã  oferta educa-
þionalã propusã de  ºcoalã, în  con-
cordanþã  cu nevoile  ºi interesele
de  învãþare  ale elevilor, cu speci-
ficul ºcolii ºi cu nevoile  comuni-
tãþii  locale  sau  ale  partenerilor
economici.  Proiectarea ºi evalua-
rea portofoliului  implicã angajarea
partenerilor  sociali (operatori eco-
nomici,  asociaþii  ori organizaþii
locale  ale angajaþilor ºi  angajato-
rilor), în procesul de identificare
a  pieþei muncii.  Componenta  CDL
rãspunde unei nevoi  mai mare de
acordare  a  autonomiei  unitãþilor
de  învãþãmânt, iar stabilirea CDL
se  bazeazã pe douã  capitole: eva-
luarea disponibilitãþii  resurselor
umane ºi materiale  existente in
unitatea ºcolarã;  realizarea unei
analize a  nevoilor ºi a  oportunitã-

þilor  specifice  contextului  social
ºi  economic  local”, a  precizat
prof. Simona Ciulu.

Legea  trebuie  respectatã
Sigur,  este nevoie de mai

mulþi  paºi care trebuie urmaþi,
în aºa fel încât programele de
dezvoltare sã fie avizate: analiza
nevoilor  prezente  ºi  viitoare   în
domeniul  formãrii  profesionale;
identificarea aºteptãrilor operato-
rilor economici  faþã  de  unitatea
ºcolarã,  precum  ºi implicarea
acestora   în  elaborare, pentru
realizarea  unitãþilor    de rezulta-
te  ale  învãþãrii, prevãzute  în
Standardul de  Pregãtire Practi-
cã al calificãrii; discutarea ºi
avizarea  în comisiile  metodolo-
gice;  avizarea   ofertei  educaþi-
onale  de  cãtre operatorul eco-

nomic; propunerea  spre avizare
a listei  cu CDL-uri,  în ºedinþã,
de  cãtre inspectorul de speciali-
tate al ISJ  Dolj;  toate  acestea
cu respectarea  normativelor le-
gale.

„ISJ  Dolj nu-ºi asumã rãspun-
derea  juridicã  ºi nu certificã  fap-
tul  cã CDL-ul avizat  de  repre-
zentanþii instituþiei  este  un produs
original  realizat de propunãtorii
indicaþi  în  fiºa de  avizare. Rãs-
punderea juridicã pentru originali-
tatea, unicitatea ºi drepturile  de
autori privind conþinutul  revin în
întregime  celor care  au  fãcut
propunerea. Programele  vor  fi
depuse  la ISJ Dolj, cu  douã pe-
rioade  structurale:  depunere – 3-
14  aprilie;  aprobare–cu termen
limitã  2 iunie”, a mai  menþionat
Simona Ciulu.

Monica Leontina
Sunã

Simona
Ciulu
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Vizitatori ºi expozanþi ai Târgului
de Carte GAUDEAMUS au primit,
ieri, salutul organizatorilor acestui
eveniment de tradiþie, care, an de an,
nu numai cã vesteºte la Craiova pri-
mãvara, ci anunþã ºi debutul Cara-
vanei GAUDEAMUS. Iniþiatã în 
anul 2000 ca parte a Programului
LECTURA, caravana este formatã
dintr-o serie de evenimente expozi-
þionale dedicate cãrþii ºi educaþiei,
organizate în centre culturale ºi uni-
versitare de tradiþie în care existã
posturi regionale Radio România.
Gazde ale deschiderii oficiale, trans-
misã în direct pe lungimile de undã
ale radioului oltean, au fost, ieri, re-
alizatorul de emisiuni Davian Vlad
ºi Alexandru Mogoºeanu, manager
al Radio Oltenia Craiova.

Primarul interimar le-a urat
craiovenilor „poftã de carte”!

Primarul interimar al Craiovei, Mi-
hail Genoiu, a apreciat GAUDEA-
MUS ca fiind „unul din evenimente-
le culturale de excepþie, de care noi,
craiovenii, avem parte în fiecare an”.
„Într-o erã a tehnologiei, ne bucurãm
sã ºtim cã Târgul GAUDEAMUS bate
record dupã record de audienþã, la
fiecare ediþie”, a adãugat acesta. De
asemenea, edilul i-a felicitat pe orga-
nizatori pentru cã «au decis sã conti-
nue douã proiecte foarte dragi publi-
cului: „Cãrþile se întorc acasã” –
un program generos destinat colec-
tãrii de cãrþi de la persoane fizice ºi
juridice ºi orientãrii lor spre biblio-
teci publice din mediul rural, ºi „In-

vitaþi de nota 10: Olimpicii Româ-
niei” – prin intermediul cãruia cei mai
buni elevi din învãþãmânt sunt pre-
miaþi». În încheiere, Mihai Genoiu le-
a urat succes organizatorilor, iar cra-
iovenilor, „poftã de carte”!

ªi Cosmin Vasile, vicepreºedinte
Consiliul Judeþean Dolj, a apreciat
Târgul ca „unul dintre cele mai impor-
tante evenimente ale acestui an”. „Fe-
licitãri organizatorilor pentru cã reu-
ºesc sã asigure continuitatea acestei
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Mii de volume, multe dintre ele abia scoase
din tipar, pentru toate vârstele ºi gusturile, au-
diobook-uri, CD-uri ºi DVD-uri, jocuri educa-
tive, foarte potrivite pentru a fi oferite celor
dragi alãturi de sau chiar în locul tradiþionalu-
lui mãrþiºor, ba chiar ºi cafea ºi ceaiuri aroma-
te, care însoþesc atât de bine lectura, îi aºteaptã
pe craioveni pânã duminicã, inclusiv, la Târgul
de Carte GAUDEAMUS, din foaierul Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”. Deschiderea
oficialã a evenimentului, ajuns la ediþia a XVI-
a, a avut loc ieri, în prezenþa reprezentanþilor
organizatorilor – Radio România ºi Radio Ol-
tenia Craiova – ºi ai unor instituþii administra-
tive ºi cultural-educaþionale ale urbei. Alãturi
de aceºtia s-a aflat ºi preºedintele director
general al Societãþii Române de Radiodifuziu-

Programul zilei de astãzi:
Orele 10.00-10.15: Teatrul Naþional Radiofonic – Radio România ºi Te-

atrul Naþional „Marin Sorescu”: Prezentare „7 poeme rostite la radio” –
Leonid Dimov (Editura „Casa Radio”). Poemele lui Leonid Dimov vor fi repe-
tate ºi rostite apoi de actorii Constantin Cicort, Geni Macsim, Petra Zurba.

Orele 10.00-11.00, Editura EIKON: Lansare de carte, recital de muzicã
religioasã ºi lecturã publicã Paul Sterian, „Rãsboiul nevãzut al Sfântului
Paisie cel Mare”. Lecturã publicã: „Reflecþii ºi maxime din deºert”, Daniela
Bogdan. Invitat special: Zorina Bãlan. Moderator: Valentin Ajder.

Orele 11.00-12.00, Editura Universitaria Craiova: „Actes du Colloque
International 50 ans de français a L’Université de Craiova (1966-2016)”,
prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu (editor). Invitaþi: prof. univ. dr. hdr. Cecilia
Condei, conf. univ. dr. Camelia Manolescu, lect. univ. dr. Valentina Rãdules-
cu, conf. univ. dr. Ancuþa Guþã.

Orele 12.00-13.00, Radio Oltenia Craiova ºi Facultatea de Educaþie Fizi-
cã ºi Sport a Universitãþii din Craiova: Dezbatere „Dinamica sportului #Car-
te”. Invitaþi: prof. univ. dr. Marian Dragomir, decan Facultatea de Educaþie
Fizicã ºi Sport; prof. univ. dr. Dorina Orþãnescu, conf. univ. dr. Costin Nanu,
lect. univ. dr. Constantin Albina, conf. univ. dr. Dãnuþ Pascu – antrenor al
Echipei Naþionale de Volei a României, lect. univ. dr. Bogdan Burcea – antre-
nor al echipei de handbal feminine SCM Craiova. Moderatori: Dan Pãsãrin
(redactor Radio Oltenia Craiova) ºi conf. univ. dr. Germina Cosma (Facultatea
de Educaþie Fizicã ºi Sport din Craiova).

