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- Din emisiunea “Românii au ta-
lent”, de vinerea trecutã, mi-au plãcut,
Popescule,  cei doi ucrainieni, cum a
dansat argentinianca ºi cum a cântat
chinezul.

culturã / 8

Mii de olteni au sãr-
bãtorit la Piteºti califi-
carea Universitãþii Cra-
iova în play-off, dupã
victoria cu Gaz Metan
Mediaº, scor 1-0. Ban-
cu a înscris un gol sen-
zaþional, care a decis o
partidã jucatã la sacri-
ficiu de alb-albaºtri ºi
trãitã intens în tribune
de suporteri. Dacã Vo-
luntariul, Timiºoara sau
Mioveniul nu produc o
uriaºã surprizã în Cupa
României, Craiova re-
vine în cupele europe-
ne dupã 17 ani.
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Un HollandeUn HollandeUn HollandeUn HollandeUn Hollande
tot mai greutot mai greutot mai greutot mai greutot mai greu
de înþeles!de înþeles!de înþeles!de înþeles!de înþeles!

Mandatul de cinci ani, ca pre-
ºedinte al Franþei, se încheie pes-
te numai douã luni ºi pentru Fran-
cois Hollande. Nu va mai candida
la reînnoirea mandatului, din mo-
tive de acum cunoscute, ºi can-
didatul socialiºtilor francezi, Be-
noit Hamon – creditat cu doar
16% în ultimul sondaj – are ºanse
realmente reduse de a accede în
turul doi. Unde se preconizeazã,
tot mai mult, o confruntare între
Emmanuel Macron (25%) ºi Ma-
rine Le Pen (26%). Oricum, ex-
trema dreaptã – Frontul Naþional
– nu a fost niciodatã atât de ame-
ninþãtoare ca acum.

Antonio NegriAntonio NegriAntonio NegriAntonio NegriAntonio Negri
ºi (Noul) Imperiuºi (Noul) Imperiuºi (Noul) Imperiuºi (Noul) Imperiuºi (Noul) Imperiu
( I I )( I I )( I I )( I I )( I I )

Cu siguranþã, viziunea singu-
larã ºi ineditã pe care Antonio
Negri o aºeazã la baza inter-
pretãrii lumii de azi ºi de mâine
în „Imperiul”, „Multitudine” ºi
„Commonwealth” îºi are prin-
cipalele repere în cele trei cãrþi
ale sale, scrise în închisoare ºi
consacrate filosofiei lui Spino-
za („Anomalia sãlbaticã”, 1991,
„Spinoza subversiv”, 1992, ºi
„Democraþie ºi eternitate în Spi-
noza”, 1995).  Astfel, pentru el,
gândirea spinozistã s-ar sub-
scrie unui raport unitar de pro-
ducþie-constituire…

EuroparlamentarulEuroparlamentarulEuroparlamentarulEuroparlamentarulEuroparlamentarul
Marian JeanMarian JeanMarian JeanMarian JeanMarian Jean
MarinescuMarinescuMarinescuMarinescuMarinescu
are soluþia pentruare soluþia pentruare soluþia pentruare soluþia pentruare soluþia pentru
BrexitBrexitBrexitBrexitBrexit

ProgrameleProgrameleProgrameleProgrameleProgramele
de  protejareade  protejareade  protejareade  protejareade  protejarea
mediului,  intratemediului,  intratemediului,  intratemediului,  intratemediului,  intrate
în linie dreaptãîn linie dreaptãîn linie dreaptãîn linie dreaptãîn linie dreaptã
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SIE recruteazã

