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- Popescu are viitorul asigurat pen-
tru cã are spatele asigurat de niºte nea-
muri sus-puse.

Bruxelles-ul pune înBruxelles-ul pune înBruxelles-ul pune înBruxelles-ul pune înBruxelles-ul pune în
gardã imigranþii: nugardã imigranþii: nugardã imigranþii: nugardã imigranþii: nugardã imigranþii: nu
mai este ce a fost!mai este ce a fost!mai este ce a fost!mai este ce a fost!mai este ce a fost!

Înainte de toate, o ºtire mai veche:
„cei 28” de lideri europeni, reuniþi la
începutul lunii februarie în capitala
Maltei, au încercat sã articuleze o
poziþie comunã în delicata chestiune
a imigranþilor din zona Mediteranei,
propunând clarificarea cooperãrii cu
þãri ale Magrebului, ºi în special cu
Libia, punctul de plecare al unei rute
devenite principalul itinerariu clandes-
tin spre Uniunea Europeanã. Afluxul
de imigranþi dinspre Grecia, dupã
acordul cu Turcia, ar fi permis ca
188.000 de persoane sã atingã þãr-
murile continentului în 2016. A fost
înregistrat ºi un numãr-record de
morþi: 4.500, potrivit Organizaþiei in-
ternaþionale pentru imigranþi.

Procurorii Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova au anunþat, ieri, cã, în cazul
celor doi pacienþi de 81, respectiv 64 de ani,
care au murit, în noaptea de 24 spre 25 fe-
bruarie a.c., în urma unor transfuzii de sân-
ge fãcute la Spitalul „Filantropia” din Cra-
iova, cercetãrile se desfãºoarã sub aspectul
comiterii infracþiunii de ucidere din culpã.

Potrivit comunicatului Parchetului, orga-
nele de cercetare penalã au fost anunþate de
reprezentanþii unitãþii medicale despre de-
cesul a doi pacienþi, S.E, de 81 de ani, dece-
datã în Clinica de Hematologie pe 24 februa-
rie, la ora 23.00, ºi S. D., de 64 de ani, dece-
dat în Serviciul de Anestezie ºi Terapie In-
tensivã (ATI), pe 25 februarie, ora 02.10. Pe
26 februarie au fost efectuate necropsiile în
vederea stabilirii cauzei deceselor, iar me-
dicii legiºti au concluzionat în cazul femeii
de 81 de ani cã a fost vorba despre „insufi-
cienþã cardio-circulatorie, infarct miocar-
dic”, în timp ce bãrbatul de 64 de ani s-a stins
ca urmare a „insuficienþei cardio-respira-
torie, leucemie acutã mieloblasticã post sin-
drom mielodisplazic”.

Procurorii au dispus, în plus, ºi efectua-
rea unei expertize medico-legale serologice
de cãtre Institutul Naþional de Hematologie
Bucureºti.

CARMEN ZUICAN

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Dosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã înDosar penal pentru ucidere din culpã în
cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”cazul deceselor de la Spitalul „Filantropia”

Curtea de ApelCurtea de ApelCurtea de ApelCurtea de ApelCurtea de Apel
Craiova rãmâneCraiova rãmâneCraiova rãmâneCraiova rãmâneCraiova rãmâne
a doua pe þarãa doua pe þarãa doua pe þarãa doua pe þarãa doua pe þarã
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Ieri, la Craiova, în cadrul Adunãrii
generale a judecãtorilor Curþii de Apel
Craiova, a avut loc dezbaterea bilan-
þului activitãþii desfãºurate în cursul
anului 2016 la nivelul instanþei, dar ºi a
celor arondate. Au participat reprezen-
tanþi ai CSM, Ministerului Justiþiei, dar
ºi judecãtori din circumscripþia Curþii
de Apel, preºedinþii tribunalelor ºi ju-
decãtoriilor arondate, activitatea des-
fãºuratã anul trecut fiind consideratã
„foarte eficientã” la finalul analizei.
Curtea de Apel Craiova rãmâne a douã
pe þarã, dupã Curtea de Apel Bucu-
reºti, atât ca volum de dosare înregis-
trate, cât ºi la capitolul soluþionate.
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Valery Kuzmin, ambasadorul
Federaþiei Ruse la Bucureºti:
„Menirea mea„Menirea mea„Menirea mea„Menirea mea„Menirea mea
este de a creaeste de a creaeste de a creaeste de a creaeste de a crea
condiþiicondiþiicondiþiicondiþiicondiþii
favorabilefavorabilefavorabilefavorabilefavorabile
pentru dialog”pentru dialog”pentru dialog”pentru dialog”pentru dialog”
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la Târgul de Cartela Târgul de Cartela Târgul de Cartela Târgul de Cartela Târgul de Carte
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Schimbarea ordinii constituþionale
sau îngreunarea puterii de stat
ar putea fi pedepsite cu închisoare

„Întreprinderea de acþiuni împotriva persoa-
nelor sau bunurilor sãvârºire de una sau ai
multe persoane împreunã, în scopul schim-
bãrii ordinii constituþionale ori a îngreunãrii
sau împiedicãrii exercitãrii puterii de stat, se
pedepseºte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
ºi interzicerea exercitãrii unor drepturi”, potri-
vit unui proiect de lege care completeazã arti-
colul 397 din Legea nr. 286/2009 privind Co-
dul Penal, depus de deputatul PSD Tudor
Ciuhodaru, la Senat. Acest demers legislativ
se impune pentru cã “România a fost întot-
deauna un stat extrem de tolerant”, iar “lipsa
unor mãsuri care sã descurajeze ºi sã pedep-
seascã orice acþiune împotriva ordinii consti-
tuþionale sãvârºite de persoane, organizaþii
sau partide a dus la exacerbarea acestor ma-
nifestãri”, susþine iniþiatorul. Ciuhodaru afir-
mã cã evenimentele de la Târgu Mureº în
cadrul cãrora s-a cerut autonomia Þinutului
Secuiesc, precum ºi cererile europarlamenta-
rilor români de etnie maghiarã Laszl Tokes ºi
Csaba Sogor impun ca Parlamentul României
sã adopte propunerea de modificare a Codu-
lui penal, depusã la Senat. Ciuhodaru cere
Parlamentului sã reglementeze “faptul cã, în
România, libertatea, democraþia, dreptul de
miºcare ºi liberã exprimare, nu pot merge pânã
la nivelul la care prin abordãri extremiste, se-
paratiste, revizioniste, se atacã esenþa statu-
lui român”.

Înlocuitorul lui Florian Coldea,
anunþat pânã la finalul lunii

Propunerea pentru funcþia de prim-adjunct
al directorului SRI va fi înaintatã preºedintelui
României pânã în bilanþul SRI care va avea
loc pe 28 martie, în profilul înlocuitorului înca-
drându-se ºi femei, a declarat purtãtorul de
cuvânt al SRI ca rãspuns la solicitarea ME-
DIAFAX. Întrebat despre viitorul prim-ad-
junct, purtãtorul de cuvânt al SRI a declarat:
“Directorul SRI, Eduard Hellvig, nu cautã niº-
te nume de ofiþeri pentru aceastã funcþie, ci
persoane care se potrivesc unui profil dat de
criterii foarte clare: viitorul prim-adjunct al SRI
trebuie sã aibã între 40 ºi 50 de ani, experienþã
relevantã în informativ-operativ, abilitãþi im-
portante de management, experienþã în cola-
borarea cu partenerii strategici instituþionali
(interni ºi externi), sã împãrtãºeascã valorile
fundamentale ale SRI (integritate, profesio-
nalism, patriotism, onoare). Acestui profil i se
potrivesc mai multe persoane. Sunt ºi femei
care se încadreazã în criteriile prezentate. Nu a
fost vehiculat nici oficial ºi nici pe surse nici-
un nume pânã acum. Vã asigur cã pânã la
momentul înaintãrii propunerii cãtre preºedin-
tele României, dl. Klaus Iohannis, numele care
apar «pe surse» în spaþiul public sunt pure
speculaþii. Vã confirm faptul cã propunerea
pentru prim-adjunctul directorului SRI va fi
înaintatã preºedintelui României pânã în bi-
lanþul SRI care va avea loc pe 28 martie”.
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Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat, ieri, cã
formaþiunea sa îi propune preºedintelui Klaus Io-
hannis sã iniþieze consultarea partidelor politice,
în perspectiva participãrii României la dezbaterile
privind viitorul Europei, pentru stabilirea unei vi-
ziuni comune care sã fie promovatã unitar. „În per-
spectiva participãrii României la dezbaterile privind
viitorul Europei, PSD îi propune preºedintelui Klaus
Iohannis sã iniþieze consultarea partidelor politice
pentru stabilirea unei viziuni comune care sã fie
promovatã unitar pe plan extern, la toate nivelurile
politice ºi diplomatice”, menþioneazã Dragnea într-
un comunicat remis Mediafax.

Dragnea aratã cã este important ca în cadrul
acestor consultãri sã fie stabilit un mecanism de

Proiectul legii prevenþiei, care prevede cã firmele
nu vor mai fi sancþionate imediat, ci vor fi mai întâi
consiliate de organele de control, va intra în con-
sultare publicã sãptãmâna viitoare, a anunþat, ieri,
ministrul pentru IMM-uri, Alexandru Petrescu.
„Modul de concepere iniþial al legii, care a fost pre-
zentat ianuarie în Guvern sub mandatul ultimului
ministru (Florin Jianu - n.r.), acoperea foarte puþine
zone de contravenþii cu impact direct asupra mediu-
lui de afaceri. De altfel, din mandatul anterior am
preluat doar o notã în Guvern, cu o serie de principii
enunþate referitoare la lege, fãrã un text cu substan-
þã tehnicã sau valoare juridicã. În perioada interima-
tului meu, implicit dupã preluarea mandatului la
Ministerul pentru Mediul de Afaceri am identificat
necesitatea extinderii ariei de aplicabilitate a legii
cãtre toate contravenþiile constatate de organisme-
le cu atribuþii de control ºi care pot impacta real
mediul de afaceri”, a declarat Alexandru Petrescu,
în debutul ºedinþei de Guvern.

El a precizat cã, în urma consultãrilor avute, a
rezultat structurarea legii pe douã principii esenþia-
le. „Primul principiu este necesitatea unei bune in-
formãri a agenþilor economici ºi crearea cadrului
optim de educare-informare a acestora prin mai multe
instrumente, dintre care aº dori sã menþionez doar
pe cel mai relevant - un portal unic care va conþine
toate elementele referitoare la obligaþiile legale pe

Vicepremierul Sevil Shhaideh, mi-
nistru al Dezvoltãrii Regionale, Ad-
ministraþiei Publice ºi Fondurilor Eu-
ropene, a declarat, ieri, la Deva, cã va
prioritiza creºterea gradului de ab-
sorbþie a fondurilor europene, pro-
punându-ºi ca pânã la sfârºitul aces-
tui an, sã poatã atrage 5,2 miliarde
euro de la CE.

„Prin unirea celor douã ministere,
Dezvoltare cu Fonduri Europene, în
acest moment reuºim sã avem o core-
lare a tuturor surselor de finanþare
pentru infrastructura localã. Împreu-

Liviu Dragnea: PSD îi propune preºedintelui Klaus Iohannis
sã iniþieze consultãri cu partidele privind situaþia UE

lucru permanent, cu reprezentanþi ai
tuturor partidelor parlamentare ºi ai
Administraþiei Prezidenþiale, care sã
aibã ca obiectiv armonizarea abordã-
rilor politice în plan extern, în sensul
susþinerii interesului naþional al Ro-
mâniei în relaþia cu instituþiile europe-
ne.  Potrivit liderului social-democrat,
PSD îºi manifestã susþinerea clarã
pentru realizarea unui consens politic
cu privire la interesul naþional al Ro-
mânei în cadrul UE. 

Dragnea considerã cã România tre-
buie sã adopte o poziþie fermã împotri-
va unei Europe cu mai multe viteze, sã
îºi exprime, totodatã, o poziþie fermã
pentru susþinerea principiului egalitã-
þii între membrii UE ºi sã respingã cate-
goric orice scenariu privind o Europã
cu mai multe viteze sau o Uniune a cer-
curilor concentrice.  „În opinia PSD,

definirea unei poziþii clare ºi unitare a României în
raport cu situaþia actualã a UE trebuie sã devinã
un obiectiv comun, care sã reuneascã întreaga cla-
sã politicã româneascã”, a mai arãtat Dragnea.

Raluca Turcan: Dragnea, ultimul care
s-ar putea invita singur la Cotroceni;

Poziþia României, clarificatã
Preºedintele interimar al PNL, Raluca Turcan,

a declarat, ieri, cã Liviu Dragnea ºi Cãlin Popescu
Tãriceanu sunt ultimii care ar putea sã se invite
singuri la consultãri cu ºeful statului privind si-
tuaþia UE, sugerându-i liderul PSD sã adopte un
comportament european ºi “sã facã un pas în spa-

te”. „Liviu Dragnea descoperã acum valorile eu-
ropene ºi interesele României. Cam mult prea târ-
ziu, dacã avem în vedere acþiunile sale din ultima
perioadã care au contrazis exact aceste valori,
între care se numãrã ºi ideea de stat de drept ºi
egalitate în faþa legii sau consolidarea instituþii-
lor democratice”, a declarat Raluca Turcan, într-
un comunicat remis MEDIAFAX.

Aceasta i-a sugerat lui Liviu Dragnea sã-ºi
asume un comportament politic în spirit european:
„Sã procedeze la fel ca orice alt politician dintr-o
þarã occidentalã atunci când suferã o condamna-
re, sã facã un pas în spate pânã la reabilitare”.
Liviu Dragnea ar trebui sã citeascã declaraþiile
preºedintelui Iohannis ºi sã-ºi întrebe colegii din
Parlamentul European dacã nu îi este clarã pozi-
þia României, a afirmat Turcan.

«Dacã nu-i este clarã domnului Dragnea pozi-
þia României, îl invit sã consulte relatãrile de pre-
sã cu privire la poziþiile oficiale exprimate de pre-
ºedintele Klaus Iohannis, care a pledat foarte clar
ºi ferm pentru o Europã cu parteneri egali, fãrã
„mai multe viteze” sau „cercuri concentrice”. De
asemenea, ar face bine sã-ºi întrebe colegii din
Parlamentul European cu privire la poziþiile expri-
mate la fel de clar de europarlamentarii României»,
a susþinut liderul interimar al PNL.

Turcan a afirmat cã în acest fel, Liviu Dragnea
va constata cã este ultima persoanã, alãturi de
Cãlin Popescu Tãriceanu, care s-ar putea invita
la consultãri la Palatul Cotroceni cu privire la
poziþia României în UE. “În final, va constata cã
este ultima persoanã, alãturi de Cãlin Popescu
Tãriceanu, care ar putea sã se invite singur la
consultãri cu ºeful statului pe un subiect care e
deja clarificat”, a susþinut Raluca Turcan.

Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltãrii ºi Fondurilor Europene: Ne-am asumat
5,2 miliarde de euro din fonduri europene pânã la sfârºitul anului

nã cu toþi directorii autoritãþilor de
management ne-am propus ºi ne-am
asumat ca la 31 decembrie 2017 suma
rambursatã României de cãtre Comi-
sia Europeanã sã fie de 5,2 miliarde de
euro”, a declarat Sevil Shhaideh. Tot-
odatã, ministrul a mai spus cã va spri-
jini autoritãþile locale ºi judeþene în
elaborarea ºi depunerea de proiecte
cu finanþare nerambursabilã, în acest
sens urmând sã fie stabilite echipe care
sã se deplaseze în teritoriu pentru a
rezolva problemele care apar, deoare-
ce, „primarii nu au fost ajutaþi în rezol-

varea blocajelor cu care s-au confrun-
tat în întocmirea de proiecte”.