Orele 13.00-14.00, „Scrisul Românesc” Fundaþia-Editura: Lansarea
volumelor: „Imposibila reîntoarcere. Confesiuni afective” de Octavian Mi-
hail Sachelarie; „Un pact cu diavolul” de Michelle Mazel (traducere de Ale-
xandru Oprescu); „Personalitãþi feminine în literatura românã – Elena
Vãcãrescu” –  antologie de Florea Firan Invitaþi: conf. univ. dr. Gabriel Coºo-
veanu – preºedinte Filiala Craiova a USR, prof. univ. dr. ªtefan Vlãduþescu
(Universitatea din Craiova), drd. Oana Bãluicã (Facultatea de Litere Craiova),
prof. Alexandru Oprescu (redactor „Scrisul Românesc”). Moderator: prof.
univ. dr. Florea Firan – director „Scrisul Românesc”.

Orele 14.00-15.00, Editura Universitaria Craiova: Lansare: „Sisteme de
raportãri contabile”, prof. univ. dr. Magdalena Mihai (coord.). Invitaþi: conf.
univ. dr. Cristian Drãgan, conf. univ. dr. Valeriu Brabete. Lansare: „Demnita-
tea ºi libertatea Persoanei umane: Abordare interdisciplinarã”, pr. conf.
univ. dr. Nicolae Rãzvan Stan (editor). Invitaþi: ÎPS prof. univ. dr. Irineu Ion
Popa, conf. univ. dr. Ioan Lascu.

Orele 15.00-16.00, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio România ºi Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu”: Spectacol-lecturã dupã „Viziunea Vizui-
nii” (roman într-o doarã) de Marin Sorescu. Participã actorii Constantin Ci-
cort, Gemi Macsim, Petra Zurba.

Orele 16.00-17.00, Asociaþia NEXUS COMMUNITY PROJECTS: Lan-
sarea volumelor „Managementul riscurilor în mediul spitalicesc” – autori
prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu ºi dr. Laura Dincã, „Capitalismul. O
dezbatere despre construcþia socialã occidentalã” – autor prof. univ. dr.
Dorel Dumitru Chiriþescu. Invitaþi: prof. univ. dr. Cristi Spulbãr, conf. univ. dr.
Radu Ogarcã, conf. univ. dr. Cristian Valeriu Stanciu.

Ora 17.00, Editura Nemira: Lansare de carte ºi sesiune de autografe:
„Scurt tratat despre iubire”, Ovidiu Raeþchi.

ne, Ovidiu Miculescu.
Vizitarea Târgului le prilejuieºte craioveni-

lor ºi participarea la o mulþime de evenimente
– de la lansãri ºi prezentãri de cãrþi, întâlniri
cu scriitori ºi dezbateri la recitaluri de poezie
ºi texte în lectura unor îndrãgiþi actori. De ase-
menea, pe baza completãrii unor buletine de
vot ºi depunerii lor într-o urnã special amena-
jatã, vizitatorii pot participa la Tombola GAU-
DEAMUS ºi câºtiga, prin tragere la sorþi, pre-
mii extrem de atractive. În plus, doamnele sau
domniºoarele surprinse aici la „târguieli” se
pot alege cu titlul „Miss Lectura” ºi, bineîn-
þeles, cu un premiu… frumos! Târgul rãmâne
deschis pânã sâmbãtã, între orele 10.00 ºi
18.00, iar duminicã – între 10.00 ºi 15.00, ac-
cesul publicului fiind liber.

manifestãri, a cãrei misiune de a pro-
mova cultura scrisã ºi de a încuraja
lectura este esenþialã, în vremuri în
care plãcerea cititului deseori pierde
teren. Trebuie remarcat cã GAUDEA-
MUS depãºeºte cu mult cadrul unui
târg de carte. Prin suita de lansãri de
volume, recitaluri de poezie, specta-
cole, expoziþii, campanii, concursuri ºi
premieri, s-a afirmat drept un eveni-
ment complex”, a spus Cosmin Vasile.

Antidotul recomandat
de preºedintele de onoare

al Târgului…
Susþinãtor al educaþiei ºi încura-

jând lectura mai ales în rândul tineri-
lor, Târgul de Carte GAUDEAMUS
s-a bucurat, ieri, la deschidere, ºi de
prezenþa inspectorului ºcolar gene-

ral al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, Monica Sunã. «Deºi ne aflãm
într-un secol în care suntem „bom-
bardaþi” cu informaþie audio, vidio
scrisã, credinþa mea este cã vor fi în-
totdeauna oameni care vor aprecia
mirosul tiparului ºi cartea la adevãra-
ta ei valoare. Am credinþa cã poves-
tea cãrþii nu s-a scris. Nu este la sfâr-
ºit, ea cu siguranþã va continua!”, a
subliniat profesorul.

Mediul universitar a fost repre-

zentat de conf. univ. dr. Gabriel Co-
ºoveanu, preºedinte al filialei craio-
vene a Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia ºi, pentru al treilea an consecu-
tiv, preºedinte de onoare al Târgului
GAUDEAMUS. „Într-o lume – ºi nu
doar cea româneascã – ce pare con-
vulsivã, nevroticã, existã totuºi un
antidot. Antidotul pentru ce înseam-
nã degringolada, lipsa de busolã,
pentru cei care au ezitãri, replieri în
legãturã cu ideologicul, cu politicul
este cartea”, a afirmat  Coºoveanu,
declarând, mai apoi, oficial deschisã
cea de-a XVI-a ediþie a Târgului lec-
turii de la Craiova.

Parte de carte, dar ºi de premii
atractive pentru cumpãrãtori!

Pânã pe 5 martie, aºadar, poftiþi la
sãrbãtoarea cãrþii-mãrþiºor, unde vã
aºteaptã volume pentru toate vârstele
ºi gusturile, literaturã contemporanã de
ficþiune, memorii ºi jurnale, biografii,
cãrþi de poezie, artã, gastronomie, timp
liber, studii academice ºi de specialita-
te în diferite domenii, de la psihologie
ºi psihanalizã la economie ºi ºtiinþe exac-
te. ªi nu uitaþi sã completaþi ºi sã depu-
neþi în urnã Buletinele de Vot! Prin tra-
gere la sorþi puteþi câºtiga la Tombola
GAUDEAMUS premii extrem de atrac-
tive: o tabletã oferitã de Asociaþia Ne-
xus Community Project, un sistem au-
dio oferit de Uniunea Scriitorilor din
România – Filiala Craiova, un voucher
Emag în valoare de 250 lei ºi un rucsac
cu surprize, din partea Dacia, precum
ºi o serie de premii acordate de Lions
Club Craiova (o boxã, un aparat foto
subacvatic, o brãþarã fintess ºi un po-
wer-bank). Tragerea la sorþi a câºtigã-
torilor va avea loc sâmbãtã, 4 martie, la
ora 16.45.