ofiþeri operativi,

specialiºti

în limbi strãine

ºi specialiºti IT
Serviciul de Informaþii

Externe organizeazã,
începând cu 2 aprilie, un
proces de selecþie pentru
ocuparea a 40 de posturi
de ofiþeri operativi, 15
posturi de ofiþeri specia-
liºti limbi strãine ºi 30
posturi de ofiþeri specia-
liºti IT, conform unui
anunþ postat pe site-ul
Serviciului. Dosarele se
vor putea depune electro-
nic, în intervalul 2 aprilie
– 30 aprilie a.c., pe site-ul
SIE. Candidaþii eligibili
vor participa, în Bucu-
reºti, la interviuri ºi
diferite etape de evaluare
(psihologicã, profesionalã/
aptitudinalã, medicalã),
de testare a cunoºtinþelor
de culturã generalã ºi a
limbii strãine cunoscute.
Având în vedere specificul
instituþiei, pentru candi-
daþii declaraþi admiºi,
încadrarea este condiþio-
natã de obþinerea avizului
pentru acces la informaþii
clasificate. Pentru dome-
niul operativ, candidaþii
trebuie sã fie absolvenþi de
studii superioare de lungã
duratã sau de ciclul II
Bologna, cu mediile
anilor de studii ºi a exa-
menelor de licenþã/ diser-
taþie de minim 7,00; sã
cunoascã o limbã strãinã
de circulaþie internaþiona-
lã la nivel minim B1
superior;sã aibã vârsta de
maxim 35 ani.
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”Cred cã în discuþia pe care ºi
eu am vãzut-o, am citit câteva din
declaraþiile doamnei ministru, ar
fi trebuit o precizare pentru opi-
nia publicã - aceste majorãri de
salarii, bãnuiesc, cã nu vor fi fã-
cute dintr-odatã, pentru cã, evi-
dent, bugetul cred cã nu poate sã
susþinã. Spun acest lucru cu o
anumitã rezervã pentru cã nu m-
am consultat cu doamna minis-
tru. Bãnuiesc cã dânsa a discutat
cu Ministerul de Finanþe pentru a
vedea posibilitãþile. ªtiu cã, iniþi-
al, când noi am discutat încã din
legislatura trecutã despre un pro-
iect de lege de salarizare unicã, am

Tribunalul Prahova se va pro-
nunþa în 14 martie în privinþa
solicitãrii DNA de emitere a unui
nou mandat de arestare în lipsã
pe numele lui Sebastian Ghiþã,
în cel de-al cincilea dosar des-
chis de DNA pe numele acestu-
ia, transmite corespondentul
MEDIAFAX. Tribunalul Praho-
va urma sã ia în discuþie ieri
emiterea unui nou mandat de

Premierul Sorin Grindeanu a
numit-o ieri pe Alina Petrescu,
fost jurnalist, în funcþia de con-
silier de stat, purtãtor de cuvânt
al Guvernului, anunþã instituþia
într-un comunicat de presã. “Îmi
doresc foarte mult ca transparen-
þa ºi comunicarea în timp real sã
fie douã atribute principale ale Ca-
binetului pe care îl conduc. Este
responsabilitatea noastrã ca oa-
menii sã fie informaþi corect de-
spre mãsurile care, de cele mai
multe ori, au impact direct asu-

Printr-un ordin al preºedinte-
lui Agenþie Naþionale de Admi-
nistrare Fiscalã, Bogdan-Nico-
lae Stan, inspectorilor de la anti-
fraudã fiscalã le va fi diminuat

Cãlin Popescu Tãriceanu o completeazã pe LiaCãlin Popescu Tãriceanu o completeazã pe LiaCãlin Popescu Tãriceanu o completeazã pe LiaCãlin Popescu Tãriceanu o completeazã pe LiaCãlin Popescu Tãriceanu o completeazã pe Lia
Olguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa Vasilescu în privinþa majorãrii salariilorasilescu în privinþa majorãrii salariilorasilescu în privinþa majorãrii salariilorasilescu în privinþa majorãrii salariilorasilescu în privinþa majorãrii salariilor

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, a
declarat, ieri, cã Lia Olguþa Vasilescu, care a vorbit de
dublarea salariilor, ”ar fi trebuit sã facã o precizare -

aceste majorãri de salarii cã nu vor fi fãcute dintr-odatã,
pentru cã, evident, bugetul cred cã nu poate sã susþinã”.

convenit cã acest lucru se va face
etapizat, în aºa fel încât evident
efortul sã poatã sã fie susþinut de
buget”, a declarat Cãlin Popescu
Tãriceanu.

Ministrul Municii, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat cã salariile
bugetarilor mai mici de 4.000 de
lei se vor dubla. „Suntem în dis-
cuþii pe legea salarizãrii unitare. De
luni începem sã avem întâlniri cu
sindicatele, primele care vor intra
la discuþii vor fi sindicatele din or-
dinea publicã ºi din sãnãtate. (...)
Pânã la pragul de 4.000 lei salarii-
le se dubleazã, dupã 4.000 lei este
o creºtere cu 45% a salariilor, iar

dupã pragul de 7.000 lei sunt creº-
teri, dar nu foarte mari“, a decla-
rat ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu la postul de televiziune
România TV. Reprezentanþii minis-

terului au precizat pentru MEDIA-
FAX cã majorãrile se vor face eta-
pizat ºi cã nu este vorba despre o
dublare pentru toate salariile, ci în
funcþie de nivelul acestora.