„Eu am solicitat tuturor autoritãþi-
lor sã fie foarte atente ce proiecte îºi
pregãtesc. Am constatat cã au depus
foarte multe (proiecte – n.r.) la nivelul
fondurilor europene ºi-i încurajez sã
continue cu aceste eforturi. I-am ru-
gat, împreunã, sã-ºi stabileascã, cu
domnul preºedinte al Consiliului Ju-
deþean (Mircea Bobora, n.r.), ce pro-
bleme au, fie în accesarea fondurilor
europene, fie în accesarea programe-
lor guvernamentale, iar eu trimit echi-

pe de la nivelul ministerului ori de câte
ori autoritãþile locale o vor solicita.
Am constatat cã nimeni, timp de un
an ºi douã luni, nu a discutat cu pri-
marii, cu adevãrat, sã înþeleagã cu ade-
vãrat problemele pe care dânºii le în-
tâmpinã ºi blocajele pe care le-au
avut”, a mai spus vicepremierul.

Ministrul Sevil Shhaideh s-a aflat,
ieri, într-o vizitã în judeþul Hunedoa-
ra, unde s-a întâlnit la sediul adminis-
traþiei judeþene cu primarii ºi cu alþi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale ºi
judeþene.

Proiectul legii prevenþiei, care prevede cã firmele nu vor mai fi sancþionate
imediat, va intra sãptãmâna viitoare în dezbatere publicã

care agenþii economici le au în raport cu organisme-
le de control. Ca exemplu, un IMM cu doi angajaþi,
pe lângã faptul cã trebuie sã-ºi desfãºoare activita-
tea de zi cu zi, trebuie sã cunoascã ºi un univers de
restricþii. De aceea, componenta de educare-infor-
mare este esenþialã în asamblarea noii legi. Al doilea
punct reper pe care aceastã lege se va baza este
identificarea zonei de rezonabilitate în actul de con-
trol. Aplicarea sancþiunii contravenþionale a aver-
tismentului la prima abatere, fãrã alte sancþiuni com-
plementare, dar cu o monitorizare riguroasã a pla-
nului de conformare”, a precizat ministrul.

Petrescu a þinut sã mai precizeze cã sub
incidenþa legii prevenþiilor nu vor intra acele
fapte contravenþionale cu un grad de pericol
social ridicat care sã afecteze sãnãtatea ºi
securitatea populaþiei, printre care produse-
le alimentare alterate, expirate ºi munca la
negru. „Avem o formã agregatã a propunerii
legislative. Pânã mâine (vineri - n.r.) toate or-
ganismele de control implicate au termen sã
transmitã lista cu propunerile temeinic fun-
damentate de contravenþii ce vor intra sub
incidenþa acestei legi, urmând ca sãptãmâna
viitoare aceastã propunere legislativã sã in-
tre în procesul de consultare publicã”, a mai
spus Alexandru Petrescu.

Scopul Legii prevenþiei va fi prevenirea

aplicãrii automate a sancþiunilor pentru faptele care
constituie contravenþii, prin întocmirea unui plan
de conformare, astfel încât sã fie acordat contribua-
bilului un termen în care va avea posibilitatea sã
corecteze neregulile constatate ºi sã se conformeze
dispoziþiilor legale. Într-un comunicat de presã emis
pe 13 ianuarie de Ministerul pentru Mediul de Afa-
ceri, Comerþ ºi Antreprenoriat se aprecia cã terme-
nul estimat pentru redactarea formei finale a acestui
proiect de lege, avizarea interministerialã ºi adopta-
rea în ºedinþa de Guvern din 23 februarie 2017.
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Înainte de toate, o ºtire mai
veche: „cei 28” de lideri eu-
ropeni, reuniþi la începutul
lunii februarie în capitala Mal-
tei, au încercat sã articuleze
o poziþie comunã în delicata
chestiune a imigranþilor din
zona Mediteranei, propunând
clarificarea cooperãrii cu þãri
ale Magrebului, ºi în special
cu Libia, punctul de plecare
al unei rute devenite princi-
palul itinerariu clandestin
spre Uniunea Europeanã.
Afluxul de imigranþi dinspre
Grecia, dupã acordul cu Tur-
cia, ar fi permis ca 188.000 de
persoane sã atingã þãrmurile
continentului în 2016. A fost
înregistrat ºi un numãr-re-
cord de morþi: 4.500, potrivit
Organizaþiei internaþionale
pentru imigranþi. Noul plan
de acþiune al Bruxelles-ului,
avut în vedere ºi la summit-

ul din Malta, de ºefii de stat
ºi de guvern, a fost prezentat
ieri de vicepreºedintele Co-
misiei Europene, Franz Tim-
mermans ºi comisarul euro-
pean pentru imigraþie Dimi-
tris Avramopoulus. În esen-
þã, Comisia Europeanã ple-
deazã pe reducerea numãrul
imigranþilor ºi pe accelerarea
returului acelora care nu ob-
þin dreptul de azil. În Germa-
nia, de pildã, pânã la obþine-
rea statului de refugiat ºi a
permisului de rezidenþã, reîn-
noibil la trei ani, este imposi-
bil sã lucrezi. Tot imposibil
este sã te ºi înscrii la cursuri
de integrare cu durata de
ºase luni, care cuprind între
altele ºi câteva lecþii de edu-
caþie civicã. Vizate sunt douã
paliere majore: unul pentru
dezvoltarea de parteneriate
cu o serie de state africane ºi

pentru un control mai riguros
al plecãrilor ºi celãlalt pentru
ranforsarea mãsurilor de re-
turnare în þãrile lor a celor
care n-au obþinut dreptul de
azil. Comisia Europeanã reco-
mandã un plan de acþiuni con-
crete ºi imediate, asortat cu
un buget de 200 milioane
euro, destinat mãsurilor de
susþinere naþionalã ºi acþiuni-
lor europene conjugate. Acest
plan completeazã o directivã
„retur”, intratã în vigoare în
2012, rezematã pe un plan de
acþiune în 35 de puncte, apro-
bat în 2015. Se are în vedere
un mai bun schimb de infor-
maþii între þãrile în discuþie,
pentru executarea reîntoar-
cerii celor „în neregulã”, ne-
gocierea unor acorduri de
readmisie cu þãri din Magreb,
Iordania, Nigeria. Multe lu-
cruri se ºtiu de acum ºi mã-

surile de aplicare corespund
unei realitãþi resimþite. Exis-
tã ºi destule critici la adresa
Bruxelles-ului, care lasã im-
presia cã ar deveni o anteca-
merã a Frontului Naþional din
Franþa. Angela Merkel, can-
celarul Germaniei, care a avut
o poziþie generoasã în proble-

MIRCEA CANÞÃR

ma imigranþilor, deloc împãr-
tãºitã de majoritatea liderilor
europeni, aflându-se acum
într-un an electoral, dar ºi într-
o poziþie delicatã în sondajele
de opinie, nu îºi mai susþine
cu aceeaºi fermitate punctele
de vedere. Inclusiv în ches-
tiunea cotelor, mult discutate.

Primarul interimar al Craiovei,
Mihail Genoiu, a fãcut, din nou,
promisiunea cã reabilitarea Colegiu-
lui Naþional „Carol I” este prima in-
vestiþie ce va fi pornitã în acest an.
Autoritãþile recunosc cã imobilul se
aflã într-o stare avansatã de degra-
dare ºi nu mai poate aºtepta nici o
amânare. În plus, în acest an, mu-
nicipalitatea se bazeazã ºi pe douã
atuuri: existã finanþare ºi este gata
toatã documentaþia tehnicã. «Vom
avea foarte multe lucruri noi pe par-
tea de investiþii, din banii Primãriei.

Reabilitarea Colegiului „Carol I”,Reabilitarea Colegiului „Carol I”,Reabilitarea Colegiului „Carol I”,Reabilitarea Colegiului „Carol I”,Reabilitarea Colegiului „Carol I”,
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Reabilitarea Colegiului Naþional „Carol I” ºi a Operei Româ-
ne este primul proiect care va fi demarat de Primãria Craiova.
Autoritãþile locale au promis cã, deîndatã ce va fi definitivat ºi
aprobat bugetul local, vor lansa imediat ºi licitaþia de execuþie
pentru consolidarea imobilului, datã fiind starea avansatã de
degradare în care se aflã acum.

Vom solicita anumite lucruri ºi de
la guvern. Oricum, Colegiul „Ca-
rol I” ºi Opera vor fi primele lu-
cruri la care se vor începe licitaþii-
le, imediat dupã ce vom avea bu-
getul. Sunt obiective care macinã
craiovenii ºi imaginea zonei cen-
trale», a declarat Mihail Genoiu,
într-o conferinþã de presã.

O lucrare
de 15 milioane de euro

Potrivit acestuia, partea de pro-
iectare ºi studiul de fezabilitate al

imobilului în care se aflã Colegiul
Naþional „Carol I” ºi Opera Româ-
nã sunt finalizate încã de anul tre-
cut. Municipalitatea considerã cã
acest lucru este un avantaj întru-
cât execuþia nu mai întâmpinã, în
felul acesta, nici un impediment.
Totodatã, autoritãþile locale se an-
gajeazã sã îºi asume ºi asigurarea
finanþãrii de la bugetul local, deºi
este vorba de o sumã substanþialã.
Potrivit documentaþiei,  reabilitarea
imobilului se ridicã la suma de 15
milioane de euro, întrucât este vor-
ba ºi de lucrãri ample de consoli-
dare care trebuie sã fie fãcute.

 Reamintim cã Primãria Craio-
va a încercat sã reabiliteze imobi-
lul pe fonduri europene, dar, din
cauza valorii prea mari, proiectul

nu s-a încadrat în nici o axã dis-
ponibilã. Acest lucru nu a fost po-
sibil nici dupã ce proiectanþii au
conceput proiecte separate pentru
Colegiu ºi Opera Românã.

Expertiza pentru podul
suspendat, la Ministerul Culturii

Primãria Craiova a pus pe listã,
tot pentru acest an, ºi reabilitarea
sediului principal al administraþiei
locale, precum ºi a sediului Pala-
ce. „Toate sunt monumente istori-
ce ºi clãdiri cu un grad avansat de
degradare pe care dorim sã le re-
facem. Deci vor fi licitaþii pe par-
tea de investiþii în aceastã perioa-
dã”, a precizat primarul interimar
Mihail Genoiu.

Reprezentantul municipalitãþii a
spus cã nu va fi uitat nici parcul de
distracþii „Dracula Park”, fiind în
lucru studiul de fezabilitate ºi pro-
iectarea. „De asemenea, vom conti-
nua cu celelalte proiecte care sunt
deja începute. În primul rând, Spita-
lul Filantropia, care, în perioada de
sfârºit de primãvarã, sfârºitul lunii
mai-începutul lunii iunie, sperãm sã-
l inaugurãm”, a anunþat Genoiu.

O lucrare care se va continua
obligatoriu, în acest an, este ºi con-
strucþia stadionului de atletism ºi a
cantonamentului. „Deja se finali-
zeazã licitaþia ºi, în momentul în
care vom avea ºi bugetul aprobat,
vom semna ºi contractul de înce-
pere a lucrãrilor la cantonament”.

În ceea ce priveºte podul sus-
pendat din Parc „Nicolae Roma-
nescu”, pe care municipalitatea
vrea sã îl consolideze, documen-
taþiile de expertize au fost trimise
Ministerului Culturii, spre avizare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor Serviciului Teritorial al
Poliþiei de Frontierã Dolj, ieri-dimineaþã, în jurul orei
7.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat s-a
prezentat pentru efectuarea formalitãþilor de frontierã
cetãþeanul român Marinel M., în vârstã de 38 de ani,
conducând un autoturism marca Porsche Cayenne,
pe care erau aplicate plãcuþe de înmatriculare finlan-
deze. Cu ocazia controlului specific, poliþiºtii de fron-
tierã doljeni au avut suspiciuni cu privire la prove-
nienþa autovehiculului, fapt pentru care au fãcut veri-
ficãri suplimentare. În urma acestora, a rezultat fap-
tul cã autoturismul, fabricat în anul 2007, figureazã ca

bun cãutat pentru confiscare, alertã introdusã de auto-
ritãþile din Finlanda, în urmã cu o zi, mai exact, mier-
curi, 1 martie a.c.. Bãrbatul a declarat cã a achiziþionat
maºina de la un prieten din Spania, în contul unei dato-
rii ºi nu ºtia cã ar fi furatã. „Poliþiºtii de frontierã au
luat mãsura indisponibilizãrii autoturismului în valoare
de aproximativ 20.000 euro, în cauzã fiind întocmite
acte premergãtoare pentru sãvârºirea infracþiunii de
tãinuire la furt”, a precizat purtãtorul de cuvânt al STPF
Dolj, subcomisar Dãnuþ Rudãreanu.

CARMEN ZUICAN
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ªedinþa de bilanþ a Curþii de Apel
Craiova s-a desfãºurat, ieri, în pre-
zenþa reprezentanþilor Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) –
judecãtor Gabriela Baltag ºi Andreea
Chiº –, judecãtor Bogdan Matees-
cu, din partea Ministerului Justi-
þiei, judecãtor, secretar de stat,
Mariana Moþ, din partea Parche-
tului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, Constantin Cergã, procu-
ror-ºef secþie judiciarã ºi decanul
Baroului de Avocaþi Dolj, Lucian
Sãuleanu, dar ºi a preºedinþilor tri-
bunalelor ºi judecãtoriilor aronda-
te. Analiza activitãþii desfãºurate de
judecãtorii Curþii de Apel Craiova

Cãtãlin Abunei, de 25 de ani,
din Lupeni, judeþul Hunedoara,
a ajuns în arestul IPJ Dolj pe 14
decembrie 2015, în baza ordo-
nanþei emise pe numele sãu de
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, pentru infrac-
þiuni informatice. Mai exact, o
craioveancã l-a vãzut pe tânãr în
timp ce monta aparaturã pentru
copierea datelor cardurilor ban-
care pe un bancomat din cartie-
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Ieri, la Craiova, în cadrul Adunãrii gene-
rale a judecãtorilor Curþii de Apel Craiova,
a avut loc dezbaterea bilanþului activitãþii
desfãºurate în cursul anului 2016 la nivelul
instanþei, dar ºi a celor arondate. Au partici-
pat reprezentanþi ai CSM, Ministerului Jus-
tiþiei, dar ºi judecãtori din circumscripþia

Curþii de Apel, preºedinþii tribunalelor ºi ju-
decãtoriilor arondate, activitatea desfãºura-
tã anul trecut fiind consideratã „foarte efi-
cientã” la finalul analizei. Curtea de Apel
Craiova rãmâne a douã pe þarã, dupã Curtea
de Apel Bucureºti, atât ca volum de dosare
înregistrate, cât ºi la capitolul soluþionate.

în cursul anului 2016 a avut ca
punct de plecare actul de justiþie
desfãºurat în contextul economi-
co-social ºi legislativ actual, cu
toate consecinþele pozitive, dar ºi
cu cele ce au determinat reale difi-
cultãþi în gestionarea managemen-
tului administrativ judiciar.

Peste 200.000 de dosare noi
în 2016

Curtea de Apel Craiova ºi instan-
þele din raza sa de competenþã au
înregistrat la nivelul anului 2016 un
numãr de 210.517 dosare nou in-
trate, cumulând un rol total de
278.097 de cauze, în creºtere com-

parativ cu anul 2015 cu 5% (res-
pectiv 13.273 de cauze), dintre
acestea soluþionându-se 211.167
cauze, rezultând astfel o ratã de
soluþionare de 100,3%. În aceste
condiþii, Curtea de Apel Craiova
este, în continuare, a doua Curte
de Apel din þarã ca volum de dosare
înregistrate ºi soluþionate, dupã
Curtea de Apel Bucureºti. La finalul
anului 2016 stocul a fost de 66.928
de cauze, mai mic faþã de anul an-
terior, când dosarele rãmase neso-
luþionate erau în numãr de 67.580.

Curtea de Apel Craiova conti-
nuã sã se situeze pe a doua poziþie
ºi în ierarhia curþilor de apel din

þarã, având o pondere de 9,5 % din
totalul dosarelor nou intrate pe ro-
lul instanþelor din þarã. Situaþia este
similarã ºi pentru numãrul cauze-
lor soluþionate, Curtea de Apel Cra-
iova având o pondere de 8,9 % din
totalul hotãrârilor pronunþate la ni-
vel naþional. Privitã din perspecti-
va ansamblului indicatorilor de

performanþã, stabiliþi de Consiliu-
lui Superior al Magistraturii, dia-
grama activitãþii judiciare a Cur-
þii de Apel Craiova precum ºi a
instanþelor arondate s-a încadrat
la gradul „foarte eficient”, dupã
cum a precizat judecãtor Ionel
Grigorie, purtãtorul de cuvânt al
Curþii de Apel Craiova.