Puteþi nu numai sã cumpãraþi, ci
ºi sã aduceþi cãrþi aici, dacã bibliote-
ca de acasã a devenit neîncãpãtoa-
re! ªi asta pentru cã GAUDEAMUS
Craiova vã îndeamnã sã donaþi în
cadrul campaniei „Cãrþile se întorc
acasã”, care se desfãºoarã pe întrea-
ga duratã a Târgului. Volumele dona-
te vor fi direcþionate cãtre biblioteci
rurale din Oltenia.
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Preºedintele american Donald
Trump a condamnat, în primul sãu
discurs în faþa Congresului dupã
instalarea la Casa Albã, “ameninþã-
rile vizând centrele comunitare
evreieºti ºi vandalizarea cimitirelor
evreieºti”, precum ºi un recent atac
armat cu conotaþii rasiste petrecut
în Kansas. “Recentele ameninþãri
vizând centrele comunitare evreieºti
ºi vandalizarea cimitirelor evreieºti,
precum ºi atacul armat de sãptã-
mâna trecutã din Kansas City, ne
reamintesc cã deºi suntem o naþiu-
ne divizatã în ceea ce priveºte poli-
ticile, suntem o þarã care este unitã
în condamnarea urii ºi rãul în toate
formele sale”, a declarat preºedin-
tele american în deschiderea primu-
lui sãu discurs în faþa Congresului.
Un american a împuºcat vineri doi
cetãþeni indieni într-un local din
Kansas City, crezând cã cele douã
victime sunt originare din Orientul
Mijlociu. Una dintre victime a de-
cedat, în timp ce a doua a fost rã-
nitã. Casa Albã a condamnat ata-
cul, afirmând cã aparent a fost un
“atac motivat de urã rasialã”. Apro-
ximativ o sutã de pietre funerare
dintr-un cimitir evreiesc din Phila-
delphia au fost vandalizate în wee-
kend, iar douã ºcoli evreieºti situa-
te la periferia capitalei Statelor Uni-
te, Washington DC, au fost evacuate
luni, din cauza unor apeluri care
semnalau prezenþa unor bombe.
“Susþinem cu tãrie NATO, o alianþã
care are la bazã legãturile din tim-
pul celor douã Rãzboaie mondiale

Când Francois Fillon nu se þine de cuvânt!Când Francois Fillon nu se þine de cuvânt!Când Francois Fillon nu se þine de cuvânt!Când Francois Fillon nu se þine de cuvânt!Când Francois Fillon nu se þine de cuvânt!
Zonele de umbrã în care s-a

afundat Francois Fillon, candi-
datul dreptei la alegerile prezi-
denþiale din Franþa, devin tot mai
periculoase, prin rostogolirea
anapoda a unor justificãri pripit
confecþionate, uºor decriptate
de o presã avidã de sânge. De-
nunþând „asasinatul politic”, la
care este suspus, dupã ce avo-
catul sãu l-a înºtiinþat de con-
vocarea de cãtre judecãtori, la
15 martie a.c., pentru a fi in-
culpat în afacerea angajãrii fic-
tive a soþiei sale, gestul nu a pro-
dus altceva decât îngrijorare te-
ribilã în tabãra partidului repu-
blican, al cãrui candidat era. Bul-
versarea a devenit totalã. ªi asta
fiindcã Francois Fillon s-a apãrat nesincer,
dintr-un început. La 26 ianuarie a.c., în pri-
mele explicaþii oferite TF 1, el declara cã ºi-a
angajat soþia ca asistent parlamentar în 1997,
dupã despãrþirea de precedentul colaborator.
La 6 februarie a.c., tot în faþa jurnaliºtilor, în
cursul unei „tentative de albire”, a mãrturisit
cã Penelope Fillon, în realitate fusese remu-
neratã din 1988, ca asistent parlamentar, dupã
ce lucrase benevol, de la debutul primului sãu
mandat, în 1981. În fapt, Penelope Fillon a
pãrãsit postul de asistent parlamentar, abia în
noiembrie 2013, cu douã luni înainte ca legea
sã îl oblige pe Francois Fillon sã precizeze
identitatea colaboratorilor sãi în declaraþia de
interese. Licenþiatã în Drept ºi Litere, Penelo-

pe Fillon a primit timp de 5 ani (2002-2007)
peste 6.000 euro pe lunã, pe când era asisten-
ta lui Marc Joulaud, supleantul lui Francois
Fillon. Chiar dacã datele, sub aspectul corec-
titudinii depline, apãrute în presã, vizând su-
mele încasate de soþia lui Francois Fillon, au
putut fi puse la îndoialã, în anumite momente,
ceva a rãmas neclar. Ultima revelaþie în date:
45.000 euro indemnizaþie de licenþiere primitã
de la Adunarea Naþionalã, potrivit „Canard en-
chaine” din 8 februarie. Soþia lui Fillon ar mai
fi primit 100.000 euro brut, pentru angajarea
temporarã în perioada mai 2012 – decembrie
2013, la o publicaþie „Revue des deux mon-
des” (peste 5.500 euro pe lunã), când era asis-
tent parlamentar al soþului sãu, o angajare con-

sideratã de complezenþã pentru
legãtura dintre Francois Fillon ºi
proprietarul revistei, propus în
2006 la decorarea cu Marea
Cruce – Ordinul Naþional Legiu-
nea de Onoare. Francois Fillon
nu recunoaºte faptele, dar o face
neconvingãtor. Poate ºi pentru
faptul cã nu se aºtepta la ase-
menea lovituri. Opineazã cã n-a
deturnat banul public. Mai mult,
spune cã statul de drept a fost
sistematic violat ºi nu i se aplicã
prezumþia de nevinovãþie. Cu alte
cuvinte deja joacã pe „coarda
complotistã”: nu are statutul unui
justiþiabil, ca alþii, din moment
ce la 15 martie a.c., cu 2 zile
înainte de depunerea candidatu-

rii, va fi convocat de cãtre judecãtori. Ieri,
într-o conferinþã de presã, a spus cã rãmâne
candidat la preºedenþia Republicii. Adicã nu
se retrage. Motiv pentru care Bruno Le Maire
– multã vreme prezentat ca un posibil viitor
ministru de externe – a demisionat din staff.
Fiindcã la 26 ianuarie a.c., Francois Fillon
anunþase cã îºi va retrage candidatura de la
preºedenþia Republici franceze dacã va fi in-
culpat. Cã nu vrea sã cedeze, adicã nu se re-
trage în ruptul capului, cum martela ieri, este
o altã poveste. Are, în cea mai fericitã situa-
þie, o problemã de moralitate, dacã nu de le-
galitate. În absenþa documentelor, care sã ates-
te adevãrul, s-ar putea sã fie greu de tranºat
între versiunile existente.

MIRCEA CANÞÃR

Medicii europeni
iau în considerare plecarea
din Marea Britanie
din cauza procedurii Brexit

Majoritatea doctorilor europeni
ce lucreazã în Marea Britanie iau în
considerare pãrãsirea þãrii din cau-
za procesului Brexit, potrivit unui stu-
diu efectuat de Consiliul General
Medical, citat de The Independent.
Mii de persoane ar putea pãrãsi sta-
tul britanic în urmãtorii doi ani, po-
trivit studiului Consiliului General
Medical. Studiul a fost fãcut pe un
eºantion de 2.115 de doctori din Zona
Economicã Europeanã (EEA), ce in-
clude state membre ale UE, dar ºi Nor-
vegia, Islanda ºi Liechtenstein. Con-
form rezultatelor studiului, 1.171 de
medici din cei chestionaþi, adicã 55%
dintre aceºtia, se gândesc sã pãrã-
seascã Marea Britanie, votul în fa-
voarea pãrãsirii UE fiind unul din-
tre factorii luaþi în considerare de
aceºtia. Aproximativ 10.200 de me-
dici din Marea Britanie provin din
EEA, adicã peste 9% din întregul per-
sonal medical britanic, dacã peste
jumãtate din aceºtia ar pãrãsi Ma-
rea Britanie acest lucru ar avea un
impact major asupra serviciilor de
sãnãtate, ce suferã deja de insuficien-
þã de personal în unele zone ale sta-
tului. Un purtãtor de cuvânt al De-
partamentului Sãnãtãþii din Marea
Britanie a declarat pentru ziarul The
Independent: “Aºa cum Guvernul a
repetat, muncitorii de peste mare for-
meazã o parte importantã a Consi-
liului General Medical ºi apreciem
enorm contribuþia acestora”.