ANAF taie din sporul de suprasolicitare
acordat inspectorilor anti-fraudã

Printr-un ordin al preºedintelui Agenþie Naþionale
de Administrare Fiscalã, Bogdan-Nicolae Stan, in-

spectorilor de la anti-fraudã fiscalã le va fi diminuat
sporul de suprasolicitare psihicã de la 25% la 5% din
salariu începând cu data de 1 martie. ANAF spune cã

în buget nu s-au prevãzut aceºti bani.

sporul de suprasolicitare psihi-
cã de la 25% la 5% din salariu
începând cu data de 1 martie a.c.
“În construcþia bugetarã pentru
anul 2017 nu s-au alocat fonduri

care sã susþinã acordarea spo-
rului de risc si suprasolicitare ne-
uropsihicã, pânã la nivelul ma-
xim prevãzut de lege (25% din
salariul de bazã), de care au be-
neficiat inspectorii antifraudã în
anii precedenþi. Fondul total bu-
getar aprobat pentru anul 2017
repartizat aparatului propriu al
ANAF s-a diminuat cu 4,62
puncte procentuale, reprezen-
tând un procent de 95,38% din
execuþia anului 2016. În ciuda
acestei  s i tuaþi i ,  conducerea
ANAF a apreciat necesitatea
menþinerii acestui spor în cuan-
tum de 5 % din salariul de bazã,
pentru inspectorii din cadrul Di-
recþiei Generale Antifraudã Fis-
calã, precum ºi a sporurilor
acordate pentru orele suplimen-
tare efectuate, în cuantum de
75%. Menþionãm cã se va reveni
cu o analizã în ceea ce priveºte

modificarea procentului sporu-
lui de risc i suprasolictare neu-
ropsihicã în momentul unei
eventuale rectificãri bugetare
pozitive, luându-se mãsurile care
se vor impune”, se aratã într-un
comunicat al ANAF.

Reamintim cã, primul minis-
tru, Sorin Grindeanu, s-a în-
tâlnit vineri dimineaþa cu minis-
trul Finanþelor Publice, Viorel
ªtefan ºi cu preºedintele Agen-
þiei Naþionale de Administrare
Fiscalã (ANAF), Bogdan Nico-
lae Stan pentru a discuta de-
spre colectarea taxelor ºi im-
pozitelor, pe fondul diminuãrii
acesteia. În acest context, pre-
mierul României a solicitat
creºterea gradului de colecta-
re a veniturilor bugetare admi-
nistrate de ANAF ºi intensifi-
carea mãsurilor de îmbunãtãþi-
re a conformãrii voluntare.

Alina Petrescu, jurnalist TV, numitã
de premierul Sorin Grindeanu

purtãtor de cuvânt al Guvernului
pra vieþii lor. Am încredere cã
Alina va ºti sã explice deciziile
Guvernului ºi sã facã înþeleasã
activitatea echipei guvernamen-
tale“, a declarat prim-ministrul
Sorin Grindeanu. Alina Petrescu
are o experienþã în presa de aproa-
pe 15 ani, debutând la TVR In-
ternaþional, lucrând apoi aproape
doi ani în redacþia EuroNews.
Cea mai lungã perioadã, peste 10
ani, ºi-a petrecut-o la Antena 3,
post de unde a plecat în cursul
sãptãmânii trecute.