Condamnat la 7 ani de puºcãrie dupã ce
a golit cardurile unor craioveni

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-au condamnat pe un
hunedorean de 25 de ani, acuzat cã a montat aparaturã
pentru copierea datelor cardurilor de credit pe mai multe
bancomate din Craiova, la 7 ani ºi 20 de zile de puºcãrie.
Sentinþa a fost pronunþatã marþi, 28 februarie a.c., ºi nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. Între timp însã, inculpatul, care a fost arestat în
decembrie 2015, rãmâne în spatele gratiilor, conform
hotãrârii Tribunalului.

rul Brazda lui Novac, a început
sã strige dupã ajutor, astfel cã
un bãrbat a pus mâna pe tânãr ºi
l-a predat poliþiºtilor Secþiei 4
Craiova, cercetãrile fiind apoi
preluate de procurorii DIICOT.

Potrivit anchetatorilor, bãrba-
tul monta în fanta bancomatelor
un dispozitiv mecanic, iar pe pla-
fonul aparatului aplica cu ajuto-
rul unor magneþi un profil PVC
în care era ascuns un iPod.

„Practic, dupã efectuarea unei
retrageri de cãtre un client al
bãncii de la unul din ATM-urile
pe care se montau astfel de dis-
pozitive, acesta constata cã in-
strumentul bancar (cardul) nu îi
mai era restituit, fãrã a-ºi da
însã seama cã era reþinut într-
un dispozitiv artizanal. Dupã
reþinerea cardului, clientul pã-

rãsea zona (fiind grãbit
sau pentru a reclama in-
cidentul), moment în care
inculpatul se apropia, re-
cuperând atât dispozitivul
mecanic ce conþinea car-
dul capturat, cât ºi profi-
lul PVC ce conþinea iPod-
ul care filmase momentul
folosirii codului PIN, res-
pectiv combinaþia de ci-
fre“, au precizat procuro-
rii DIICOT Craiova. Ulte-
rior, de la un alt banco-
mat, de pe cardul captu-
rat erau scoase diferite
sume de bani.

În urma anchetei, poli-
þiºtii ºi procurorii de cri-
mã organizatã craioveni
au stabilit cã tânãrul avea
o activitate infracþionalã

extrem de bogatã. Suspectul a
achiziþionat de pe Internet apa-
raturã pe care a montat-o pe ban-
comate din Timiºoara, Arad, Si-
biu, Alba Iulia, Cluj Napoca, Bra-
ºov ºi Craiova. La sfârºitul lunii
noiembrie 2015, Cãtãlin Abunei
a venit la Craiova ºi s-a cazat la
o pensiune, iar în numai trei zile,
între 23 ºi 26 noiembrie, a pus
mâna pe patru carduri bancare
de pe care a scos aproape 5.000

de lei. Potrivit anchetatorilor,
acesta monta dispozitivele dimi-
neaþa devreme, în jurul orei 6.00,
când bãncile erau încã închise.

Pe 15 decembrie 2015, Cãtã-
lin Abunei a fost prezentat ma-
gistraþilor Tribunalului Dolj, care
au emis pe numele lui un man-
dat de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile pentru comiterea
infracþiunilor de furt, efectuarea
de operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi acces ilegal la un
sistem informatic, iar de atunci
este în spatele gratiilor.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile în dosar, iar pe 6 aprilie
2016 s-a înregistrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care Cãtãlin Abu-
nei a fost trimis în judecatã, în
stare de arest preventiv, pentru
operaþiuni ilegale cu dispozitive
sau programe informatice, în
dosar fiind nu mai puþin de 20 de
pãrþi vãtãmate, majoritatea per-
soane fizice cãrora le-a sustras
banii de pe carduri, dar ºi douã

unitãþi bancare. Dupã aproape un
an de proces, marþi, 28 februarie
a.c., judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au pronunþat sentinþa, incul-
patul fiind condamnat la o pe-
deapsã totalã de 7 ani ºi 20 de
zile de închisoare cu executare:

„Urmeazã ca inculpatul sã
execute în final pedeapsa de
7(ºapte) ani ºi 20 zile închisoa-
re. Deduce din pedeapsa aplicatã
inculpatului durata reþinerii ºi
arestãrii preventive începând cu
data de 14.12.2015 la zi ºi men-
þine starea de arest a acestuia”,
se aratã în hotãrârea instanþei.
Judecãtorii au mai stabilit ca tâ-
nãrul sã restituie toate sumele
sustrase ºi i-au confiscat apara-
tura folositã la comiterea infrac-
þiunilor, respectiv 8 IPOD-uri ri-
dicate de pe ATM-uri din mai
multe localitãþi, 7 dispozitive
metalice ºi 7 dispozitive tip fan-
tã bancomat. Hotãrârea Tribu-
nalului Dolj nu este definitivã,
astfel cã poate fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.
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1. Nu este prima deplasare în þarã a Ex-
celenþei Voastre, Valery I Kuzmin ºi, dacã nu
greºim, succede celei de la Cluj, unde aþi de-
clarat cã “se încearcã identificarea de opor-
tunitãþi de colaborare” în vederea , pregãtirii
unui important forum economic ruso-român,
cel mai probabil la Moscova. În acest context
sã vorbim despre Craiova…

Am vizitat o mulþime de regiuni româneºti.
De la unele dintre acestea avem deja un feed-
back, ºi anume cã sunt dornice de dezvoltarea
relaþiilor economice cu Rusia, cum ar fi Constanþa,
Satu Mare, Baia Mare, Iaºi, Focºani ºi Cluj. Eu
peste tot vorbesc cã pentru reluarea relaþiilor
bilaterale, pe timpul acestor sancþiuni impuse
Rusiei de cãtre Uniunea Europeanã, un dialog
direct între oamenii de afaceri este necesar, pen-
tru cã, în legislaþia þãrilor noastre, au apãrut foarte
multe schimbãri ºi oamenii de afaceri trebuie sã
fie informaþi în legãturã cu aceste schimbãri. ªi,
în acest context, vine ºi vizita noastrã, pentru cã
noi trebuie sã prezentãm oamenilor de afaceri
posibilitãþile reluãrii acestui dialog direct cu noi.
Ca urmare a întâlnirii noastre de la Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Primãria municipiului Craiova, am aflat
lucruri interesante despre judeþ. Regiunea îºi pãs-
treazã în continuare potenþialul economic ºi in-
dustrial, împreunã cu cel cultural ºi cel universi-
tar. ªi am aflat cã, ºi în anii trecuþi, regiunea Olte-
nia a avut cu fosta URSS relaþii economice foarte
bune. Eu nu sunt un om de afaceri. Menirea mea
este de a crea acele condiþii favorabile pentru dia-
log, dar ºi pentru mine sunt evidente niºte punc-
te de reper la care pot sã adere acei oameni de
afaceri care sunt interesaþi. Scopul nostru este sã
identificãm aceea bazã, acele repere.

2. Contextul actual internaþional este cu-
noscut. Nu puþini lideri europeni doresc ridi-
carea sancþiunilor economice contra Rusiei.
ªi invers…Sancþiunile sunt contraproducti-
ve, de o parte ºi de alta. Vizatã este o detensio-
nare  a stãrii actuale de lucruri. Cum vedeþi,
în cheia dumneavoastrã diplomaticã, o aseme-
nea posibilitate ?

Perspectivele ridicãrii acestor sancþiuni nu
depind de Federaþia Rusã. Cu ocazia Conferin-

VVVVValery Kuzmin, ambasadorul Federaþiei Ruse la Bucureºti:alery Kuzmin, ambasadorul Federaþiei Ruse la Bucureºti:alery Kuzmin, ambasadorul Federaþiei Ruse la Bucureºti:alery Kuzmin, ambasadorul Federaþiei Ruse la Bucureºti:alery Kuzmin, ambasadorul Federaþiei Ruse la Bucureºti:

Ambasadorul extraordinar ºi plenipotenþiar al Federaþiei
Ruse în România, Valery Kuzmin, s-a aflat miercuri, la
Craiova. Pentru prima datã. Agenda zilei a fost densã. A

avut un discurs curat, în faþa asistenþei, la Consiliul Judeþean
Dolj, cu dominante accente economice, ºi a þinut apoi, tot cu asis-
tenþã, o prelegere pe tema politicii externe a Rusiei, în sala „Acad.
Dinu. C. Giurescu”, a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”. A rãspuns la întrebãrile jurnaliºtilor, ºi nu numai. Chiar
dacã discursurile au intrat, dupã anumite pãreri, în desuetudine,
E.S. Valery Kuzmin a dorit sã evite cliºeele consacrate, retorica
sa dovedindu-se mai puþin previzibilã, mai puþin ipocritã, lipsitã
de orice aroganþã – probatã anterior - sondând parcã disponibili-
tãþile existente actualmente pe o scarã umanã, în promovarea
unor relaþii pragmatice, reciproc avantajoase, în pofida a ceea ce
desparte Bucureºtiul ºi Moscova. Lucrurile sunt, cum bine se ºtie,
de o bunã vreme circumscrise unei rãceli, de care vârstnicii au
cunoºtinþã. Se cautã, aºadar, drumul...bunelor intenþii, într-o zonã
geostrategicã, care cuprinde Marea Neagrã, cu mizele ei. ªi, când
aducem în discuþie aºa ceva, avem în vedere recenta vizitã a lui
Vladimir Putin la Budapesta, cu componentele ei, cum s-a spus,
economice. Atât de insensibili la frig, ruºii evitã sã vorbeascã de
pericolul unui nou Rãzboi Rece sau fierbinte, câtã vreme milio-

nari ºi miliardari de-ai lor se aud vorbind pe
Coasta de Azur ºi au destulã treabã cu bãn-
cile elveþiene. Sã revenim. Ultima datã când
un lider rus s-a aflat la Bucureºti a fost în

aprilie 2008, cu prilejul summitului NATO. Vladimir Putin l-a
felicitat atunci pe Traian Bãsescu pentru excelenta organizarea a
evenimentului ºi a avut, la Bucureºti, cel mai cordial discurs anti-
NATO de care fusese vreodatã capabil. În afara acestui moment,
istoria mai reþine doar anul 1987, când venise...Mihail Gorbaciov.
Conflictul Rusia-Ucraina, eternizarea amprentei militare ru-
seºti în Crimeea, prelungirea sancþiunilor economice ale UE îm-
potriva Moscovei menþin o stare de baricadare în iritare. Ucrai-
na nu s-a dovedit faþã de România un partener sincer. Dar nu
despre asta e vorba. Oricum, Rusia vede în scutul de la Devese-
lu o ameninþare contra ei ºi nu un mijloc de apãrare contra
rachetelor iraniene. Asta doar dacã rachetele iraniene, posibil
anti-occidentale, nu fac parte, mai nou, din arsenalul rusesc. La
Craiova, prevãzutã este pentru perioada urmãtoare instalarea
unei Brigãzi NATO multinaþionale. Valery Kuzmin s-a arãtat, la
Craiova, un bun produs al diplomaþiei ruse. A venit documentat
ºi s-a dovedit extrem de cumpãtat în fiecare afirmaþie. Nu i-a
scãpat vreo nuanþã pe care sã n-o fi înþeles-o. Bineînþeles cã n-
a spus tot ce ar fi putut sã spunã, dar, cu siguranþã, a înþeles
mai mult decât s-a spus. Adicã, dupã anunþata ºi aºteptata întâl-
nire dintre Donald Trump ºi Vladimir Putin, foartã posibilã la
G20 de la Hamburg, vom ºti mai multe.

þei de Securitate de la Munchen, reprezentanþii
Uniunii Europene, prin vocea cancelarului Ger-
maniei, Angela Merkel, au discutat în legãturã
cu aceste sancþiuni ºi au anunþat cã ele nu vor fi
ridicate pânã când Rusia nu va îndeplini toate
condiþiile stabilite în Acordul Minsk 2. ªi minis-
trul nostru de Externe, prezent, de asemenea, la
aceastã Conferinþã, a spus acelaºi lucru: cã noi
nu ridicãm sancþiunile pânã când nu vor fi înde-
plinite toate condiþiile Acordului Minsk 2. Sanc-
þiunile sunt folosite de Uniunea Europeanã ºi
NATO pentru a reglementa criza în Ucraina. În
prezent, UE nu face nimic pentru a normaliza
relaþiile în Ucraina. Aºadar, sancþiunile au fost
impuse de Bruxelles ºi noi nu le comentãm. Noi
nu suntem la piaþã. Noi nu vom plãti nici un preþ
pentru ca cineva sã ridice sancþiunile. Dar noi
vedem cã Germania, Franþa, Italia, Ungaria con-
tinuã cooperarea în acele domenii unde nu sunt
sancþiuni, la nivelul de corporaþie, la nivelul de
întreprindere. ªi noi am dori sã spunem Româ-
niei cã, dacã existã un interes reciproc avantajos
sau pentru dezvoltarea unui domeniu, unde nu
sunt impuse acele sancþiuni, Rusia este pregãti-
tã pentru dezvoltarea relaþiilor cu România. ªi
aºa cum se spune în sport, mingea este acum pe
partea voastrã, în terenul vostru.

3. Minsk 1, Minsk 2. Deocamdatã, rezulta-
te incerte. Recent, Viktor Ianukovici - refugiat în
Rusia – a cerut preºedintelui SUA - Donald
Trump, preºedintelui Franþei - Francois Hollan-
de, preºedintelui Federaþiei Ruse - Vladimir Pu-
tin ºi Cancelarului german - Angela Merkel, opri-
rea  rãzboiului din Estul Ucrainei. În acelaºi timp,
Petro Poroºenko, actualul preºedinte al Ucrainei
vorbeºte de un referendum pentru admiterea þãrii
sale în NATO. ªi tot în acelaºi timp, Moscova
recunoaºte paºapoartele entitãþii separatist ruse
din Ucraina. Cum se poate “ieºi” din aceastã în-
curcatã stare de lucruri?

Este o recunoaºtere temporarã. ªi vreau sã
subliniez cã este doar o recunoaºtere temporarã a
actelor emise de autoritãþile de la Lugansk ºi Do-
neþk, nu înseamnã ceva în contradicþie cu dreptul
internaþional. Dreptul internaþional permite recu-
noaºterea actelor unor regiuni care nu sunt recu-

noscute internaþional. ªi, de exemplu, sã luãm
Taipei, care þine de insula Taiwan. Toatã lumea
recunoaºte paºapoartele emise de aceastã insulã,
dar, în acelaºi timp, toate statele admit existenþa
unei singure Chine. Important este cã acþiunea
noastrã a fost bazatã pe principiile umanitare, iar
acum autoritãþile centrale din Ucraina vor sã cre-
eze un blocaj economic pentru toatã regiunea. Cu
alte cuvinte, Ucraina vrea sã se “împuºte” singu-
rã, oamenii din Lugansk ºi Doneþk fiind nevoiþi sã
traverseze frontul, unde sunt acþiuni militare, pen-
tru eliberarea unui certificat de naºtere sau pen-
tru eliberarea oricãrui document. ªi Rusia le apãrã
drepturile celor din Lugansk ºi Doneþk!

4. Consideraþi cã manualele de diploma-
þie vor reþine o “apãrare Putin” ºi facem tri-
mitere la cartea lui Zbigniew Brezinski (“Ta-
bla de ºah“), a cãrei formulare teoreticã ar
putea suna cam aºa :  Cum sã deþii în contex-
tual unei scãderi  a puterii economice, statu-
tul de actor internaþional, de care nu se poate
face abstracþie ?

Rusia îºi apãrã interesele sale naþionale. ªi,
de aceea, noi susþinem cã trebuie sã existe o
colaborare colectivã între toate þãrile, între toa-
te statele, în vederea contracarãrii terorismului
internaþional, pentru cã acesta este considerat
o ameninþare la adresa tuturor acestor state.