Coreea de Sud sugereazã
suspendarea apartenenþei
Coreei de Nord la ONU
pe fondul asasinãrii
lui Kim Jong Nam

Coreea de Sud a fãcut apel la ad-
optarea unor “mãsuri colective” de
pedepsire a Coreei de Nord pentru
folosirea de arme chimice în scopul
asasinãrii fratelui vitreg al lui Kim
Jong Un, inclusiv la o eventualã sus-
pendare a apartenenþei sale la ONU.
Poliþia a comunicat faptul cã douã
femei au aruncat cu substanþa VX pe
faþa lui Kim Jong Nam într-un atac
surprins de camerele de supraveghe-
re de pe aeroportul din Kuala Lum-
pur pe data de 13 februarie. Minis-
trul de Externe al Coreei de Sud a
spus, marþi, la o conferinþã sponsori-
zatã de ONU privind dezarmarea, la
Geneva, cã folosirea de arme chimi-
ce este “un semnal de alarmã”, iar
comunitatea internaþionalã ar trebui
sã acþioneze inclusiv printr-o posibi-
lã suspendare a apartenenþei Coreei
de Nord la Naþiunile Unite. Coreea
de Nord a respins acuzaþii privind im-
plicarea sa în asasinarea lui Kim Jong
Nam, însã oficiali din Statele Unite ºi
Coreea de Sud cred cã acesta a fost
victima unei asasinãri orchestrate de
Phenian. “Multe instituþii media in-
ternaþionale au subliniat faptul cã fo-
losirea de arme chimice de cãtre Co-
reea de Nord pentru asasinarea unei
persoane vizate într-o þarã terþã a tri-
mis un mesaj foarte clar lumii”, a spus
ministrul sud-coreean de Externe, Yun
Byung-se, la forumul de la Geneva.
“Acest regim impulsiv, imprevizibil,
gata oricând sã atace ºi brutal este
pregãtit ºi dispus sã loveascã în ori-
cine, oricând, oriunde”, a adãugat
oficialul sud-coreean. Delegaþia
nord-coreeanã prezentã la conferin-
þã a declarat pentru Reuters cã va
rãspunde la discursul lui Yun mai
târziu, în cursul aceleiaºi zile.

Primul discurs al lui Donald Trump
în faþa Congresului american

care au detronat fascismul, ºi un
Rãzboi Rece care a înfrânt comu-
nismul”, a declarat Trump. “Însã
partenerii noºtri trebuie sã-ºi înde-
plineascã obligaþiile financiare”, a
completat liderul american. “Iar
acum, în urma unor discuþii foarte
directe ºi deschise, aceºtia (statele
partenere) au început sã fac acest
lucru. Ne aºteptãm din partea par-
tenerilor noºtri, din NATO, din Ori-
entul Mijlociu, din Pacific - sã joa-
ce un rol semnificativ ºi direct în
operaþiunile militare ºi strategice, ºi
sã-ºi achite partea lor din costuri”,
a adãugat preºedintele american.
Preºedintele SUA a mai declarat cã
lucrãrile la zidul de la frontiera cu
Mexicul vor începe curând, înainte
de termen, iar acest zid va repre-
zenta “o armã foarte eficientã îm-
potriva drogurilor ºi criminalitãþii”.
“În acelaºi timp, Administraþia mea
a rãspuns cererilor poporului ame-
rican pentru controlul imigraþiei ºi
securizarea frontierelor. Prin pune-
rea în aplicare a legilor privind imi-
graþia vom putea mãri salariile, aju-
ta somerii, sã economisim miliarde
de dolari ºi sã ne facem mai sigure
comunitãþile noastre”, a declarat
Trump. “Trebuie sã restabilim in-
tegritatea ºi aplicarea legii la fron-
tierele noastre. Pentru aceasta, vom
începe în curând construcþia unui
mare zid de-a lungul frontiere noas-
tre sudice. Vom începe înainte de
termen ºi, odatã finalizat, va fi o
armã foarte eficientã împotriva dro-
gurilor ºi criminalitãþii”, a adãugat

preºedintele american. Cu ocazia
primului sãu discurs în faþa Con-
gresului, preºedintele Statelor Uni-
te, Donald Trump, a propus adop-
tarea unui sistem de imigraþie le-
galã bazat pe merit, oferind drept
exemplu state ca Australia sau Ca-
nada. “Mai multe naþiuni din întrea-
ga lume, cum ar fi Canada, Aus-
tralia ºi multe altele - au un sistem
de imigraþie bazat pe merit. Prin-
cipiul de bazã este acela cã per-
soanele care doresc sã emigreze
într-o þarã trebuie sã se poatã sus-
þine singure din punct de vedere
financiar”. “Abandonarea sistemu-
lui actual de imigraþie cu persoane
slab calificate ºi adoptarea unui sis-
tem bazat pe merit va aduce multe
beneficii: va economisi enorm de
mulþi bani, va permite creºterea sa-
lariilor ºi sprijinirea familiilor aflate
în dificultate”, a declarat preºedin-

tele. “Am ordonat Departamentului
pentru Securitatea Internã sã cree-
ze un birou care sã serveascã victi-
mele americane. Acest birou se va
numi VOICE — Victims Of Immi-
gration Crime Engagament (Victi-
mele crimelor imigraþiei). Noi dãm
o voce celor care sunt ignoraþi de
presã ºi reduºi la tãcere de intere-
se speciale”, a anunþat Trump,
dând exemple de câteva crime co-
mise de imigranþi ºi folosind aces-
te exemple pentru a apãra politici-
le restrictive ale Administraþiei sale
în domeniul imigraþiei. Preºedintele
american Donald Trump a vorbit
despre mãsurile antiimigraþie me-
nite sã protejeze cetãþenii ameri-
cani de pericolul terorist, promi-
þând din nou sã distrugã organiza-
þia teroristã Stat Islamic ºi reafir-
mându-ºi sprijinul pentru alianþa
Statelor Unite cu Israelul.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 2 martie - max: 17°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5200 ............. 45200
1 lirã sterlinã................................5,3089....................53089

1 dolar SUA.......................4,2892........42892
1 g AUR (preþ în lei)........171,7596.....1717596

Cursul pieþei valutare din 2 martie 2017 - anunþat de BNR
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O reþetã letalã

Se difuzeazã la HBO, ora 21:35

În orãºelul Eden Lake, Min-
nesota, Hannah Swensen
deþine The Cookie Jar, o
brutãrie popularã unde
sunt pregãtite cele mai
bune dulciuri ºi unde se
aud cele mai noi bârfe din
oraº. Pe lângã talentul ei la
gãtit, lui Hannah îi place sã
se implice în investigaþiile
poliþiei locale.

Bãrbaþi de onoare

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Lui Carl Brashear nimeni ºi
nimic nu-i poate sta în calea
realizãrii idealurilor sale.
Fiul unui fermier din Kentu-
cky, Carl pãrãseºte casa
pãrinteascã ºi pleacã în
cãutarea unei vieþi mai
bune. „Nu renunþa nicioda-
tã. Fii cel mai bun !” este
îndemnul tatãlui sãu ºi Carl
îºi întipãreºte bine în minte
aceste cuvinte...