Procurorii DNA Ploieºti cer arestarea în lipsã
pentru Sebastian Ghiþã într-un nou dosar

arestare în lipsã pe numele lui
Sebastian Ghiþã, însã instanþa
a mai cerut anumite documen-
te. Sebastian Ghiþã a fost pier-
dut, în noaptea de 19 spre 20
decembrie 2016, de poliþiºtii
care îl filau pe DN1, în timp
ce se îndrepta cãtre casã de la
un eveniment al SRI, au decla-
rat surse judiciare pentru ME-
DIAFAX.
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Un Hollande tot mai greu de înþeles!Un Hollande tot mai greu de înþeles!Un Hollande tot mai greu de înþeles!Un Hollande tot mai greu de înþeles!Un Hollande tot mai greu de înþeles!
Mandatul de cinci ani, ca pre-

ºedinte al Franþei, se încheie pes-
te numai douã luni ºi pentru Fran-
cois Hollande. Nu va mai candi-
da la reînnoirea mandatului, din
motive de acum cunoscute, ºi
candidatul socialiºtilor francezi,
Benoit Hamon – creditat cu doar
16% în ultimul sondaj – are ºanse
realmente reduse de a accede în
turul doi. Unde se preconizeazã,
tot mai mult, o confruntare între
Emmanuel Macron (25%) ºi
Marine Le Pen (26%). Oricum,
extrema dreaptã – Frontul Naþi-
onal – nu a fost niciodatã atât de
ameninþãtoare ca acum, ceea ce
în opinia lui Francois Hollande
neliniºteºte atât viitorul Franþei,
cât ºi construcþia europeanã.
Dupã o jumate de secol, candi-
datul dreptei este ameninþat a nu
se califica în turul doi al alegeri-
lor prezidenþiale ºi Francois Fil-
lon, fiindcã despre el e vorba,
exclude în pofida presiuni din in-
teriorul partidului sã se retragã.

Cum a ajuns Frontul Naþional într-
o posturã privilegiatã nu se spu-
ne, deºi cu talent politic ºi abilita-
te diplomaticã se puteau explica
mai multe lucruri ºi despre ame-
ninþarea populistã, una din core-
lativele democraþiei. Dacã popo-
rul e cel care te aduce la putere,
atunci el trebuie sedus, linguºit,
manevrat convenabil, pentru ob-
þinerea rezultatului scontat. Cine
nu o face, nu ajunge la putere.
Cine o face fãrã mãsurã, se pier-
de pe sine. De ce „a prins” în
Franþa populismul – subversiv –
unde clasa politicã se pretinde
igienizatã, rãmâne o întrebare,
deocamdatã fãrã rãspuns „con-
venabil” pentru Francois Hollan-
de. Care, într-un interviu, acor-
dat unui grup de publicaþii de pe
continent – Suddeutsche Zeitung,
La Stampa, The Guardian, La
Vanguardia, Gazeta Wyborcza,
Le Monde –, premergãtor mini-
summitului „în patru”, de asearã,
la Versailles, cu Angela Merkel

ºi omologii italian (Paolo Genti-
loni) ºi spaniol  (Mariano Rajoy),
a fost clar ºi ferm: Europa ce-
lor 27 nu poate fi o Europã
uniformã a celor 27. Multã vre-
me, aceastã idee a unei Europe
diferenþiate, cu viteze diferite, rit-
muri distincte de creºtere econo-
micã a generat multã rezistenþã.
Dar astãzi este o idee care se
impune, în caz contrar Europa va
exploda. Ultima misiune a lui
Francois Hollande, cum el însuºi
a recunoscut-o, ºi cãreia îi con-
sacrã ultimele douã luni la Ely-
see, este oprirea Frontului Naþi-
onal, relansarea apãrãrii Europei,
un pact comun pentru piaþã in-
ternã ºi pentru cei mulþi – mone-
dã unicã. În opinia sa, inclusiv
Regatul Unit, în pofida „Brexit”,
va avea statul de asociat. Sunt
state care doresc sã meargã mai
departe, în materie de apãrare,
de armonizare fiscalã, socialã, de
cercetare ºtiinþificã sau culturã.
Francois Hollande, care nu ex-

primã doar un punct de vedere
propriu, nu face de bunã-seamã
„unanimitate” în Uniunea Euro-
peanã. Grupul de la Viºegrad nici
nu vrea sã audã de Europa în
mai multe viteze. Apoi, rapor-
tul între centru ºi periferie este
istoriceºte foarte mobil ºi, prin
urmare, trecãtor. Nu facem,
acum, o istorie a „nucleelor tari
în Europa”. Solidaritatea franco-
germanã s-a consolidat, mai ales
dupã episodul irakian, printr-o
comunã retoricã... anti-america-
nã. Se repetã cumva, din cauza
lui Donald Trump? Oricum sun-
tem în zorii unui nou naþionalism:
naþionalismul european. ªi nu este
locul sã vorbim de doctrina filo-
sofului german Jurgen Haber-
mas, idealã pentru a demobiliza.
Domnul Francois Hollande plea-
cã peste douã luni de la Elysee.
Peste ºase luni acelaºi lucru l-ar
putea face ºi cancelarul german
Angela Merkel, vizibil ameninþa-
tã de contracandidatul sãu Mar-