5. Aþi îndeplinit funcþia de ambasador al
Federaþiei Ruse la Chiºinãu. Cunoaºteþi pro-
blemele din regiune, ceea ce vã avantajeazã.
Aveþi un punct de vedere personal, sã-i spu-
nem aidoma unei linii mediane, între statutul
României, care aparþine UE ºi NATO, ºi noua
orientare a  Republicii Moldova, dupã alege-
rea lui Igor Dodon ?

Eu am venit la Bucureºti de la Moscova. Dupã
mandatul de la Chiºinãu, am lucrat în cadrul Mi-
nisterului de Externe aproape cinci ani, ca amba-
sador cu misiuni speciale, ºi m-am ocupat de rela-
þiile diplomatice în domeniul sportiv. M-am ocu-
pat de organizarea unor evenimente de anvergu-
rã, cum au fost Jocurile Olimpice de Iarnã de la
Soci. Dar experienþa mea de la Chiºinãu mã ajutã,

într-adevãr, în desfãºurarea activitãþii mele aici, în
România, pentru cã sunt douã state vecine. Ale-
gerea acestui context ºi a acestui moment de cã-
tre preºedintele Moldovei este un lucru suveran
care aparþine preºedintelui unui stat. Politica ex-
ternã a lui Dodon este o politicã a Moldovei. Re-
publica Moldova are interese în ambele direcþii ºi
în Uniunea Europeanã, dar ºi în  Est. Pentru cã
Estul, pentru Republica Moldova, este o piaþã de
desfacere pentru producþia de vin, pentru pro-
ducþia agricolã, pentru fructe, pentru legume. Iar
diferenþa  dintre modul de abordare a Bruxelles-
ului ºi Moscovei este urmãtoarea: Bruxelles-ul
spune cã, dacã s-a semnat acordul de asociere,
nu se poate ca statul respectiv sã mai  aibã relaþii
cu Moscova. Dar Rusia spune cã nu existã dife-
rende în douã procese de asociere, de coopera-
re, unul nu îl exclude pe celãlalt. Nu trebuie sã
existe nici o diferenþã între puterile sau vitezele
de integrare. ªi, de aceea, dacã Dodon solicitã
deschiderea relaþiilor, noi suntem de acord. Noi
nu spunem sã nu se dezvolte relaþii de coopera-
re ºi cu Bruxelles.  Nu, în nici un caz. ªi ne întoar-
cem la subiect ºi punem întrebarea: cine se opu-
ne înfiinþãrii acestui spaþiu deschis de coopera-
re? Evident cã nu Moscova!

6. Recent, preºedintele Vladimir Putin
s-a aflat într-o vizitã la Budapesta. Are o rela-
þie bunã cu Viktor Orban, ceea ce este de no-
torietate la nivelul Uniunii Europene. Pregã-
tiþi, pentru viitor, o posibilã vizitã a preºedin-
telui Vladimir Putin în România ?

Atunci când statele vor cãdea de acord ºi
se va dori sã se facã o astfel de vizitã, în mod
cert cã va avea loc ºi o întâlnire la nivel înalt.

7. În primul dumneavoastrã interviu,
acordat colegilor de la TVR, aþi spus cã aþi
venit în România cu un mandat de a depune
toate eforturile circumscrise unei rostiri:
“Þãrile noastre au interese care coincid”. Cu
ce ar trebui început ?

În primul rând, cu relaþiile economice, co-
merciale. În sfera umanitarã, avem aceleaºi in-
terese, dar ºi în culturã ºi în muzicã. Oamenii
din zona culturii au nevoie de aceastã comuni-
care. Existã o cooperare în zona Mãrii Negre ºi
sunt interese comune. Când este vorba despre
problemele de mare diplomaþie, legate de ne-
proliferare, reforma ONU, poziþiile diplomaþiei
ruse ºi române coincid. Adicã, România ºi Ru-
sia colaboreazã pe anumite paliere.

8. Chiar în aceste zile, nu ºtiu dacã ºtiþi,
în librãriile noastre au apãrut memoriile unui
diplomat redutabil rus, Anatoli Dobrînin, sub
titlul “Confidenþele unui ambasador sovietic
la Washington”. O ultimã întrebare: v-ar is-
piti sã aveþi, la Bucureºti, longevitatea acestu-
ia la Washington, cuprinsã între preºedinþia
lui Harry Truman ºi George Bush?

Ambasadorul Dobrînin a stat în SUA într-o
perioadã foarte grea ºi încãrcatã. Pe de altã par-
te, durata mandatului nu depinde de ambasador.
Eu nu sunt la post decât de câteva luni, dar,
dacã activitatea mea va aduce ceva benefic þãri-
lor noastre ºi dacã activitatea mea mã convinge
pe mine, personal, eu o sã continui aici. Cazul
ambasadorului Anatoli Dobrînin sau cel al lui
Vitali Ciurkin – ambasadorul Rusiei pe lângã ONU
- care au stat la post peste zece ani, reprezintã o
excepþie pentru cã au dat dovadã de un talent
deosebit, de la care noi, diplomaþii, luãm lecþii.
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Interviu realizat de MARGA BULUGEAN ºi RADU ILICEANU
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„Agricultura ºi dezvoltarea sa-
tului românesc reprezintã o prio-
ritate absolutã în programul de gu-
vernare. În acest mandat, ne pro-
punem sã fructificãm potenþialul
agricol real al României, conco-
mitent cu revitalizarea zonelor ru-
rale prin programe de investiþii.
Þintim ca, prin noile politici agri-
cole, sectorul agricol sã devinã un
motor de creºtere economicã ºi o
sursã de locuri de muncã pentru
populaþia din mediul rural, odatã
cu garantarea veniturilor agricul-
torilor pentru a evita migraþia din
mediul rural. Considerãm cã se
impune accelerarea modernizãrii
agriculturii pentru a se asigura o
hrana sãnãtoasã necesarã întregii
populaþii, recâºtigarea pieþei inter-
ne, un trai decent fermierilor, re-
ducerea importurilor ºi creºterea
exporturilor de produse agroali-
mentare. De asemenea, practica-
rea unor reforme în domeniul cer-
cetãrii ºi inovãrii în agriculturã ºi
elaborarea unui program naþional
de cercetare – dezvoltare agrico-
lã reprezintã prioritãþi ale Progra-
mului Guvernului”, se aratã în
capitolul Politici agricole ºi de dez-
voltare ruralã din cadrul Progra-
mului de Guvernare 2017-2020,
asumat de actualul Guvern.

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul
– rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore – tre-
buie sã semneze o declaraþie pentru obþinerea vizei anuale,
conform anexei care face parte integrantã din prezentele
norme metodologice, însoþitã de documente, pe baza cã-
rora persoana desemnatã de cãtre Centrul judeþean Dolj al
APIA va verifica conformitatea documentelor originale cu
copiile existente la dosar ºi în cazul persoanelor pensionate
pe caz de boalã va certifica copiile depuse ale deciziilor de
la comisia de expertizã medicalã.

Vor fi necesare: 1) carnetul de rentier agricol; 2) actul
de identitate al solicitantului; 3) decizia de la comisia de
expertizã medicalã - pentru solicitanþii pensionaþi pe caz de
boalã, în original. Decizia de la comisia de expertizã medi-
calã se depune în copie; 4) procurã notarialã autentificatã/

Carnetul de rentier, vizat la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-

culturã informeazã cã, în perioada 1 martie – 31
august, în zilele lucrãtoare, rentierii agricoli
trebuie sã se prezinte, personal ori prin manda-
tar/curator/tutore, la Centrul judeþean Dolj al
APIA, pentru obþinerea vizei aferente anului
2016, a carnetelor de rentier agricol. Plata
rentei viagere agricole, conform prevederilor
art. 6 alin. 1 ºi alin. 2, din Legea 247/2005
Titlul XI, se efectueazã într-o singurã ratã
anualã, pânã la data de 30 noiembrie a anului
urmãtor celui pentru care aceasta este datoratã.

curatelã/hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã din
care sã reiasã cã solicitantul este tutore legal al rentierului
agricol, în original, numai pentru cazurile în care solicita-
rea vizãrii carnetului de rentier agricol este fãcutã de un
reprezentant legal; 5) contractul/contractele de arendare
încheiat/încheiate pânã la data de 30 septembrie 2011, cu
respectarea prevederilor Legii arendãrii nr. 16/1994, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau încheiat/înche-
iate dupã data de 1 octombrie 2011, cu respectarea preve-
derilor Codului civil; 6) extras de cont pe numele rentieru-
lui agricol, deschis la oricare bancã de pe teritoriul Româ-
niei, în lei. Extrasul se depune opþional.
Renta poate fi suspendatã

În cazul în care se constatã cã datele declarate de solici-
tanþi nu corespund realitãþii, dreptul de a primi rentã viage-
rã agricolã se suspendã pânã la data completãrii dosarului
conform prevederilor legale în vigoare. Solicitanþii prezin-
tã la Centrul judeþean Dolj al APIA, documentele menþio-
nate mai sus, în original, pe baza cãrora angajatul APIA va
certifica copiile depuse. Dupã certificare, originalele vor fi
restituite solicitanþilor.

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art.
6 alin. 1 ºi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efec-
tueazã într-o singurã ratã anualã, pânã la data de 30 no-
iembrie a anului urmãtor celui pentru care aceasta este
datoratã, prin raportarea la cursul mediu de schimb valu-
tar calculat de Banca Naþionalã a României din anul pen-
tru care aceasta se datoreazã, prin mandat poºtal sau vi-
rament bancar.

Prevederi pentru moºtenitori
Renta viagerã agricolã înceteazã la data decesului rentieru-

lui. În cazul decesului rentierului, renta datoratã acestuia în
anul 2015 poate fi încasatã de moºtenitorii sãi, cu condiþia
respectãrii prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI,
doar dacã, pânã la 31 august 2017, moºtenitorii vor depune
la Centrul judeþean al APIA Dolj, carnetul de rentier al defunc-
tului (obligatoriu), certificatul de deces (original ºi copie), actul
de succesiune (certificat de moºtenitor sau certificat de cali-
tate de moºtenitor, certificat de legatar, hotãrâre judecãto-
reascã de succesiune investitã cu formula ,,definitivã ºi ire-
vocabilã” (original ºi copie), B.I/C.I./paºaport al moºtenito-
rului (original ºi copie), împuternicire/declaraþie notarialã din
care sã reiasã acordul celorlalþi moºtenitori privind solicitarea
ºi încasarea rentei viagere agricole datoratã rentierului (origi-
nal), precum ºi un extras de cont pe numele solicitantului.
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Aºa cum au promis în programul de guver-
nare, social-democraþii se pregãtesc, prin Mi-
nisterul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, sã
transpun în practicã creditarea în agriculturã.
Printre viitoarele mãsuri se numãrã: garanta-
rea creditelor acordate beneficiarilor de insti-
tuþiile finanþatoare pentru investiþii specifice în
agriculturã în valoare de pânã la 3 milioane de

euro, creditul din capitalul de lucru devine cre-
dit cu accesibilitate garantatã de 80% de stat ºi
de un procent de 20% alte garanþii, în condiþii-
le bãncii. Pentru achiziþia de teren se vor acor-
da credite în funcþie de condiþiile bãncilor, pe o
duratã de 10 sau 15 ani. Dobânda la creditele
pentru fermieri va fi de 2% peste ROBOR, iar
comisionul FGCR redus de la 3,8 % la 2%.

Optimismul trebuie transmis ºi
bãncilor

În privinþa creditului agricol se
precizeazã cã va fi pus în lucru un
Program de stimulare a producþiei
vegetale, zootehnice ºi a acvacul-
turii prin înfiinþarea unui credit de
dezvoltare a afacerii cu garanþii de
stat Acordarea de garanþii de stat va
fi în procent de 80% din valoarea
creditului de producþie cu o dobân-
dã de 2% peste dobânda ROBOR
la un an ºi pentru un plafon de ma-
xim 1 milion de euro. Durata apli-
cãrii mãsurii va fi de 8 ani. Printre
beneficiari: unitãþile din agriculturã,
zootehnie ºi acvaculturã care urmã-
resc creºterea producþiei ºi calitãþii
acesteia, destinate pieþei
interne ºi externe.

Cel puþin 10.000 de
societãþi din agriculturã
producãtoare de produ-
se destinate pieþei inter-
ne ºi externe sunt aºtep-
tate sã beneficieze de
efecte creditãrii. Creºte-
rea producþiei ºi calitãþii
acesteia, sporirea volu-
mului de marfã destina-
tã pieþei interne ºi exter-
ne, cu impact pozitiv
asupra Produsului Intern

Brut ºi a creºterii veniturilor la bu-
getul de stat sunt doar câteva din
efectele aplicãrii mãsurii de acordare
a creditului agricol. Prin acordarea
de credite cu garanþii de stat vor pu-
tea fi executate la timp ºi în bune
condiþii lucrãrile specifice fiecãrui do-
meniu, determinându-se o creºtere
ºi o garanþie a producþiei agricole,
implicit a fondului de marfã destinat
pieþei. Numãrul de societãþi ºi volu-
mul de credite derulate va determina
o creºtere cu 10% a producþiei des-
tinate pieþei interne ºi externe.
Urmeazã etapele de validare
juridicã

Miercuri, 1 martie a.c., în ca-
drul discuþiilor cu reprezentanþii

bãncilor comerciale în scopul iden-
tificãrii celor mai bune soluþii care
sã contribuie la finanþarea ºi dez-
voltarea agriculturii în perioada ur-
mãtoare, ministrul Petre Daea a pre-
zentat proiectul de actul normativ,
aflat în dezbatere publicã pe site-
ul www.madr.ro, secþiunea Trans-
parenþã decizionalã – Proiecte de
acte normative. Ministrul a expli-
cat cã acest act reglementeazã ca-
drul juridic necesar pentru dezvol-
tarea ºi facilitarea accesului la fi-
nanþare al fermierilor, al beneficia-

rilor PNDR 2014-2020 ºi PO-
PAM 2014-2020, cu scopul
achiziþiei de terenuri agricole,
precum ºi  dezvoltãrii aface-
rilor în domeniul producþiei
vegetale, zootehnice ºi acva-
culturii, creºterea producþiei
destinate pieþei interne ºi ex-
terne ºi a calitãþii acesteia.

Printre facilitãþile propuse
prin intermediul acestui proiect
fac parte câteva mãsuri. Pen-
tru cumpãrarea de terenuri se
acordã garanþii de stat de pânã
la 80% din valoarea creditului,

iar diferenþa se asigurã cu terenul
cumpãrat. Garantarea creditelor
acordate beneficiarilor de cãtre in-
stituþiile finanþatoare pentru investiþii
specifice în agriculturã în valoare
de pânã la 3 milioane de euro. Cre-
ditul din capitalul de lucru devine
credit cu accesibilitate garantatã de
80% de cãtre stat ºi de un procent
de 20% alte garanþii, în condiþiile
bãncii. Pentru achiziþia de teren se
vor acorda credite în funcþie de con-
diþiile bãncilor, pe o duratã de 10
sau 15 ani. Dobânda la creditele
pentru fermieri va fi de 2% peste
ROBOR, iar comisionul FGCR re-
dus de la 3,8 % la 2%. Participanþii
prezenþi la aceastã întâlnire au apre-
ciat cã instrumentul este util în fo-
losul fermierilor, acesta urmând sã
parcurgã toate etapele de validare
juridicã.  La întâlnire au fost invita-
te sã ia parte urmãtoarele bãnci co-
merciale: Alpha Bank România, BRD
– Groupe Societe Generale, Banca
Comercialã Românã, Banca Transil-
vania, Bancpost, CEC Bank, OTP
Bank România, Piraeus Bank Româ-
nia, Raiffeisen Bank, Unicredit Bank.
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Anul  2017 este unul cu mare
încãrcãturã  emoþionalã în ceea  ce
priveºte învãþãmântul  superior
craiovean, fapt accentuat ºi de
prof.univ.dr.  Nicolae Panea, pro-
rector al  Universitãþii  din Craio-
va: «Pentru Universitatea  din  Cra-
iova  este foarte  important  acest
an,  deoarece are  o simbolisticã
aparte.  Sãrbãtorim  70  de  ani  de
când  Majestatea Sa, Regele Mi-
hai,  a semnat  Decretul de  înfiin-
þare  a  unei instituiþii  de învãþã-
mânt  superior  la  Craiova. Cred
cã a fost  unul  dintre   ultimele
acte semnate, în acea calitate,  de
Regele  Mihai.  De  aceea, vom  da
o aurã  deosebitã  învãþãmântului
superior craiovean. Au  trecut anii,
activitãþile  au  mers  spre mai  bine
ºi ne  dorim sã  dezvoltãm Oltenia,
din  toate punctele de  vedere. Sin-
gura avere pe  care o are  un  po-
por este educaþia, fãrã ea  viitorul
fiind  foarte trist.