Atunci i-am condamnat
pe toþi la moarte

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

Ipu (Amza Pellea), nebunul
satului, trãieºte ultimele zile
ale ocupaþiei germane în satul
sãu transilvan. El e apropiat
sufleteºte de un bãiat (Cris-
tian Sofron), traumatizat de
moartea fratelui sãu, cu care
îºi gãseºte refugiul într-o
lume imaginarã...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 2 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Eurovision. Finaliºtii!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Amintiri despre infern
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Lozul cel mare
18:25 Eurovision. Finaliºtii!
18:44 Perfect imperfect
19:25 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:15 A doua emigrare
22:45 Eurovision. Finaliºtii!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:00 Perfect imperfect (R)
02:40 Telejurnal (R)
03:20 Sport (R)
03:30 Doar sã gustaþi (R)
04:00 Amintiri despre infern (R)
04:30 A doua emigrare (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi aventurã (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Eurovision. Finaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Arte, carte ºi capricii (R)
15:20 Eurovision. Finaliºtii!
15:30 Muºatinii
1971, România, Dramã
16:40 Vlaºinii
1983, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Finaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Petrecaretele
1985, SUA, Comedie
21:45 Jurnal de secol
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Refugiu
2014, SUA, Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul Europei

TVR 2

07:40 Avatar
10:20 Micii giganþi
12:05 Kung Fu Panda 3
13:40 Goana dupã cadou 2
15:15 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
16:45 Un tren numit Darjeeling
18:15 Înainte de Crãciun
20:00 În lumina reflectoarelor:

Carrie Fisher ºi Debbie Reynolds
21:35 O reþetã letalã
23:00 Al 5lea val
00:50 Poltergeist
02:45 Fotografiile lui Mapplethorpe

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut

(R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut

(R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:15 Elmo în Grouchland
09:45 Ce spun românii (R)
11:00 La bloc (R)
13:15 ªcoala de snowboard (R)
15:00 Slappy ºi ºtrengarii (R)
16:30 La bloc
18:45 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor
20:30 Bãrbaþi de onoare
23:00 Luptatorii dreptãþii
01:00 Ondine
03:00 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Next Star
23:30 Xtra Night Show
01:00 Atunci i-am condamnat pe

toþi la moarte
1972, România, Dramã
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Focus din inima României
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Citeºte ºi arde
2008, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 M-a fãcut mama artist
02:30 Epic Show
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Special Fotbal Uefa

Europa League, Astra - Genk
20:00 Fotbal Uefa Europa

League, Astra - Genk
22:00 Special Fotbal Uefa

Europa League, Astra - Genk
22:30 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:30 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtãie! Local Kombat
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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VINERI - 3 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Eurovision. Finaliºtii!
09:05 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
09:50 Vorbeºte corect!
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Amintiri despre infern
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:25 Eurovision. Finaliºtii!
18:40 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:15 A doua emigrare
22:45 Eurovision. Finaliºtii!
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
01:20 Perfect imperfect (R)
02:35 Telejurnal (R)
03:15 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pofticioºi, la cratiþã!
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Eurovision. Finaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 D'ale lu' Miticã (R)
15:20 Eurovision. Finaliºtii!
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Finaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Un soþ în plus
2008, Marea Britanie, Comedie,

Romantic, Dragoste
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Gala Umorului
23:10 Legãturi ucigãtoare
2010, SUA, Crimã, Mister,

Thriller
00:40 Filler
00:50 Poate nu ºtiai
01:00 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)

TVR 2

07:35 Furtunã Extremã
09:30 Un tren numit Darjeeling
11:00 Înainte de Crãciun
12:40 Atlantida: Imperiul

dispãrut
14:15 Dragoste vindecãtoare
15:45 Liza, zâna-vulpe
17:25 Filme ºi vedete
18:00 Furtunã Extremã
20:00 ªase
20:45 Focus
22:30 Tinereþe
00:30 Detaºare
02:25 Max Payne
04:10 Focus
06:00 Tom ºi Jerry: Spionii

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:30 Bun venit în junglã
2013, Puerto Rico, SUA, Marea

Britanie, Acþiune, Aventuri,
Comedie

01:30 Ce spun românii (R)
02:30 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã
07:30 ªcoala de snowboard (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor

(R)
14:45 Elmo în Grouchland (R)
16:15 La bloc
18:30 ªcoala de snowboard
20:30 Întâlnire cu surprize
22:30 Sfidarea
01:00 Întâlnire cu surprize (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55  Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Rambo III
1988, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Omul din interior
2006, SUA, Dramã, Thriller
01:00 Rambo III (R)
1988, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Acces direct (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Vânãtoarea a început
2009, Australia, SUA, Acþiune,

Dramã, Horror, SF, Thriller
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Focus din inima României
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcþie ºi design

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 La TV
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:30 La TV (R)
2015, Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Focus 18 (R)
04:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
05:30 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
06:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Europa

League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Focus

Se difuzeazã la HBO, ora 20:45

Will Smith joacã rolul lui Ni-
cky, un maestru al înºelãciu-
nilor, care se îndrãgosteºte
de o novice, Jess (Margot
Robbie). În timp ce o învaþã
trucurile meseriei, ea se apro-
pie un pic prea mult, iar el se
rupe de ea. Trei ani mai târziu,
fosta flamã, acum o adevãra-
tã femeie fatalã, apare la
Buenos Aires, în mijlocul unei
curse cu mizã mare...

Bun venit în junglã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  23:30

Dupã ce au parte de o reu-
ºitã în domeniul în care
lucreazã, angajaþii unei
companii care se ocupã cu
imaginea ambalajelor sunt
trimiºi de directorul firmei
într-o excursie de douã zile
ºi douã nopþi pe o insulã în
sãlbãticie alãturi de Storm
(Jean-Claude Van Damme),
care îi va învãþa negocierea,
conducerea ºi munca în
echipã...

Rambo III

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Colonelul Samuel Trautman,
fostul superior al lui John
Rambo, este însãrcinat sã
conducã misiunea menitã sã
ajute rebelii Mujahedini, care
încearcã sã opreascã inva-
darea Afganistanului de
cãtre sovietici. Dupã ce l-a
refuzat pe Trautman, când
acesta i-a solicitat ajutorul
pentru indeplinirea misiunii...

sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Logan

Ora:  18:45

Gen film:  Acþiune, Dramã, SF

Balerina

Ora: 14:00(3D, ro); 16:00(3D, ro)

Gen film: Animaþie, Familie, Muzical

Ana, mon amour

Ora:  18:00

Gen film: Dramã
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DUMINICÃ - 5 martie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Handbal feminin
17:45 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Ochiul magic
20:00 Telejurnal
20:30 Eurovision. Finala!
21:40 Eurovision. Finala!
23:00 Eurovision. Finala!
00:00 Între cer ºi mare (R)
00:35 Tezaur folcloric (R)
01:30 Vizitaþi Coreea de Sud!

(R)
02:10 Telejurnal (R)
02:35 Pro patria (R)
03:00 În grãdina Danei (R)
03:25 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Polo
12:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
12:30 Charlot sef de raion
1916, SUA, Comedie, Scurt

metraj
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Gioconda fãrã surâs
1967, România, Dramã
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 În fiecare zi mi-e dor de

tine
1987, România, Comedie,

Muzical, Dragoste
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Fructe de pãdure
1983, România
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Arte, carte ºi capricii (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
02:50 Jurnal de secol
03:00 Duelul pianelor (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul Europei
06:00 Documentar 360° Geo (R)

TVR 2

07:20 Muppet - Colindã de
Crãciun

08:50 În cãutarea lui Dory
10:30 Alice în Þara Minunilor
12:20 Sentimente care vindeca
13:50 Marþianul
16:10 O poveste încâlcitã
17:55 The Walk: Sfideazã limitele
20:00 În cãutarea lui Dory
21:40 Marile minciuni nevinovate
22:45 Viciu inerent
01:10 Hotelul Taj Mahal

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Masterchef (R)
13:00 Jocuri de celebritate (R)
14:00 Prietenul prietenei mele
2010, SUA, Comedie, Romantic
15:45 Ce zi minunatã!
1996, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României Junior
22:30 Misiune: Imposibila
1996, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
00:45 Ce zi minunatã! (R)
1996, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
02:30 Prietenul prietenei mele

(R)
2010, SUA, Comedie, Romantic
04:00 România, te iubesc! (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Terenul dragostei (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 O iubire perfectã
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 O iubire perfectã (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:45 Inamicul din adancuri
10:15 La bloc (R)
12:30 Zathura - O aventurã

spaþialã (R)
14:30 ªcoala de snowboard (R)
16:30 La bloc
18:45 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor
20:30 În luptã cu mafia
22:45 Liber la combinaþii
00:45 În luptã cu mafia (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)

13:00 Observator

13:15 Next Star (R)

16:00 Observator

17:00 Uniplay Show

19:00 Observator

20:00 Bãieþi de oraº

20:30 iUmor

22:30 Prieteni model

2008, SUA, Comedie

00:30 Misiune în linia întâi

2006, SUA, Acþiune

02:30 Bãieþi de oraº (R)

03:00 Prieteni model (R)

2008, SUA, Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

09:15 Yaman (R)

2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

13:30 Bravo, ai stil! (R)

16:45 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã (R)

00:00 Pavilionul

2010, SUA, Horror, Thriller

02:00 ªtirile Kanal D (R)

03:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

04:00 Ochii din umbrã (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:15 La TV (R)

2015, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

14:00 Banc show (R)

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Romeo ºi Julieta (R)

2014, Italia, Dramã, Romantic

00:30 Trãdaþi în dragoste

02:00 Milionari de weekend (R)

2004, România, Acþiune,

Comedie

04:00 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

05:30 Secrete de stil

05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal UEFA Europa

League, Astra-Genk
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meºeriasilor
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

SÂMBÃTÃ - 4 martie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
(R)

07:50 Europa mea (R)
08:45 La bani mãrunþi
09:20 Elicopterele Fortelor

Navale
10:15 Vizitaþi Coreea de Sud!
11:00 Ediþie specialã
12:00 Ediþie specialã
13:00 Oameni cu minte
13:30 Lumea azi
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 55 de secunde
22:00 Folclor
23:00 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
00:00 Lumea azi (R)
00:35 55 de secunde (R)
01:30 Folclor (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 La bani mãrunþi (R)
03:30 Elicopterele Fortelor

Navale (R)
04:20 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
09:50 Eurovision. Finaliºtii!
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Polo
12:20 Jurnal de secol
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Goana dupa aur
1998, SUA, Aventuri
15:45 Filler
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 Eurovision. Finaliºtii!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Muzica e viaþa mea
2015, Canada, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 G.I. Jane
1997, SUA, Dramã
00:20 Gala Umorului (R)
01:10 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:20 Muzica e viaþa mea (R)
2015, Canada, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste

TVR 2

07:15 Santa's Little Helper
08:45 Kung Fu Panda 3
10:20 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
11:45 Tinereþe
13:50 Muntele magic
15:20 Tinker Bell: Clopoþica ºi

secretul aripilor
16:35 Pan: Aventuri în þara de

Nicãieri
18:25 Kung Fu Panda 3
20:00 Sentimente care vindeca
21:30 Marþianul
23:50 The Revenant: Legenda

lui Hugh Glass
02:25 S.W.A.T. - Trupe de elitã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Fete rele
2004, SUA, Comedie
13:00 Jocuri de celebritate (R)
14:00 Vocea României Junior

(R)
16:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 G.I. Joe: Represalii
2013, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, SF, Thriller
22:45 Non-Stop
2014, SUA, Acþiune, Thriller
01:00 G.I. Joe: Represalii (R)
2013, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, SF, Thriller
02:45 Non-Stop (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
04:30 Fete rele (R)
2004, SUA, Comedie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Terenul dragostei
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Puterea inimii (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:45 Scoala de snowboard (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Slappy ºi ºtrengarii (R)
14:30 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor

(R)
16:15 La bloc
18:30 Zathura - O aventurã

spaþialã
20:30 Rezerve de lux
23:00 Când se lasã seara peste

Bucureºti sau metabolism
2013, România, Franta, Dramã
01:00 Rezerve de lux (R)
03:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Cleopatra
1999, Germania, SUA,

Biografic, Dramã
11:00 Vise americane
2006, SUA, Comedie, Dramã
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 2K1 cu Mirela Vaida
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 Vise americane (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã
01:00 Cleopatra (R)
1999, Germania, SUA,

Biografic, Dramã
03:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Yaman

2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Sport, dietã ºi o vedetã

13:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

14:00 Roata norocului (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00  Bravo, ai stil!

23:00 Asta-i România!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Asta-i România! (R)

03:15 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil

09:30 Teleshopping
10:00 Focus Magazin

10:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping

13:00 Focus
14:00 Romeo si Julieta

2014, Dramã, Romantic
15:30 B.D. intrã în acþiune (R)

1970, România, Comedie
18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai
bine

20:30 Femeile din Dagenham
2010, Marea Britanie, Come-

die, Dramã, Istoric
22:30 Citeºte ºi arde (R)

2008, SUA, Comedie, Crimã,
Dramã

01:00 Milionari de weekend
2004, România, Acþiune,

Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)

05:45 M-a fãcut mama artist

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:45 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Cham-

pions League, PSG-Barcelona
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Come-

die
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local

Kombat,
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO
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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 po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
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 (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 toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

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
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 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 Pelenda-
va. Telefon: 0751/
030.120.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie,
Livezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
amer ican .Te le -
fon:0722/266.718,
0251/522.579
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Anunþul tãu!
HEINEKEN ROMANIA -

punct de lucru Craiova, anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul DESFIINÞARE CORP C27
- ªOPRON, C28 - USCÃTOR
MALÞ SI C29 - INMUIRERE
ORZ, propus a fi amplasat în
MUNICIPIUL  CRAIOVA, CALEA
SEVERINULUI, NR. 50, JUD.
DOLJ. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul CRAIOVA, CALEA SEVE-
RINULUI, NR.50, în zilele de L-
J, între orele 8-16 ºi vineri între
orelel 8-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediu
Agenþiei pentru protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035,
email office@apmdj.anpm.ro.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravi-
lan cu construcþie
începutã în Câr-
cea, Aleea Podu-
lui Nr.11. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar, vând te-
renuri la 1000 m
Cârcea ºi la Gara
Pieleºti, lângã Fabri-
ca 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 salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
asfalt,lângã pãdure.
Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
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 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.

SALAME RANIM prin împuter-
nicit ELKATAA RAID A.S.anunþã
elaborarea primei versiuni a pla-
nului: ELABORARE P.U.Z. PEN-
TRU CONSTRUIRE 3 BLO-
CURI DE LOCUNIÞE COLEC-
TIVE D+P+8E CU SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER ªI
PARCARE LA DEMISOL în Cra-
iova, str. Paºcani nr.7 ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru
obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni
a planului se poate realiza la
sediul  APM Dolj ,  str.  Petru
Rareº Nr. 1, Craiova, judeþul
Dolj ºi la sediul titularului str.
Împãratul Traian, Nr. 51, Mu-
nicipiul Craiova, judeþul Dolj.

Comentarile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM
Dolj în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului
anunþ.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 2 martie 2017

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

Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
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
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 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 semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.

Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578
Vând coº fum me-
talic din þeavã D
200 mm, menghinã
instalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã co-
pii( tricicletã) maºi-
nã de spãlat Alba –
Lux. Expresor ca-
fea. Telefon: 0351/
181.202.
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, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând dãrac de
lânã, motor Tn 10
CP, motor electric 9
kw, cântar 200 kg,
ºabloane de impri-
mat steag UE.
0723/684.511.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi
o noptierã pentru
telefon. Preþuri
mici. Telefon: 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, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
0 7 3 1 / 8 7 7 . 8 8 0 ;
0721/373.748.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci 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 þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând bocanci din
piele, cu carâmb
înalt, mãrimea 43,
canistre aluminiu 20
litri noi,cârlige pentru
jgheaburi acoperiº,
loc de veci Sineas-
ca, douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucer-
nã, uruitoare ce-
reale ºi bicicletã
copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 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 came-
re, excepþional, etaj 2,
decomandat, ultra-
central (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.Te-
lefon: 0765/ 435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. Telefon: 0351/
181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La Stadionul ”Iolanda Balaº-Sotter”
din Bucureºti, se desfãºoarã, în aceastã
perioadã, Campionatele Naþionale de
aruncãri lungi la seniori, tineret, juniori
I ºi II, organizate de cãtre Federaþia
Românã de Atletism, iar sportivii din
Bãnie au obþinut patru medalii în prima
zi a competiþiei.