Am gândit, în  acest an, douã
substructuri, dacã le putem spune
aºa, în ceea  ce  priveºte  aniversa-
rea.  Astfel,  în  luna  mai, atunci
când  a  fost  semnat  Decretul de
înfiinþare  a  Universitãþii, avem mai
multe evenimente:  „Studenþii
noºtri  pot  mai  mult!”,  cu  pre-
zentarea rezultatelor tinerilor ºi  cu
posibilitãþile  de  dezvoltare; „Cupa
Universitãþilor”, o competiþie spor-
tivã la care vor participa echipe ale
Facultãþilor; „Ziua porþilor  deschi-

Paginã realizatã de CRISTI  PÃTRU
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Universitatea din Craiova îºi desãvâr-
ºeºte  dezvoltarea europeanã,  iar ieri a  do-
vedind, încã o  datã, cã îºi meritã  titlul de
Universitate cu  reverberaþii europene.
Într-un cadru festiv, s-au resemnat, prin
documente oficiale,protocolul dintre Uni-

versitatea  din Craiova ºi Inspectoratele
ªcolare Judeþene din  Oltenia  (Dolj,  Olt,
Mehedinþi, Vâlcea, Gorj), fiind  prezenta-
te ºi direcþiile de acþiune  principale de
dezvoltare a acestei  regiuni,  în ceea  ce
priveºte  sectorul educaþional.

se”, a  XV-a  ediþie, unde vom pre-
zenta oferta  noastrã;  „Cariera  ta
conteazã!”, unde  vorbim  despre
implicarea  Universitãþii din  Craio-
va  ºi în viitorul  studenþilor, dupã
terminarea studiilor.

Le  vom acorda  tot sprijinul,
deoarece  intrã într-un  alt  mediu,
se  pot  trezi  fãrã multe  posibili-
tãþi, de  aceea  am accentuat  cola-
borarea cu marii  angajatori  eco-
nomici din zonã,  plecând  de la
Ford pânã la Pirelli. În septembrie,
în cea  de-a  doua sesiune  de ani-
versare,  vom organiza  „Forumul
carierei”, unde vor  fi  prezentate
toate  ofertele.  Nu  ascund faptul
cã,  în  anii  anteriori, am  avut
absolvenþi  angajaþi la firme la care
nici  noi  nu  ne  gândeam. Dar,

revenim la  întâlnirea de  astãzi,  în
cadrul cãreia  s-au  semnat parte-
neriatele  de colaborare cu  toate
Inspectoratele  ªcolare  Judeþene».

„O universitate de funcþionari
nu are viitor”

Practic, ieri,  s-au pus bazele ce-
lui  de-al  treilea  parteneriat  între
ISJ-uri  ºi  Universitatea din  Cra-
iova, idee  care  a  apãrut , cu doi
ani  în urmã, prof.univ.dr.Cezar
Ionuþ  Spânu, pe atunci prorec-
tor, astãzi rector.  «Domnul  Ce-
zar Spânu a venit cu  aceastã  idee
ºi, aºa  cum se observã,  a  avut
rezultate. Tot  mediul  preuniver-
sitar  din zona Olteniei a fost de
acord,  iar rezultatele au fost  per-
cepute  aºa cum  trebuie,  în  tot
acest timp. Am  acordat, acordãm
ºi  vom acorda  consultanþã  atât
cadrelor didactice,  cât ºi  elevilor.

Vom  merge în  continuare pe des-
chidere  inovativã,   pentru  cã o
Universitatecare vrea sã  fie  nu-
mai  de funcþionari, fãrã  sã se
gândeascã la viitor, nu  are  niciun
viitor. O asemenea  instituþie  tre-
buie sã þinã  cont  ºi  de alþi fac-
tori, inclusiv  socio-economici,
deoarece  nu  trebuie  sã  fim in-
sensibili  la  problemele  ridicate
de viaþã.  Ori,  noi  tocmai  acest
lucru  vrem sã-l arãtãm. Dar  de-
spre acest  parteneriat,  vor discu-
ta  inspectorii ºcolari  generali din
cele cinci  judeþe  din Oltenia»,  a
mai precizat Nicolae  Panea.

Oltenia, alãturi de Universitatea
din Craiova

Aºa cum se cuvine, cuvântul de
deschidere, i-a aparþinut, din par-
tea  inspectorilor  generali,  profe-
sorului  Monica Sunã,ºef al  ISJ
Dolj: „Am avut  ºi sunt  convinsã
cã vom  avea o  colaborare  foarte
bunã  cu   Universitatea din Craio-
va,  dacã þinem cont cã  toate  ca-
drele  didactice  ºi elevii ultimului
an de liceu au primit  consultanþã
de la  profesori  de aici. Este  un
parteneriat benefic pentru toate

pãrþile  implicate”.
Reprezentanþii celorlalte  in-

spectorate ºcolare  ºi-au  expri-
mat ºi  ei pãrerile: „Pentru noi, este
o oportunitate, mai  ales cã  avem
ºi  o structurã a acestei  Universi-
tãþi, iar rezultatele  s-au  vãzut,
atât la Bacalaureat cât ºi  la Defi-
nitivat, prin creºterea  procenta-
jului  celor admiºi.  Nu poate  fi
ascuns faptul cã foarte  mulþi  ti-
neri de  la noi  sunt absolvenþi  ai

Universitãþii  din Craiova”– prof.
Mirela Pintea  Enea, inspector
general  al ISJ Mehedinþi.

„Suntem în al treilea an de  co-
laborare ºi   suntem foarte  mulþu-
miþi.  Din  punctul  meu de  vede-
re, aceastã  manifestare  de la
Craiova  are  ºi  o  simbolisticã– a
avenit  primãvara  ºi este  un nou
început,  cât  se poate de frumos.

Pentru noi, aceastã  colaborare  are
ºi  ceva în  plus – elevii  de  la
Centrul  de Excelenþã  au  benefi-
ciat  de  consultanþa  domnilor  ºi
doamnelor   profesoare  de  Uni-
versitatea  din Craiova” – prof.
Felicia  Man,  inspector  general
în judeþul Olt.

„Nici  nu  ºtiu ce  aº  putea
spune  în plus.  Suntem  tot tim-
pul  împreunã  cu  Universitatea
din Craiova.  Cred  cã fãrã acest

sprijin  ne-ar fi foarte
greu” – prof.  Ana Jipes-
cu, „generala” de  la Vîl-
cea. Un caz oarecum
aparte  este constituit  de
ISJ Gorj, dar, aºa  cum  a
mai amintit Nicolae
Panea, „ne-am  uitat spre
alþii, dar nu ne-am apro-
piat  de vecini”. ISJ Gorj
a intrat  acum în partene-
riat, iar  vinovãþiile  sunt
multiple, însã prof . Ion
Iºfan, inspector general al
ISJ  Gorj,  a  scos  în evi-
denþã  apropierea   foarte
mare  de Craiova:  «Sigur,
noi avem, la Târgu Jiu,
Universitatea  „Constantin
Brâncuºi”,  cu care  avem
mai multe parteneriate.

Aceastã instituþie  este o  sorã  mai
micã  a  celei din Craiova, de fapt
de aici începând, cu cadre  didac-
tice  competente, ºi ne-am  pãs-
trat,  atât cât s-a putut,  colabora-
rea. De când este rector  domnul
Spînu,  s-au  redeschis porþile  ºi
acum  putem  veni  cu toþii  lângã
tot  ceea ce  înseamnã  proiectele
de  dezvoltare».
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Filarmonica „Oltenia” vã in-
vitã astã-searã, ora 19.00, la al
15-lea concert din cadrul „Fri-
endship Season”. Alãturi de Or-
chestra Simfonicã dirijatã de
Gian Luigi Zampieri (Italia),
urcã pe scenã soprana Gina Glo-
ria Tronel, pentru un program
cu compoziþii de G. Rossini
(Uvertura operei „La gazza la-
dra” / „Coþofana hoaþã”),
W.A. Mozart (Aria „Vorrei spie-
garvi, o Dio” pentru sopranã ºi
orchestrã, K.418), Ambroise
Thomas (Aria „Je suis Titania
la blonde” din opera „Mig-
non”), Jacques Offenbach
(Aria „Les oiseaux dans la
charmille” din opera „Les con-
tes d’Hoffmann” / „Povestirile
lui Hoffmann”), Leo Delibes
(Aria „Ou va La jeune Indoue”
din opera „Lakme”), Johann
Strauss-fiul („Fruhlingsstim-
men” / „Voci de primãvarã”, op. 410, vals pentru
sopranã ºi orchestrã), Robert Schumann (Simfonia
nr. 1 în Si bemol major, op. 38, „a Primãverii”).

Gina Gloria Tronel ºi-a început educaþia muzica-
lã la Conservatorul din Bordeaux (Franþa), în clasele
de balet, pian, teorie, ºi în Corul de Copii al Operei
Naþionale din Bordeaux. În anul 2012 a fost admisã la
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În  perioada  1-
8  martie, Depar-
tamentul de Studii
Anglo-Americane
ºi Germane  din
cadrul  Facultãþii
de  Litere  a  Uni-
versitãþii  din Cra-
iova va organiza
un concurs de
creaþie  literarã
dedicat  elevilor
de liceu  ºi studen-
þilor din judeþul
Dolj, cu titlul„Mymothergoesthe  extra mile”, cu  ocazia Zilei Interna-
þionale  a  Femeii. Concursul   se va  desfãºura  on-line, pe  Facebook,
la douã  secþiuni, cele  amintite. Participanþii  vor trimite o  scrisoare de
350-500  de  cuvinte, prin care  vor justifica titlul  „Cea  mai bunã
mamã  a anului”, creaþiile  fiind trimise pe adresa ucvenglezagerma-
na@gmail.com.  „Prin acest concurs,   încercãm  sã  încurajãm crea-
þia  literarã   ºi  apropierea   tinerilor  de  literaturã,  combinând  pasiu-
nea    lor pentru  limba  ºi literatura englezã cu aceea pentru scris”, a
precizat prof.   Mona  Burcheºin, inspector de specialitate în  cadrul
Inspectoratului  ªcolar Judeþean Dolj.

„Caravane” pentru  copiii deºtepþi„Caravane” pentru  copiii deºtepþi„Caravane” pentru  copiii deºtepþi„Caravane” pentru  copiii deºtepþi„Caravane” pentru  copiii deºtepþi
Astãzi, copiii

din învãþãmântul
primar  vor  par-
ticipa la  etapa
judeþeanã a  con-
cursului  de  lim-
ba  ºi literatura
românã „Carava-
na cuvintelor”,
parte  din compe-
tiþia  interjudeþea-
nã,  aflatã la cea
de-a  IV-a ediþie.
M a n i f e s t a r e a
este  organizatã
de  Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj  ºi vor fi  prezenþi elevii  din mai  multe  zone ale
þãrii, inclusiv din Bucureºti. Vinerea  viitoare, un concurs  similar  va avea
loc în  judeþul  nostru, de  aceastã  datã  purtând denumirea  de „Caravana
isteþimii”, la care  vor  fi prezenþi copiii cu  aptitudini  în  matematicã.

Mãrþiºoare-surprizã în tramvaiul 109Mãrþiºoare-surprizã în tramvaiul 109Mãrþiºoare-surprizã în tramvaiul 109Mãrþiºoare-surprizã în tramvaiul 109Mãrþiºoare-surprizã în tramvaiul 109

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj
organizeazã luni, 6 martie, ora
14.00, la Galeriile „Cromatic”,
vernisajul expoziþiei de graficã
„Manufacturã de culoare”,
semnatã Bogdan Bobin.

Arhitect de profesie, într-o
permanentã cãutare de
sensuri, forme, perspective ºi
culori, Bogdan Bobin ºi-a pus
semnãtura pe creaþii care au
nuanþat „Manufactura de
culoare”, în expoziþii persona-
le de graficã, picturã, sculptu-
rã, artã decorativã. ªi-a
prezentat lucrãrile pe simezele
Salonului Medieval ºi în
Galeria „Vollard”,  la Casa de

Bogdan Bobin expune graficã
la Galeriile „Cromatic”

Culturã „Traian Demetrescu”
din Craiova, la Galeriile
„Cromatic”, în expoziþii de
grup, alãturi de Cristian
Rudãreanu, la Muzeul de Artã
din Calafat sau la Teatrul
Nottara din Bucureºti, unde
lucrãrile lor au fost admirate
în expoziþia „Metamorfozele
viitorului”.

«Expoziþia de graficã pe
care o propune acum iubitori-
lor artei plastice îl readuce în
Galeriile „Cromatic” într-un
dialog despre creaþie, frumos,
idee», precizeazã organizato-
rii. „Manufactura de culoare”
va rãmâne deschisã pânã
vineri, 17 martie.

MAGDA BRATU

Universitatea Naþionalã de Mu-
zicã din Bucureºti, la clasa de
canto a prof. univ. dr. Eleono-
ra Enãchescu, ºi din anul uni-
versitar 2015-2016, la clasa
prof. univ. dr. Bianca Manolea-
nu. În decursul anilor de stu-
diu, a susþinut numeroase con-
certe în cadrul Universitãþii, dar
ºi în alte sãli precum Filarmo-
nica „George Enescu” din Bu-
cureºti, Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” din Ploieºti sau
Opera din Bordeaux. Din anul
2015, Gina Gloria Tronel cola-
boreazã cu Opera Comicã pen-
tru Copii din Bucureºti, unde a
debutat în rolul Reginei Nopþii
din „Flautul Fermecat” de W.
A. Mozart.

Gina Gloria Tronel a câºti-
gat Premiul I la Concursul „Paul
Constantinescu” din Ploieºti,
Premiul „Jeune Espoir Opera”

la Concursul Internaþional de Canto „Robert Massard”
din Bordeaux ºi, în luna mai a anului 2016, Premiul I
la Concursul Naþional de Interpretare ºi Criticã Muzi-
calã „Mihail Jora”, ediþia a XXVI-a.

Preþurile biletelor la concertul de astã-searã sunt
30 lei, 20 lei (pensionari) ºi 15 lei (elevi, studenþi).