Cosmin Sorescu (FOTO), legitimat la
CSM Craiova, ºi-a adjudecat argintul în
proba de aruncarea ciocanului, multiplul
campion naþional reuºind o performanþã
de 60,33 metri. Pe podium a urcat ºi
soþia acestuia, Ileana Sorescu, tot de la
CSM, medaliatã cu bronz în proba de
aruncarea discului, dupã o execuþie care
a mãsurat 45,19 metri. De asemenea la
aruncarea discului, ªtefãniþã Tîrsogoiu,
de la LPS Craiova, a pus mâna pe douã
medalii de bronz, atât la categoria
tineret, cât ºi la seniori, cu o perfor-
manþã de 42,76 metri.

Diferenþa de 109 locuri dintre
Marius Copil (124 ATP) ºi france-
zul Lucas Pouille (15 WTA; favo-
rit 7), jucãtor manageriat de Ion
Þiriac, nu a putut fi anulatã de ro-
mân, nici fizic, dar nici mental, iar
acesta a cedat dupã o orã de joc,
scor 1-6, 4-6, ieri, în optimile de
finalã ale turneului ATP 500 de la
Dubai (Emiratele Arabe Unite).

Arãdeanul cedase în faþa lui Po-
uille, finalist anul trecut la Bucureºti,
ºi în singura disputã directã de pânã
acum: 4-6, 6-4, 4-6, 1-6, anul tre-
cut, în primul tur la Wimbledon.

Graþie parcursului de la Dubai, unde a
reuºit douã victorii în calificãri ºi una pe ta-
bloul principal, Copil (26 de ani) va urca,
începând de luni, 14 poziþii în ierarhia mon-
dialã, pânã pe 110, ceea ce va reprezenta
cea mai bunã clasare din carierã. Totodatã,

Conducerea Asociaþiei Judeþe-
ne de Fotbal Dolj a organizat în
urmã cu câteva zile prima Adu-
nare Generalã Ordinarã, în cadrul
cãreia s-au dezbãtut mai multe
puncte de interes major, princi-
palul cap de afiº fiind þinut de
prezentarea modificãrilor produ-
se în organigrama Comisiei Ju-
deþene de Arbitri (CJA).

La eveniment au fost prezenþi
77 de reprezentanþi ai cluburilor
afiliate, dintr-un total de 101, as-
fel cvorumul întrunindu-se fãrã
probleme, ceea ce l-a mulþumit
pe noul preºedinte al forului, Ho-
raþiu Stãnescu.

În cadrul ultimei ºedinºe a Co-
mitetului Executiv al AJF Dolj s-a
stabilit ca Marian Ezaru sã-i ce-
deze funcþia de preºedinte al Co-
misiei Judeþene de Arbitri lui Se-

ATLETISM

Craiovenii au cucerit patru medaliiCraiovenii au cucerit patru medaliiCraiovenii au cucerit patru medaliiCraiovenii au cucerit patru medaliiCraiovenii au cucerit patru medalii
în prima zi a Naþionalelor de aruncãri lungiîn prima zi a Naþionalelor de aruncãri lungiîn prima zi a Naþionalelor de aruncãri lungiîn prima zi a Naþionalelor de aruncãri lungiîn prima zi a Naþionalelor de aruncãri lungi

Marius Copil, eliminat în optimile
de finalã ale turneului de la Dubai

românul s-a ales ºi cu un cec în valoare de
34.100 de dolari.

Dacã trecea de Pouille, Marius Copil ar fi
putut da în sferturi peste campionul elveþian
Roger Federer, care a jucat asearã cu rusul
Evgeny Donskoy.

Principalele hotãrâri
ale Adunãrii Generale

Ordinare a AJF Dolj

DIGI SPORT 1

20:00 – FOTBAL – Liga I:
CSM Poli Iaºi – Astra.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2

7:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Acapulco, în Mexic / 9:00

– TENIS (F) – Openul Malae-
ziei / 13:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Dubai, în Emiratele
Arabe Unite / 21:45 – FOTBAL
Spania – La Liga: Deportivo –
Atletico Madrid / 0:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Acapulco.

DIGI SPORT 3

13:00 – TENIS (F) – Openul
Malaeziei / 18:00 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: Dinamo –
HC Dobrogea Sud / 20:00 –
HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Celje – Rhein-Neckar Lo-
wen / 0:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Acapulco, în Mexic.

DIGI SPORT 4

19:00 – BASCHET (M) – Eu-
roliga: Zalgiris Kaunas – Fener-

bahce Istanbul / 22:30 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Sevilla –
Bilbao.

DOLCE SPORT 1

20:00 – FOTBAL – Liga I:
CSM Poli Iaºi – Astra / 22:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Se-
villa – Bilbao / 2:00 – HOCHEI
NHL: Boston Bruins – New York
Rangers.

DOLCE SPORT 2

13:00, 17:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Dubai, în Emira-
tele Arabe Unite / 21:45 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Deporti-
vo – Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 3

18:00 – HANDBAL (M) –

Liga Naþionalã: Dinamo – HC
Dobrogea Sud / 22:00 – FOT-
BAL – Cupa Franþei: Bergerac –
Lille.

EUROSPORT 1

13:00 – BIATLON – Cupa
Mondialã, la Pyeongchang, în
Coreea de Sud / 14:30, 18:15 –
SCHI FOND, SÃRITURI CU
SCHIURILE – Campionatul
Mondial, la Lahti, în Finlanda.

TVR HD

17:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: CSM Focºani –
CSU Suceava.

LOOK PLUS

20:00 – FOTBAL – Liga I:
CSM Poli Iaºi – Astra.

bastian Colþescu, devenind prim-
vicepreºedinte, alãturi de Fevro-
nia Ion ºi Daniel Mitruþi. Noua or-
ganigramã a fost prezentatã mem-
brilor afiliaþi ºi validatã cu unani-
mitate de voturi, ca de altfel toate
hotãrârile C.Ex. din 15 februarie.

Pe de altã parte, noua condu-
cere a precizat cã a fost coman-
dat un audit la o firmã specializa-
tã pentru a se stabili cu precizie
situaþia financiarã a forului ºi a tras
un semnal de alarmã în privinþa
datoriilor pe care le au echipele
participante în întrecerile interne.
Horaþiu Stãnescu a menþionat cã,
cel puþin deocamdatã, nu se ur-
mãreºte mãrirea taxelor de parti-
cipare, dar a subliniat cã grupãri-
le cu probleme nu vor fi progra-
mate în returul campionatelor
dacã nu îºi vor achita datoriile.