MAGDA BRATU

Pe 6 martie, la ora 8.00, craiovenii care vor
urca în tramvaiul cu indicativul 109 (care circulã
pe traseul Hanul Craioviþa – Uzinele Ford ºi re-
tur) vor primi mãrþiºoare-surprizã. Cãlãtorii vor
fi surprinºi de 300 de scrisori caligrafice  ce aº-
teaptã sã fie deschise, scrisori care vor fi aºezate
pe scaune sau vor fi lipite pe ferestrele tramva-
iului. Mesajele vor fi scrise cu stiloul ºi sigilate,

ca pe timpuri, cu scopul de a-i face pe oameni sã
zâmbeascã ºi de a le reaminti cã gesturile mici
fac diferenþa. Fiecare persoanã va fi încurajatã
fie sã pãstreze scrisoarea, fie sã o lase pentru alt
cititor curios. Iniþiativa aparþine proiectului „Li-
vrezDragoste.ro – Atelierul de scrisori”, în cola-
borare cu RAT Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Asociaþia Erasmus Student
Network Craiova (ESN Craiova),
în parteneriat cu  Universitatea din
Craiova, Biroul Erasmus+, organi-
zaþia AIESEC Craiova ºi Asociaþia
Naþionalã a Tineretului Ecologist din
România (ANTER), organizeazã-
 astãzi, ora 12.00, în Amfiteatrul
Drãgan, sala 444, din clãdirea cen-
tralã a Universitãþii, etajul 2, eveni-
mentul „Discover the real oppor-
tunities” care va oferi informaþii
cu privire la oportunitãþile de stu-
diu, practicã ºi voluntariat dispo-
nibile studenþilor. Vor participa stu-
denþi români, foºti beneficiari ai
Programului Erasmus+, care îºi
vor expune propriile experienþe în

strãinãtate ºi avantajele pe care le-
au obþinut în urma participãrii la un
program de mobilitãþi internaþiona-
le. Toate acestea vor veni în com-
pletarea prezentãrii detaliilor speci-
fice referitoare la tipul de mobili-
tãþi, modalitatea de aplicare, cuan-
tumul granturilor acordate de cã-
tre Uniunea Europeanã, durata
mobilitãþilor etc. Asociaþia ANTER
va oferi o prezentare a tuturor opor-
tunitãþilor de voluntariat disponibi-
le pentru tinerii din Craiova, iar or-
ganizaþia AIESEC va promova pro-
gramele de schimburi studenþeºti
oferite prin intermediul Global Ta-
lent, Global Entrepreneur ºi Global
Volunteer.
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Întâlnire cu îndrãgitul actor Ion Dichiseanu,Întâlnire cu îndrãgitul actor Ion Dichiseanu,Întâlnire cu îndrãgitul actor Ion Dichiseanu,Întâlnire cu îndrãgitul actor Ion Dichiseanu,Întâlnire cu îndrãgitul actor Ion Dichiseanu,
la Târgul de Carte GAUDEla Târgul de Carte GAUDEla Târgul de Carte GAUDEla Târgul de Carte GAUDEla Târgul de Carte GAUDEAMUSAMUSAMUSAMUSAMUS

«A ºtiut sã asculte
sfaturile unor mari re-
gizori ºi ale unor mari
actori. Maestrul citea-
zã vorbele lui Orson
Welles: „Un actor de
film, indiferent de per-
sonajul cãruia-i dã via-
þã, trebuie sã fie ca o
fântânã artezianã ce
dedesubtul ei presea-
zã tone de apã, dar din
care þâºneºte doar un
firicel.

ªi, fiind un suflet de
copil, face uneori con-
fesiuni pline de candoare: „Nu m-am nãscut în Ro-
mânia din întâmplare, am fost trimis aici ca sã-i
bucur pe români, sã le aduc o fãrâmã de luminã…-
pentru mine actoria nu a fost doar o profesie, ci a
fost viaþa mea!”.

„Teatrul este efemer…”, mãrturiseºte cu tristeþe

Întrucât teatrul ºi literatura fac întotdeauna
casã bunã,  publicul are prilejul sã asiste, în
cadrul Târgului de Carte GAUDEAMUS Cra-
iova, la o întreagã serie de spectacole literare
– recitaluri de poezie, lecturi din volumele lan-
sate la aceastã a XVI-a ediþie – susþinute de
actori ai Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
sub coordonarea regizoarei Diana Mihailopol,
de la Teatrul Naþional Radiofonic. Ieri, actorii
Constantin Cicort, Geni Macsim ºi Petra Zur-
ba au prezentat în foaierul instituþiei un spec-
tacol-lecturã dupã „Viziunea Vizuinii” (roman
într-o doarã) de Marin Sorescu, pe care îl con-
tinuã astãzi, între orele 12.45 ºi 13.30.

Sâmbãtã, la ora 15.00,craiovenii sunt invi-
taþi la o întâlnire cu celebrul ºi îndrãgitul ac-
tor Ion Dichiseanu (83 de ani), care îºi va
prezenta douã cãrþi: „Am fost rivalul regelui.
Povestea mea de iubire cu Sara Montiel”
(2016) ºi „Adevãrul, mai frumos decât legen-
da” (2017), ambele publicate la Editura „Po-
lirom”. „Actor cu forþã interioarã ºi cu un
chip de june-prim”, cum îi face portretul la

Programul zilei de astãzi:
Orele 10.00-10.45, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio România ºi

Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Prezentare: „Umanizare” de Ion Barbu,
înregistrare de pe cartea-CD „Dupã melci” de Ion Barbu (Ed. Casa Radio).

Orele 11.00-12.00, Editura Universitaria Craiova: Lansare de carte:
„Variabilitatea climaticã în Oltenia ºi Schimbãri climatice”, autori Ion
Marinicã, Andreea Floriana Marinicã. Invitaþi: prof. univ. dr. Radu Constan-
tinescu, prof. univ. dr. Romulus Mocanu.

Orele 12.00-12.30, Radio Oltenia Craiova: Lansarea volumului de
versuri „Sã ard cuvânt”, autor Beatrice Silvia Sorescu. Invitaþi: prof. Mari-
an Barbu, prof. univ. dr. George Sorescu. Recitã din volum actriþa Oana
Stancu, de la Teatrul „Colibri”, ºi Beatrice Silvia Sorescu. Moderator: Da-
vian Vlad.

Orele 12.45-13.30, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio România ºi
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Spectacol-lecturã dupã „Viziunea
Vizuinii” (roman într-o doarã) de Marin Sorescu. Participã actorii: Con-
stantin Cicort, Geni Macsim, Petra Zurba.

Orele 13.30-14.30, Radio România Oltenia Craiova ºi Direcþia Ju-
deþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj: Dezbaterea „Cititul dãuneazã grav
inculturii” – Vinovaþi de umor. Moderatori: Nadia Deciu, redactor Radio
Oltenia Craiova, ºi Diana Neamþu, Direcþia Judeþeanã Pentru Sport ºi Tine-
ret. Radio România ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj: Etapa zona-
lã a Concursului Naþional de Lecturã „Mircea Nedelciu”. Moderatori: Na-
dia Deciu ºi Diana Neamþu.

Orele 14.30-15.00, Editura Universitaria Craiova: Lansare de carte
–  Dumitru Cauc, „Monografia Comunei Negomir”. Invitaþi: prof. univ. dr.
Dinicã Ciobotea, cerc. ºt. pr. dr. Gabriel Croitoru, Ion Gruescu, Tudor Oiþã,
primar al Comunei Negomir.

Orele 15.50-16.00, Teatrul Naþional Radiofonic – Radio România ºi
Teatrul Naþional „Marin Sorescu”: Scurt recital de poezie din opera auto-
rului Vintilã Horia în lectura actriþei Geni Macsim.

Orele 16.00-17.00, Editura AIUS: Lansare volumului de eseuri Vintilã
Horia – „Tinereþea unui fost Sãgetãtor” de Mihaela Albu ºi Dan Anghelescu,
urmatã de dezbatere sub genericul „Recuperarea exilului”. Vor fi prezentate
ºi volumele „Eseistica lui Vintilã Horia” (Ed. AIUS) ºi „Jurnalul unui
þãran de la Dunãre” (Ed. Vremea). Invitaþi: Mihaela Albu, Dan Anghelescu
ºi George Popescu. Moderator: Nicolae Marinescu.

Orele 17.00-18.00, Radio Oltenia Craiova: Lansare de carte: „P.I.-
L.A., Partidul Intelectualilor Liber Angajaþi” – volumul II, autor Ducu
Mogoºeanu. Invitaþi: Luiza Mitu ºi lect. univ. dr. Cosmin Dragoste. Modera-
tor: Davian Vlad.

tinereþe Laurenþiu Damian, în Prefaþa celui
dintâi volum, cu zeci de roluri în teatru ºi în
peste 50 de filme, când „ºi cinematograful
era altceva, ºi poveºtile de dragoste erau
altfel”, Ion Dichiseanu vine în faþa publicu-
lui cu douã cãrþi de confesiuni, din cei peste
55 de ani dedicaþi scenei. Lansarea va fi ur-
matã de un dialog cu cititorii ºi o ºedinþã de
autografe. Moderator: Nicolae Coande, se-
cretar literar al Naþionalului craiovean.

Târgul de Carte GAUDEAMUS vã aºteap-
tã, zilele acestea, cu alte numeroase evenimen-
te – lansãri ºi prezentãri de cãrþi, întâlniri cu
scriitori, momente artistice, concursuri º.a. As-
tãzi, la ora 13.30, puteþi participa la dezbaterea
„Cititul dãuneazã grav inculturii”, urmatã de
etapa zonalã a Concursului Naþional de Lecturã
„Mircea Nedelciu”, la care s-au înscris elevi
din licee craiovene. GAUDEAMUS continuã
pânã la sfârºitul sãptãmânii, putând fi vizitat
astãzi ºi mâine, între orele 10.00-18.00, iar
duminicã, între 10.00-15.00. Accesul este li-
ber, iar oferta de carte, atractivã!

La jumãtatea anilor ’60, Ion Di-
chiseanu o cunoaºte la Festivalul de
Film de la Beirut pe Sara Montiel,
actriþã ºi cântãreaþã celebrã în acea
vreme, ºi se îndrãgosteºte de ea la
prima vedere. Dupã puþin timp, când
Sara ajunge la Bucureºti pentru a
susþine o serie de concerte, vrea sã-
l întâlneascã. Aºa începe povestea
lor de iubire. Ea rãmâne o perioadã
în România ºi îl însoþeºte peste tot,
în restaurantele ºi cluburile din Bu-
cureºti, la teatru sau la filmãri, dar
ºi în excursii prin þarã. Când primeº-
te propunerea de a juca într-un nou
film, Sara pleacã în Spania ºi cere
ca rolul principal masculin sã-i fie
dat lui Dichiseanu. Cum însã discu-
þiile actorului cu autoritãþile române
se prelungesc, cei doi nu se mai vãd
timp de opt ani…

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

Ion Dichiseanu s-a nãscut la Adjud, pe 20 octom-
brie 1933, ºi a absolvit Facultatea de Teatru la Institu-
tul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã din Bucureºti,
în 1959. În timp ce era student la Politehnicã, a fost
îndrumat spre actorie de nepoata lui George Vraca.
Dupã absolvire, a plecat cu toatã promoþia la teatrul
din Botoºani. Este cunoscut datoritã activitãþii sale ar-
tistice în cadrul Teatrului Nottara din Bucureºti, pre-
cum ºi pentru numeroasele roluri care l-au consacrat
în cinematografie, teatru TV ºi teatru radiofonic.

A primit Premiul ACIN pentru rolul din filmul „Cli-
pa” (1979) ºi a fost decorat cu Ordinul Naþional „Ser-

viciul Credincios” în Grad de Cavaler (2002) pentru
prestigioasa carierã artisticã ºi talentul deosebit cu
care a dat viaþã personajelor interpretate în filme, dar
ºi pe scenã, cu prilejul celebrãrii unui veac de film
românesc. De asemenea, Ion Dichiseanu a fost ales
Cetãþean de Onoare al oraºelor Adjud ºi Cãlãraºi.

Rãmâne în memoria cinefililor cu multe roluri in-
terpretate magistral, dintre care Petrescu („Tunelul”),
Furius („Kampf um Rom I-II”), cãpitanul Mãrgãrit
(„Trandafirul galben”), dar mai ales cu rolul Pierre
Vaillant din serialul de un succes incontestabil „Toa-
te pânzele sus”, regizat de Mircea Mureºan în 1976.

Ion Dichiseanu. Adicã
spectacolul este efemer
ºi nu rãmâne decât în
câteva cronici ºi foto-
grafii. Rolurile mari fã-
cute de Dichiseanu –
Antoniu („Antoniu ºi
Cleopatra”), Alioºa
(„Fraþii Karamazov”),
Oedip („Oedip Rege”),
Coriolan ºi mai ales
Othello – sunt doar
amintiri ale artistului ºi
poate ale unora care au
vãzut aceste spectaco-
le. Astãzi imaginea di-

gitalã conservã un act teatral. Dar în acei ani nu se
întâmpla asta. Cu atât mai importante sunt mãrturii-
le, jurnalele, memoriile».

(Laurenþiu Damian în Prefaþa cãrþii „Am fost
rivalul regelui. Povestea mea de iubire cu Sara
Montiel” de Ion Dichiseanu)



10 / cuvântul libertãþii vineri, 3 martie 2017externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

Casa Albã revizuieºte strategia faþã de Co-
reea de Nord, incluzând eventuale dimensi-
uni militare pentru a diminua din ameninþa-
rea nuclearã reprezentatã de aceastã þarã, au
spus surse, potrivit Fox News. În contextul
în care preºedintele american, Donald
Trump, a luat mãsuri pentru a-i asigura pe
aliaþii sãi cã nu va abandona angajamentele
care au stat la baza politicii americane pri-

Adjunctul liderului

Al-Qaida ºi ginere

al lui Osama bin

Laden a fost ucis

într-un atac

cu drone în Siria
Abu Khayr al-Masri,

adjunctul liderului reþelei
teroriste Al-Qaida ºi ginere-
le lui Osama bin Laden, a
fost ucis într-un atac cu
drone al CIA în nord-vestul
Siriei, în apropiere de
oraºul Idlib, a anunþat un
oficial din cadrul serviciilor
de informaþii americane,
potrivit Reuters online. În
vârstã de 59 de ani, al-
Masri era adjunctul lui
Ayman al-Zawahiri ºi
membru al consiliului
shura al organizaþiei isla-
miste. De asemenea, el era
cãsãtorit cu una din fiicele
fostului lider al reþelei,
Osama bin Laden, a adãu-
gat oficialul sub protecþia
anonimatului. Acesta a
precizat cã al-Masri s-ar fi
aflat în Siria pentru a ajuta
la organizarea grupãrii
Jabhat Fateh al-Sham,
anterior cunoscutã sub
numele de Frontul Nusra.

Bush, critici

voalate la adresa

lui Trump
“Tendinþele izolaþioniste”

reprezintã un pericol la
adresa securitãþii naþionale,
a declarat fostul preºedinte
american George W. Bush,
în contextul în care existã
semne de întrebare privind
dorinþa actualului lider de la
Casa Albã de a respecta
angajamentele internaþiona-
le ale SUA. “O zonã de vid
poate apãrea atunci când
prezenþa americanã descreº-
te, iar acest vid este în
general umplut cu persoane
care nu au aceeaºi ideologie,
acelaºi respect pentru
drepturile omului, demnitate
ºi libertate pe care noi le
împãrtãºim”, a declarat
Bush într-un discurs susþi-
nut cu ocazia campaniei de
promovare a noii sale
lucrãri, “Portrait of Coura-
ge”, un volum care conþine
portretele unor veterani
realizate de fostul preºedin-
te. Bush a adãugat cã nu
intenþioneazã sã-ºi critice
succesori ºi s-a exprimat
optimist în legãturã cu
viitorul Statelor Unite. La
finalul lunii trecute, fostul
preºedinte a declarat cã o
presã independentã este
esenþialã pentru democraþie,
aparent fãcând referire la
Donald Trump, care etiche-
tat presa drept „inamic al
poporului”.

China ar putea fi cea mai mare
economie din lume în anul 2050,
urmatã de India ºi SUA, conform
proiecþiilor realizate de compania
PricewaterhouseCoopers, care
preconizeazã cã PIB-ul þãrilor UE
ar fi sub 10% din cota globalã, deºi
statele avansate acum vor menþi-
ne nivelul ridicat al veniturilor. Po-
trivit raportului intitulat “Perspec-
tive pe termen lung: Cum se va
schimba ordinea economicã mon-
dialã pânã în 2050”, pieþele emer-
gente vor domina economia glo-
balã în anul 2050, clasamentul eco-
nomiilor urmând sã fie, potrivit
proiecþiilor specialiºtilor PwC,
acesta: China, India, Statele Unite,
Indonezia, Brazilia, Rusia, Mexic,
Japonia, Germania ºi Marea Brita-
nie. “Statele Unite ºi Europa vor
pierde constant teren comparativ
cu China ºi India”, subliniazã ra-
portul, anticipând cã, în 2050, cota
Chinei ar urma sã creascã la 20%
din economia globalã, cea a SUA
va scãdea de la 16% la 12%, cea a
Uniunii Europene va coborî de la
15% la 9%, în timp ce a Indiei va
urca de la 7% la 15%. Principalele
concluzii ale raportului realizat de
compania de consultanþã ºi audit
PricewaterhouseCoopers sunt: 1.
Economia mondialã ar putea sã se
dubleze ca mãrime pânã în 2050,
dacã vor exista politici de creºtere
economicã (fãrã mãsuri pe termen
lung cu caracter protecþionist) ºi
dacã nu se produc catastrofe care
sã ameninþe civilizaþia. 2. Pieþele

Parlamentul  European a
aprobat, ieri, ridicarea imuni-
tãþii parlamentare a lui Marine
Le Pen, mãsurã cerutã de jus-
tiþia francezã care îi reproºea-
zã cã a postat imagini cu exe-
cuþii comise de reþeaua Stat Is-
lamic pe contul ei de Twitter.
Parlamentul European a votat,
ieri, cererea cu privire la ridi-
carea imunitãþii candidatei ex-
tremei drepte la preºedinþia
Franþei, Marine Le Pen. Aceas-
ta este cercetatã de autoritãþi-
le franceze pentru publicarea
pe Twitter, în anul 2015, a
unor execuþii comise de jiha-
diºtii grupãrii Statul Islamic.

Marine Le Pen ºi-a pierdut imunitateaMarine Le Pen ºi-a pierdut imunitateaMarine Le Pen ºi-a pierdut imunitateaMarine Le Pen ºi-a pierdut imunitateaMarine Le Pen ºi-a pierdut imunitatea
în Parlamentul Europeanîn Parlamentul Europeanîn Parlamentul Europeanîn Parlamentul Europeanîn Parlamentul European

Aceastã mãsurã, cu efect ime-
diat, nu vizeazã ºi ancheta pri-
vind presupusele fraude comi-
se cu fonduri ale Parlamentu-
lui European (PE), în care
Marine Le Pen a fost pusã sub
acuzare. Le Pen a recunoscut
cã i-a acordat salarii fictive de
peste 41.500 de euro din fon-
duri ale Parlamentului Euro-
pean agentului sãu de securi-
tate, Thierry Legier, ca asis-
tent parlamentar, în perioada
octombrie-decembrie 2011.
Aceasta este de asemenea acu-
zatã cã i-ar fi plãtit asistentei
sale Catherine Griset, aproxi-
mativ 280.000 de euro.

Casa Albã revizuieºte strategia faþã de Coreea
de Nord, incluzând dimensiuni posibil militare

vind Asia timp de mai multe decenii, promi-
siunea sa cã Phenianul nu va mai testa vreo-
datã o rachetã balisticã continentalã, combi-
natã cu revizuirea strategiei care dureazã de
douã sãptãmâni, i-a determinat pe unii lideri
sã susþinã o schimbare în politica americanã.
Aceastã revizuire a strategiei efectuatã de
Statele Unite are loc în contextul unor eveni-
mente care au pus presiune asupra stabilitãþii

în regiune, comenteazã Fox News. Luna tre-
cutã, Coreea de Nord a lansat o rachetã ba-
listicã în Marea Japoniei, iar fratele vitreg la
liderului nord-coreean a fost asasinat în Ma-
laysia. Oficiali chinezi ºi nord-coreeni poatã
discuþii la Beijing, aceasta fiind prima reuniu-
ne la nivel înalt cunoscutã în termen de
aproape un an. Beijingul a redus recent im-
porturile de cãrbune din Coreea de Nord.

Cum va arãta lumea în 2050: China, India, SUA vor fi cele
mai mari economii. Þãrile avansate acum menþin nivelul veniturilor

emergente vor continua sã fie
motorul de creºtere al economiei
globale. Pânã în 2050, cota Gru-
pului economiilor emergente (E7)
- China, India, Indonezia, Brazilia,
Rusia, Mexic ºi Turcia - ar putea
creºte de la 35% la aproape 50%
din PIB-ul mondial. China ar pu-
tea fi cea mai mare economie din
lume, cu o cotã de 20% din PIB-

ul mondial în 2050, pe locul doi
fiind India, pe trei SUA, iar Indo-
nezia pe locul patru. 3. Anumite
pieþe emergente vor ajunge pe po-
ziþii centrale - Mexicul ar putea
depãºi Marea Britanie ºi Germania.
4. Cota din PIB-ul mondial a celor
27 de state ale Uniunii Europene
ar putea fi sub 10% pânã în 2050,
mai micã decât cea a Indiei. 5. Viet-
namul, India ºi Bangladeshul ar

putea fi economiile cu ritmul de
creºtere cel mai rapid. 6. Econo-
miile avansate de acum vor conti-
nua sã aibã medii ale veniturilor mai
mari, dar economiile emergente ar
urma sã înregistreze progrese în
acoperirea diferenþelor pânã în
2050. Aceastã situaþie va deschide
oportunitãþi majore pentru compa-
niile dispuse sã facã investiþii pe

termen lung în aceste pieþe. Dar
acest lucru va necesita rãbdare în
gestionarea crizelor observate re-
cent în anumite economii, spre
exemplu în Brazilia, Nigeria ºi Tur-
cia, þãri care au în continuare po-
tenþial economic pe termen lung.
7. Pentru atingerea acestui poten-
þial de creºtere, guvernele econo-
miilor emergente trebuie sã imple-
menteze reforme structurale în

sensul îmbunãtãþirii stabilitãþii ma-
croeconomice, pentru diversifica-
rea economiilor fãcându-le inde-
pendente de exploatarea resurse-
lor naturale (unde este cazul acum)
ºi pentru dezvoltarea unor institu-
þii politice ºi juridice mai eficiente.
“Sigur cã nu trebuie neglijate
ºocuri politice de genul victoriei lui
Donald Trump în SUA ori deciziei
Marii Britanii de ieºire din Uniunea
Europeanã, în contextul în care
acestea indicã schimbãri structu-
rale profunde, în special tendinþe
populiste împotriva globalizãrii, au-
tomatizãrii ºi efectelor pe care
aceste tendinþe îl genereazã, am-
plifcând inegalitãþile veniturilor ºi
slãbind coeziunea socialã. Aceste
tendinþe constituie provocãri poli-
tice reale asupra þãrilor dezvoltate
ºi nu numai, dar nu existã soluþii
rapide pentru gestionarea acestor
preocupãri. Sunt necesare eforturi
determinate ale guvernelor pentru
îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei ºi
pregãtirii profesionale ºi pentru
contracararea lipsei de corectitu-
dine percepute la nivel social prin
politici fiscale punctuale. De ase-
menea, este necesarã asumarea
unui rol real de conducere politicã
pentru a se opune rezistenþã ape-
lurilor în sensul creºterii protecþi-
onismului ºi menþinerii impulsului
în probleme de termen lung de
genul contracarãrii modificãrilor
climatice ºi reducerii sãrãciei”, re-
comandã raportul Pricewaterhou-
seCoopers.
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METEO

Parþial
înnoratvineri, 3 martie - max: 17°C - min: 3°C

$
1 EURO ........................... 4,5218 ............. 45218
1 lirã sterlinã................................5,2705....................52705

1 dolar SUA.......................4,2940........42940
1 g AUR (preþ în lei)........171,7059.....1717059

Cursul pieþei valutare din 3 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

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

RECOMANDÃRI TV
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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

cuvântul libertãþii / 11vineri, 3 martie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



12 / cuvântul libertãþii vineri, 3 martie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Daneþi

organizeazã concurs pentru ocu-
parea pe perioadã nedetermina-
tã, a funcþiei publice de execuþie,
vacante, ºi anume: Inspector, cla-
sa I, grad profesional debutant,
compartiment Contabilitate si Fi-
nanciar. Probele stabilite pentru
concurs: selecþia dosarelor de
înscriere, probã scrisã, interviu.
Condiþiile de desfãºurare a con-
cursului: data pânã la care se pot
depune dosarele de înscriere: în
termen de maximum 20 zile de la
data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial al României, Partea a
III-a, Data, ora ºi locul organizãrii
probei scrise: 03.04.2017 ora
10.00, Sala de ºedinþe a Primãriei
comunei Daneþi. Data, ora ºi lo-
cul organizãrii interviului:
05.04.2017 ora 10.00, Sala de
ºedinþe a Primãriei comunei Da-
neþi. Condiþiile de participare la
concurs: condiþii generale men-
þionate la art.54 din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionari-
lor publici, republicatã. Condiþii
specifice aferente funcþiei publi-
ce: pentru funcþia publicã de exe-
cuþie vacantã de Inspector, cla-
sa I, grad profesional debutant -
compartiment Contabilitate ºi Fi-
nanciar, pot candida, conform
art.9 lit.a) din Legea nr.188/1999
privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã, absolvenþi ai stu-
dii universitare de licenþã absolvi-
te cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echi-
valentã în domeniul ºtiinþelor eco-
nomice, conform HG 580/2014; nu
este necesarã vechime. Informa-
þii suplimentare se pot obþine la nu-
mãr telefon 0251/377.001.

C O M U N I C A T
Subscrisa SC Termo Craiova SRL, având codul de identificare fiscalã 30818118, cu sediul

social în Craiova, str. Mitropolitul Firmilian, nr. 14, jud. Dolj, numãrul de ordine în registrul
comerþului J16/1722/2012, societate aflatã în reorganizare judiciarã în dosarul nr. 140/63/2015
aflat pe rolul Tribunalului Mehedinþi, Secþia a II-a Civilã, prin administrator judiciar confirmat
Siomax SPRL cu sediul în Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 3, P+E, jud. Gorj, înmatriculatã la Registrul
Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II-0024/2006, având cod de identificare fiscalã
RO20570332, e-mail siomaxtgjiu@yahoo.com, prin asociat coordonator Somnea Maria Mariana,
solicitã populaþiei Craiovei achitarea tuturor datoriilor în termenul legal ºi procedarea
la luarea unor mãsuri urgente privind plata restanþelor cãtre furnizorul de cãldurã ºi apã
caldã. Subliniem faptul cã existã asociaþii de locatari/proprietari care în aceastã perioadã
de iarnã nu au achitat vreo sumã în contul acestor datorii, ori sumele achitate sunt aproa-
pe nesemnificative raportat la datoria lor.

Din aceste motive comunicãm faptul cã urmeazã începând cu 01.03.2017 sã fie dispu-
sã întreruperea furnizãrii de apã caldã ºi cãldurã la clienþii ( asociaþii, locatari/proprietari,
persoane fizice ºi juridice care nu ºi-au achitat consumul din perioadã 01.11.2016-31.01.2017 ºi
cel puþin parþial din restanþa deþinutã! Toate asociaþiile de locatari/proprietari sunt rugate sã ia
mãsurile corespunzãtoare, sã procedeze la eºalonarea ºi plata restanþelor deþinute cãtre societa-
tea SC Termo Craiova SRL.

Redãm mai jos, asociaþiile cu debitele cele mai mari cãtre societatea noastrã ºi sumele
pe care le-au achitat în perioada ultimelor 3 luni, asociaþii care sunt primele pe lista de-
branºãrilor sus amintite.

SC Termo Craiova SRL nu poate funcþiona fãrã plata serviciilor furnizate, motiv pentru care o sã
fim puºi în situaþia sã furnizãm doar celor care achitã aceste servicii.

Insistam ca asociatiile de locatari/proprietari, in special cele enumerate mai jos sa procedeze
urgent la deblocarea situatiei si sa efectueze plati in contul datoriilor aratate.

Societatea Termo Craiova SRL este obligata sa achite toate facturile catre furnizori, astfel ar fi
in situatia de a nu putea functiona si furniza  catre intreaga populatie a Craiovei.

Impotriva debitorilor nostrii rai platnici, intelegem sa  luam toate masurile care ar putea conduce
la incasarea debitelor, inclusiv sesizari de natura penala.

Sunt vizate in primul rand, dar nu numai asociatiile enumerate mai jos.

SC Termo Craiova SRL prin
Administrator judiciar: Siomax SPRL

Asociat coordonator
Somnea Maria Mariana
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OFERTE DE SERVICIU

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. 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 ca-
mere decomandate
vis-a-vis de Liceul
de Chimie. Telefon:
0 7 6 3 / 6 0 9 . 6 8 1 ;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
amer ican .Te le -
fon:0722/266.718,
0251/522.579
Vând casã în jude-
þul Dolj, comuna Ca-
lopãr, sat Dîlga din
cãrãmidã, anexe
gospodãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Tele-
fon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în co-
muna Apele Vii, ju-
deþul Dolj, din cãrã-
midã (anul con-
strucþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã
cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate
de racordare la re-
þeaua publicã de ali-
mentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
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.

Anunþul tãu!
SC. TM NANTERRE.SRL

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul „SCHIMBARE DE DESTI-
NAÞIE CLÃDIRE EXISTENTÃ
P+1 DIN SEDIU ADMINISTRATIV
IN PENSIUNE AGROTURISTICÃ-
CU MODIFICÃRI STRUCTURA-
LE ªI NESTRUCTURALE, IM-
PREJMUIRE PARÞIALÃ TEREN
ªI CONSTRUIRE FOIªOR LEMN”
propus a fi amplasat în comuna
Almãj, sat Almaj, numãrul 247,
judeþul Dolj. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul pri-
mãriei comunei Almaj, str. Prin-
cipalã, nr. 248, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,00 -16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, fax: 0251/419035,
email: office@apmdj.anpm.ro.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravi-
lan Comuna ªimni-
cul de Sus – sat Al-
beºti. Telefon: 0770/
107.765
Vând teren intravilan
cu construcþie înce-
putã în Cârcea, Ale-
ea Podului Nr.11. Te-
lefon: 0721/ 995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. 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 sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni - Gorj,
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

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

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


Cu multã tristeþe ºi profund

regret, colectivul Studioului de
Radio Oltenia Craiova anunþã
despãrþirea de cea care a fost
LILIANA HINOVEANU URSU,
om de o deosebitã nobleþe su-
fleteascã, poet ºi prozator, om
de radio, prieten ºi coleg. Cor-
pul neînsufleþit este depus la
Capela Bisericii Sf. Spiridon din
str. Vasile Conta, Craiova.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 3 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:

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

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

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

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

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

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

Vând Cielo al doilea
proprietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/ 208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/ 687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/ 427.583.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jghea-
buri 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 metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã) maºinã de
spãlat Alba –Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/ 181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
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 frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
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, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat
ºi mobilat, micro-
centralã, aer condi-
þionat, balcoane în-
chise termopan,
igienã ºi liniºte de-
plinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doam-
nã serioasã vârsta
60 ani.Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obliga-
þii, nefumãtoare, pen-
sionarã. 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.

PIERDERI
R&G GODMOB
SRL declarã pierdut
certificat conctatator
punct de lucru Cra-
iova - Romaneºti.
Se declarã nul.
Pierdut legitimaþie
de cãmin nr. 10 pe
numele Zmeu Ana.
Se declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Fundaþia ORIZONT
din Craiova deplân-
ge trecerea în nefiin-
þã a celei ce a fost LI-
LIANA HINOVEA-
NU, scriitor remarca-
bil ºi jurnalist de ex-
cepþie. Sincere con-
doleanþe familiei în-
durerate. Dumnezeu
s-o odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dezamãgire cruntã trãitã de vo-
leibaliºtii Craiovei, miercuri serã,
la Belchatow. Obligaþi sã-ºi adju-
dece douã manºe pentru a avansa
în fazele eliminatorii ale competi-
þiei, fãrã a depinde de alte calcule,
alb-albaºtrii, în rândurile cãrora nu
s-a regãsit cãpitanul Laurenþiu Licã

VOLEI (M) – LIGA CAMPIONILOR

GRUPA D – Runda finalã
PGE Skra Belchatow – SCM “U” Craiova 3-0
ACH Ljubljana – Azimut Modena 3-2

Clasament
1. Modena 6 5  1    17-8 15
2. Belchatow 6 3 3    12-11 9
3. CRAIOVA 6 2 4    9-14 7
4. Ljubljana 6 2 4    11-16 5

Craiova a ratat dramaticCraiova a ratat dramaticCraiova a ratat dramaticCraiova a ratat dramaticCraiova a ratat dramatic
accederea în Taccederea în Taccederea în Taccederea în Taccederea în Top 12op 12op 12op 12op 12

Tehnicianul Craiovei ºi, totoda-
tã, selecþionerul primei reprezen-
tative, Dan Pascu, a convocat opt
dintre elevii sãi în vederea unui sta-
giu de pregãtire care va avea loc
în Bãnie în mai multe perioade,
cuprinse în intervalul 4 mai – 16
august.