S-a dezbãtut ºi subiectul utili-
zãrii jucãtorilor pe fals, existând
cazuri în trecut când fotbaliºti de
la Liga a IV-a au evoluat ºi pen-
tru grupãri din Liga a V-a sau în
alte judeþe învecinate. AJF Dolj

are în plan sã pedepseascã sever
astfel de practici, fiin decisã sã
amendeze ºi sã suspede atât ju-
cãtorul în cauzã, cât ºi antreno-
rul ºi preºedintele clubului pen-
tru care a jucat. Pentru a com-

bate aceste situaþii, conducerea
forului a decis reintroducerea
confruntãrii documentelor, obli-
gând jucãtorii sã prezinte ºi car-
tea de identitate, pe lângã carne-
tul de joc.
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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 – restanþã

CSMP Iaºi – Astra, astãzi, ora 20.30

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

Universitatea Craiova ºi Gaz
Metan Mediaº plãtesc tribut for-
mei slabe din 2017 ºi vor juca du-
minicã meciul direct pentru play-
off, una dintre ele urmând sã joa-
ce la retrogradare. Craiova a câº-
tigat doar 3 puncte în cele 4 me-
ciuri disputate anul acesta, în timp
ce medieºenii au adunat 2 puncte
ºi mai sperã la play-off doar pen-
tru cã TAS le-a înapoiat cele 3
puncte cu care-i penalizase FRF.
Restul formaþiilor care au ca ob-
iectiv intrarea în Top 6 evolueazã
împotriva unor adversari care nu
au nevoie stringentã de puncte în
ultima rundã a sezonului regulat.
Astfel, Astra Giurgiu este cea mai
bine poziþionatã în acest moment,
campioana având încã 2 meciuri,
ambele cu echipe din play-out. Ele-
vii lui ªumudicã mai au nevoie de
o singurã victorie în partidele cu
Iaºi ºi Botoºani pentru a fi siguri
de play-off. Dupã ce s-a impus la
Iaºi în prelungiri, CFR Cluj a do-
borât ªtiinþa de pe podium ºi îi este
suficient 1 punct în partida cu Vi-
itorul pentru a face parte din sex-
tetul fruntaº la finalul sezonului re-
gulat. O misiune facilã are ºi Dina-
mo, care întâlneºte Pandurii, for-
maþia cu cel mai slab lot din Liga
I, la concurenþã cu ASA, cele douã
având ºi cele mai mari ºanse de a
retrograda direct la finalul play-out-
ului.  Echipele din Ardeal care lup-
tã pentru play-off, CFR Cluj ºi Gaz
Metan, nu au dreptul de a evolua
în cupele europene, fiind în insol-
venþã, astfel cã prezenþa în Top 6
conferã celorlalte formaþii siguran-
þa cã vor evolua în Europa. Cu
moralul la pãmânt dupã cele 3 în-
frângeri consecutive ºi cu 5 jucã-
tori absenþi la meciul decisiv de
duminicã, Universitatea nu porneº-
te favoritã în duelul direct pentru
play-off, mai ales cã se va juca pe

Craiova – Mediaº se disputã la Piteºti

Pentru a ajunge în play-off,
Universitatea Craiova nu trebuie

sã piardã cu Gaz Metan, însã dupã
evenimentele din ultima perioadã,

oaspeþii sunt favoriþi în partida
de duminicã

teren neutru. Cel mai probabil, pri-
mul 11 al Craiovei duminicã va fi:
Calancea – Dimitrov, Popov, Bart-
he, Briceag – Mateiu, Zlatinski –
Ivan, Bãluþã, Bancu – Mãzãrache,
iar rezerve: Mingote – Bucuricã, R.
Petre, Screciu, Drãghici, Manea ºi
Fajic. De partea cealaltã, Pustai ar
putea începe cu: Greab – Creþu,
Trtovac, I. Cristea, Rugasevic –
Tahar,  Bic – Buziuc, Eric, C. Pe-
tre - Sikorski, iar rezerve: Pleºca –
Romeo, Danci, Buzean, Itoua, S.
Lupu ºi Olariu.

Avantajele Craiovei în meciul
decisiv cu Gaz Metan:

- Lotul mai valoros, alb-albaº-
trii având o cotã superioarã faþã de
cei ai lui Pustai.

- Are nevoie de un singur punct,
în timp ce adversarii sunt obligaþi
sã câºtige.

- Chiar dacã nu va evolua pe
teren propriu, va avea mai mulþi
suporteri alãturi decât Gaz Metan.

- Faþã de tur, Gazul ºi-a pierdut
cei 2 golgheteri: Llullaku (16 go-
luri, 2 dintre ele contra Craiovei)
ºi Axente (9 goluri).

- Lipseºte Alex Muntean, sus-
pendat, unul dintre cei mai buni
jucãtori ai lui Pustai.

Avantajele Mediaºului
în partida de duminicã:

- Nu se joacã pe „Extensiv”,
unde Universitatea nu a pierdut nici-
un meci în acest campionat.

- Lipsa de presiune, pentru Gaz
nefiind o tragedie ratarea play-off-
ului, în timp ce Craiova s-a trans-
format dintr-o candidatã la titlu
într-una la play-out. Tinerii jucã-
tori ai lui Mulþescu ar putea sã in-
tre cu trac ºi sã joace departe de
potenþialul lor.

- Moralul excelent. Gaz Metan
este cea mai bunã echipã din Liga
I în repriza a doua, întorcând re-
zultatul de 5 ori dupã ce a fost con-
dusã la pauzã. În schimb, Univer-
sitatea Craiova a fost condusã de
3 ori la pauzã în acest campionat
ºi nu a fost capabilã sã revinã, pier-
zând de fiecare datã.

- Revenirea lui Eric dupã cura
de slãbire, fãrã brazilian echipa lui
Pustai arãtând ca o candidatã la re-
trogradare.

- Jucãtorii Craiovei nu fac faþã
meciurilor cu mizã ºi s-a demon-
strat acest lucru ºi anul trecut, când
au avut nevoie de 1 punct la Cluj
pentru Europa League ºi au fost
învinºi cu 4-0. Anul acesta, în mai
multe rânduri când aveau nevoie
sã câºtige pentru a trece pe primul
loc, alb-albaºtrii au capotat. Toto-
datã, în cele 3 meciuri pierdute re-
cent, în care aveau nevoie de 1
punct, jucãtorii lui Mulþescu au
pierdut de fiecare datã.

- Absenþa lui Gustavo, cel mai
bun jucãtor al Craiovei din meciul
cu Dinamo.

- La Universitatea nu evolueazã
jucãtorii aflaþi la final de contract,
Kay, Acka, Madson, Nuno Rocha,
toþi fiind titulari în prima parte a
sezonului.

- Portarii Craiovei, Calancea ºi
Mingote, sunt ieºiþi din formã.

- Universitatea este în acest se-
zon „mama rãniþilor”, pierzând toc-
mai contra echipelor care parcur-
geau o formã slabã (Timiºoara,
Iaºi, Botoºani, Steaua, Dinamo), iar
Gazul a strâns în 2017 numai 2
puncte.

Partida decisivã pentru play-off, dintre Universita-
tea Craiova ºi Gaz Metan Mediaº, se va disputa pe are-
na „Nicolae Dobrin” din Piteºti, duminicã, de la ora
20.30. Deºi cei de la Pandurii erau dispuºi sã cedeze
arena din Severin pentru meciul Craiovei, lucrurile s-
au împotmolit ulterior, pare-se din cauza celor de la
Dinamo. Ultimul meci jucat de ªtiinþa în Trivale a fost
derby-ul cu Steaua din toamna lui 2015, pierdut de alb-
albaºtri cu 2-0. Biletele la meci vor fi puse în vânzare
începând de azi, dupã ora 14 ºi vor putea fi achiziþio-
nate de la magazinul clubului, dar ºi din benzinãriile
OMV, dar ºi de la magazinele Orange, Vodafone sau
Germanos. Costul lor: 5 lei la peluze, 10 lei la tribuna a
II-a, 15 lei la tribuna 1 ºi 30 de lei la tribuna 0.

Oficialii Craiovei n-au încercat sã aducã o noctur-
nã mobilã pe „Extensiv”, locul unde alb-albaºtrii nu
au pierdut niciun meci în acest campionat ºi au câºti-
gat 22 de puncte din 24 posibile. În schimb, pierderea
meciului decisiv cu Gaz Metan ar însemna pierderi de

sute de mii de euro pentru club, ca sã nu le mai luãm
în calcul pe cele de imagine. O soluþie mai bunã decât
Piteºtiul ar fi fost Mioveniul, unde terenul este mai
bun, iar tribunele sunt aproape de gazon, presiunea
pentru oaspeþi fiind mai mare. O variantã mai proastã
decât Piteºtiul era decât Arena Naþionalã.
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