Numerosul contingent alb-al-
bastru este alcãtuit din: Laurenþiu
Licã, Marian Bala, Andrei Georges-
cu, Cristi Bartha, Rãzvan Olteanu,

Opt jucãtori de la SCM “U”,
convocaþi la naþionalã

Silviu Suson, Bogdan Ene ºi Mihai
Mãrieº.

Stagiul de pregãtire de la Craio-
va va fi realizat în vederea partici-
pãrii echipei naþionale de seniori la
trei acþiuni: Turneul de calificare
la Campionatul Mondial – turul 2 –
22-28 mai 2017 (Estonia), Turneul
de calificare la CM – turul 3 – 10-
17 iulie 2017 ºi Jocurile Universi-
tare Mondiale – 17-30 august 2017
(Taiwan).

– accidentat, au cedat cu 0-3 în
Polonia, iar ulterior au aflat cã ºi
un set ar fi fost de ajuns pentru a
pune mâna pune mâna pe unul din-
tre cele trei locuri calificabile de pe
poziþia a treia. ªi cât de aproape au
fost! Bãieþii lui Dan Pascu, debu-
tanþi în cea mai prestigioasã între-

cere inter-cluburi, au beneficiat de
o dublã oportunitate pentru a în-
chide actul inaugural ºi doar un
ghinion teribil a fãcut sã nu se în-
tâmple asta. La 24-23, Koprivica a
reluat fãrã speranþe, însã balonul a
lovit în umãr pe unul dintre jucã-
torii polonezi, ajungând apoi, ului-

tor, în terenul nostru. A fost în cele
din urmã 24-26, dupã care cam-
pionii României s-au prãbuºit ºi au
pierdut categoric urmãtoarele douã
seturi: 18-25, 14-25.

Turcii de la Istanbul BBSK au
“furat” calificarea SCM-ului în Top
12, graþie unei victorii, pe malurile
Bosforului, în compania autorita-
rului lider al Grupei A, Zaksa Ked-
zierzyn-Kozle (Polonia), scor 3-1
(25-23, 16-25, 25-22, 26-24). Re-
prezentanþii Semilunei au avut câº-
tig de cauzã abia la al patrulea cri-
teriu de departajare, media între

punctele câºtigate ºi cele pierdute,
0,9476 (506-534), faþã de 0,9154
(498-544).

Dãnuþ Pascu a început meciul
de la Belchatow cu Keller, Kopri-
vica, Stulenkov, Bartha, Todor,
Bala – Mãrieº (L). Au mai intrat:
Suson, Ene ºi Georgescu.

Pentru voleibaliºtii din Bãnie ur-
meazã derby-ul, de acasã, cu Ar-
cada Galaþi, programat duminicã,
de la ora 13:45 (în direct la Digi
Sport). Cele douã au acumulat câte
43 de puncte ºi ocupã locurile 3-4
în ierarhia Diviziei A1.

DIGI SPORT 1

20:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: CSM Bucureºti – Krim
Ljubljana.

DIGI SPORT 2

7:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Acapulco, în Mexic / 8:00 – TENIS
(F) – Openul Malaeziei / 16:00 –
TENIS (M) – Turneul de la Dubai,
în Emiratele Arabe Unite / 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Betis –
Sociedad / 0:00, 2:00, 4.00, 6:00 –
TENIS (F, M) – Turneul de la
Acapulco.

DIGI SPORT 3

7:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Acapulco, în Mexic / 15:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Dubai, în Emira-
tele Arabe Unite / 17:00 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: HC Dunãrea
Brãila – CSM Roman / 19:00 – VOLEI
(F) – Divizia A1: CSM Bucureºti –
CSM Târgoviºte / 21:45 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Bordeaux – Lyon.

DIGI SPORT 4

18:00, 20:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: BC CSU Sibiu – BC
SCM Timiºoara, CSM Oradea – U-BT
Cluj Napoca / 22:00 – BASCHET (M)
– Euroliga: FC Barcelona Lassa –
ÞSKA Moscova.

DOLCE SPORT 1

20:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: CSM Bucureºti – Krim
Ljubljana / 4:30 – BASCHET NBA:

Divizionarele doljene de Liga
a III-a, gata din nou de acþiune

Podariul are cea mai grea misiune posibilã

Aflatã în vacanþã de la începutul lunii
decembrie, Liga a III-a stã sã repor-
neascã la drum, cu prima etapã a re-
turului. Tridentul doljean va juca in
corpore astãzi, iar un meci cu adevã-
rat infernal va avea Podariul lui Victor
Naicu, care va evolua în fieful detaºa-
tului lider SCM Piteºti.

În tot acest timp, CSU Craiova II
va disputa o adevãratã finalã în sub-
solul clasamentului, primind pe “Extensiv”
vizita vâlcenilor de la ªirineasa, pe când
fruntaºa ACSO Filiaºi va evolua, în depla-
sare, contra echipei secunde a Concordiei
Chiajna.

În partidele din tur, Podari ºi Universi-
tatea au pierdut la limitã, 0-1, respectiv 1-
2, iar filieºenii au înregistrat o remizã fãrã
goluri.

Clasament
1. Piteºti 36 9. Steaua II 18
2. Voluntari II 23 10. Alexandria 18
3. Bradu 22 11. Chiajna II 16
4. FILIAªI 21 12. ªirineasa 15
5. Roºiori 21 13. Titu 14
6. Aninoasa 19 14. PODARI 13
7. Mioveni II 19 15. CRAIOVA II 12
8. Moreni 18

Seria 3 – Etapa a 16-a
Astãzi, ora 15:00: CSU CRAIOVA II –

ACS ªirineasa, Concordia Chiajna II –
ACSO FILIAªI, SCM Piteºti – CS PO-
DARI, CS Mioveni II – FC Voluntari II,
Atletic Bradu – Flacãra Moreni.

Mâine, ora 15:00: Urban Titu – Spor-
ting Roºiori, FC Aninoasa – FCM Alexan-
dria. Steaua Bucureºti II stã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
New Orleans Pelicans – San Antonio
Spurs.

DOLCE SPORT 2

17:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: HC Dunãrea Brãila – CSM
Roman / 2:00, 6:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Acapulco, în Mexic.

DOLCE SPORT 3

15:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Dubai, în Emiratele Arabe Unite / 21:45
– FOTBAL Spania – La Liga: Betis –
Sociedad.

DOLCE SPORT 4

21:30 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Midtjylland – Larvik.

EUROSPORT 1

11:45 – BIATLON – Cupa Mondialã,
la Pyeongchang, în Coreea de Sud /
13:15, 15:45, 18:00 – SCHI FOND,
COMBINATA NORDICÃ – Campiona-
tul Mondial, la Lahti, în Finlanda /
19:15 – ATLETISM – Campionatele
Europene de salã, la Belgrad, în Serbia
/ 4:00 – SCHI ALPIN – Cupa Mondia-
lã, la Jeongseon, în Coreea de Sud.

EUROSPORT 2

10:30 – ATLETISM – Campionatele
Europene de salã, la Belgrad, în Serbia
/ 14:45 – SNOOKER – Openul Gibral-
tarului / 18:30 – BASCHET (M) –
Eurocupa: Khimki Moscova – Valencia
/ 21:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Augsburg – Leipzig / 23:30 –
BASCHET (M) – Eurocupa: Gran
Canaria – Hapoel Ierusalim.
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1. Viitorul 25 16 3 6 39-21 51
2. Steaua 25 13 7 5 33-21 46
3. CFR Cluj 25 13 7 5 41-23 40
4. Craiova 25 12 4 9 35-26 40
5. Gaz Metan 25 10 9 6 36-26 39
6. Dinamo 25 11 5 9 38-33 38
7. Astra 24 11 5 8 26-26 38
8. Botoºani 25 9 5 11 30-28 32
9. Voluntari 25 8 6 11 30-36 30
10. CSMP Iaºi 24 7 5 12 25-28 26
11. Chiajna 25 6 6 13 16-31 24
12. Pandurii 25 6 7 12 24-40 19
13. ACS Poli 25 7 6 12 24-41 13
14. ASA 25 5 5 15 19-36 11

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 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

Fotbalul etalat de Universitatea
Craiova în acest campionat a fost
peste valoarea lotului  de care a
beneficiat Gigi Mulþescu. Cu ju-
cãtorii care anul trecut se luptau
pentru evitarea retrogradãrii, teh-
nicianul a schimbat mult în bine
atât jocul, cât ºi rezultatele ªtiin-
þei, chiar dacã acum este la un pas
sã rateze play-off-ul. Rar s-au mai
bucurat suporterii olteni în ultime-
le douã decenii de un fotbal aºa
de ofensiv ºi spectaculos cum a
prestat în acest sezon la echipa lui
Mulþescu, în ciuda faptului cã în
lot nu prea gãsim  jucãtori deci-
sivi, de mare valoare, doar Ivan ºi
Bãluþã ieºind oarecum din tipar. O
dovadã recentã o avem în Bog-
dan Vãtãjelu, care era liderul ju-
veþilor, dar nici nu a debutat într-
un meci oficial pentru o echipã nu
tocmai de nivel înalt, precum Spar-
ta Praga, devenind chiar a treia
soluþie pe postul de fundaº stânga
ºi evoluând doar în campionatul re-
zervelor din Cehia.

Mulþescu a fãcut ºi el unele
greºeli, mai ales în privinþa schim-
bãrilor, pe care nu ºi le-a utilizat
de multe ori, sau le-a efectuat
prea târziu ºi astfel unii jucãtori
tineri, pe care acum este nevoit
sã se bazeze, nu au avut posibili-
tatea sã acumuleze experienþã. Pe
de altã parte, este de înþeles ºi
neglijarea tinerilor de cãtre Mul-
þescu, din moment ce echipa sa-
telit se zbate la retrogradare în
Liga a III-a, aºa încât e greu sã
gãseºti de acolo soluþii pentru pri-
ma echipã.

Jucãtorii de la Gaz Metan sunt motivaþi atât pentru a
realiza o performanþã unicã pentru club, dar ºi finan-
ciar. Astfel, dacã înving Universitatea ºi se calificã în
Top 6,  jucãtorii lui Cristi Pustai beneficiazã de prime
de obiectiv care pot atinge cuantumul salariilor anuale.
Acestea sunt calculate în funcþie de minutele jucate de
fiecare fotbalist în parte, iar un titular de bazã poate
ajunge la 50.000 de euro. În condiþiile în care salariul
mediu la Gaz Metan în jur de 2.500-3.000 de euro pe
lunã, obþinerea locului de play-off ar însemna dublarea
salariului anual, pentru majoritatea jucãtorilor. „Jucãto-
rul se alege cu mult mai puþin ºi raportat la contractele
mici de la Mediaº, la o medie de 2500 – 3000 de euro,
ar ajunge jucãtorul, practic, sã câºtige un salariu de
5000 pe lunã. Noi nu avem primã de meci, avem primã
de obiectiv, de fiecare loc. 50.000 este suma brutã.
Dupã ce plãteºte toate taxele poate sã ajungã undeva la
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30.000, care ar însemna 2500 pe lunã, adãugat la sala-
riile lor ar ajunge la un 4500 – 5000 de euro pe lunã,
ceea ce nu mi se pare mult pentru Liga I”, spune Ioan
Mãrginean, preºedintele celor de la Gaz Metan.

Cel mai important jucãtor al medieºenilor, Eric de
Oliveira, spune cã nu se va gândi la prime, când va
intra pe teren, în meciul cu Craiova: „În ultima etapã
se va decide viitorul nostru. Am arãtat o schimbare, la
meciul cu Steaua am avut o mai mare dãruire ºi sunt
sigur cã dacã jucãm la fel ºi la Craiova, ne atingem
obiectivul. Este cel mai important meci din sezon ºi
vom munci dublu ca ºi pânã acum. Vom fi ori noi, ori
ei în play-off. Cred cã prima conteazã mai puþin. Pen-
tru un club mic, cum e Gaz Metan, o echipã nou-
promovatã e important asta. Eu mã gândesc sã mai
scriu o paginã în istoria acestui club. Asta conteazã
mai mult decât banii”.
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Dar dacã se va rata obiecti-

vul, Mulþescu are cea mai micã
parte de vinã. Practic, în iarna
aceasta, în loc sã se întãreascã
pentru a ataca în forþã ultima parte
a sezonului, lotul s-a subþiat. Din-
tre jucãtorii transferaþi, doar Di-
mitrov s-a integrat, dar el nu a
fãcut decât sã acopere plecarea
lui Vãtãjelu. În schimb, jucãtorii
care au intrat în ultimele luni de
contract au devenit practic neuti-
lizabili, conducerea nereuºind nici
sã le rezilieze contractele, pentru
a aduce alþii pe aceleaºi salarii, ºi
nici sã le prelungeascã înþelege-
rile. Evident, aici intervine ºi cali-
tatea moralã a fotbaliºtilor. În
timp ce Popov, care nu a primit o
propunere de prelungire a con-
tractului, s-a implicat total ºi a
oferit maxim, chiar dacã a fost
folosit pe posturi cu care nu era
familiar, Madson, Acka ºi Nuno
Rocha n-au mai avut o atitudine
profesionistã ºi ori au tratat mai
lejer antrenamentele, ori pur ºi
simplu au refuzat sã intre pe te-
ren, cazul lui Acka. În plus, faptul
cã au sãrbãtorit într-un club din
Bucureºti eºecul ªtiinþei în der-
by-ul cu Dinamo, în timp ce Bã-
luþã a apãrut în lacrimi la confe-
rinþa de presã, iar suporterii fã-
ceau calcule de play-off în miez
de noapte în drumul de întoarce-
re spre casã, reprezintã o adevã-
ratã sfidare din  partea celor tri-
miºi la echipa a doua.

Transferurile proaste efectuate
în acest sezon denotã nepricepere
din partea conducãtorilor clubului.

Nici mãcar bugetul nu conteazã
prea mult, dacã acceptãm cã în afa-
ra echipei lui Becali nu mai existã
cluburi care transferã pe bani. Cei
care i-au adus pe Rambe, Fajic sau
Bucuricã ar trebui sã renunþe la
funcþie de bunãvoie.

De asemenea, o nocturnã mo-
bilã adusã pentru a se disputa me-
ciurile pe „Extensiv” ar fi însem-
nat probabil siguranþa intrãrii în
play-off. În Parcul Romanescu,
ªtiinþa a întregistrat 7 victorii ºi o
remizã, respectiv 22 de puncte, în
timp ce la Severin s-au pierdut
douã meciuri importante, iar due-
lul decisiv cu Gaz Metan se va dis-
puta pe teren neutru, pe un sta-
dion cu tribune aflate destul de
departe de gazon. În loc sã facã
tot posibilul sã întãreascã lotul ºi
sã gãseascã soluþii ca echipa sã
nu plece de acasã, conducãtorii
clubului au apelat la o firmã de
marketing din Bucureºti care se
întrece în baliverne ºi acþiuni se
speculat o performanþã care este
departe de a se înfãptui. Mai rã-

mânea doar ca echipa sã se în-
toarcã la cantonamentul de la
Mogoºoaia sau sã joace pe Arena
Naþionalã meciul cu Gaz Metan.

Dacã nu va intra în play-off,
Universitatea va rata întregul se-
zon, paradoxal, deºi a arãtat un
fotbal captivant, apreciat nu doar
de suporteri, ci ºi de comentatorii
neutri. Nu neapãrat intrarea în
Europa se joacã în ultima etapã, în
Trivale, fiindcã acolo se poate ajun-
ge ºi de pe locul 7, însã am lipsi din
cel mai atractiv play-off posibil.
Dacã anul trecut ASA, Dinamo ºi

Viitorul au fãcut figuraþie, acum se
anunþã un final de sezon extrem
de încins, având protagoniste pe
Viitorul, FCSB, Dinamo, Astra ºi
CFR Cluj, cele mai bune echipe
ale campionatului, a ºasea echipã
urmând a fi aleasã dintre Craiova
ºi Mediaº. Dacã vrem sã gãsim
însã ºi o parte pozitivã a participã-
rii în play-out, aceasta ar fi legatã
de disputarea meciurilor la Craio-
va, echipa nemaifiind nevoitã sã
plece de pe Extensiv. Numai cã s-
ar juca probabil cu tribunele aproa-
pe goale.
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