MIRCEA CANÞÃR

tin Schulz. De actualii premieri,
italian ºi spaniol, prezenþi la mini-
summitul de la Versailles, cu toa-
tã consideraþia, nu se pot lega
mari speranþe, în ceea ce priveº-
te o Europã în mai multe viteze
sau în cercuri concentrice. Apoi,
formula cu „mai puþini, mai coe-
renþi ºi mai uniþi”, cum ar spune
„nuclearii”, gâdilând orgoliul su-
veran al Franþei ºi Germaniei, ar
putea rãmâne o sursã de noi ipo-
crizii. Cum s-ar putea acomoda
nu puþine state europene, cu lideri
puternici, vocali,  cu statutul de
anexã sau de... mâna a doua ºi a
treia, este greu de imaginat. Ceea
ce nu înseamnã cã este... impo-
sibil.  Mai ales cã presa din ulti-
mele sãptãmâni, deºi discret, nu
a ascuns ambiþia lui Francois
Hollande de a prelua preºedenþia
Consiliului European dupã pleca-
rea de la Elysee la mijlocul lunii
mai, dupã ce rãmânerea lui Do-
nald Tusk nu mai este agreatã de
puterea de la Varºovia.

  O primã întâlnire a avut loc,
sãptãmâna trecutã, la sediul Pri-
mãriei Craiova. Autoritãþile loca-
le i-au invitat la discuþii pe repre-
zentanþii arhitecþilor, în speþã
membrii Ordinului Arhitecþilor
din România, ai Uniunii Arhitec-
þilor ºi Registrul Urbaniºtilor, dis-
cutându-se problemele pe care le
ridicã elaborarea strategiei de re-
generare urbanã, care va fi ini-
þiatã de Primãria Craiova. „Stra-
tegia urmeazã sã stabileascã in-
tervenþia autoritãþii publice locale
în zonele urbane ºi peri-urbane
aflate în dificultate, care nu reu-
ºesc sã iasã dintr-un proces de
degradare. S-au discutat proble-
me legate de provocãrile exis-
tente, etapele elaborãrii proiec-
tului integrat de regenerare ur-
banã pe termen scurt ºi lung, do-
meniile de intervenþie ºi modali-
tãþile de colaborare”, se aratã
într-un comunicat de presã al
Primãriei Craiova.

„O idee foarte bunã”
Radu Ionescu, preºedintele

Primãria Craiova lucreazã la strategiaPrimãria Craiova lucreazã la strategiaPrimãria Craiova lucreazã la strategiaPrimãria Craiova lucreazã la strategiaPrimãria Craiova lucreazã la strategia
de regenerare urbanãde regenerare urbanãde regenerare urbanãde regenerare urbanãde regenerare urbanã

Municipalitatea ºi-a propus sã salveze lu-
crurile mai noi ºi mai vechi, unele uitate sau
neglijate ale Craiovei. Autoritãþile locale
doresc o colaborare mai strânsã cu arhitec-
þii, iar împreunã sã elaboreze strategia de
regenerare urbanã a municipiului. Arhitecþii

Ordinului Arhitecþilor din Româ-
nia, filiala Oltenia, este de pãrere
cã elaborarea acestei strategii de
regenerare urbanã este o idee
foarte bunã, pe care arhitecþii
craioveni o îmbrãþiºeazã ºi chiar
se oferã sã acorde sprijin muni-
cipalitãþii. „A fost o surprizã plã-
cutã ºi o ocazie deosebit de aº-
teptatã de toatã lumea sã colabo-
rãm cu primãria într-un proiect
pe termen lung. Este nevoie de
un proiect, de o strategie de re-
generare urbanã care sã vizeze
atât remedierea unor defecþiuni,
cât ºi elemente ºi idei care sã
contribuie la progrese ºi o dez-
voltare cât mai bunã a oraºului.
Noi ne-am angajat sã fim placa
turnantã între primãrie ºi arhitecþii
care pot veni cu multe proiecte
ºi idei frumoase”, a declarat Radu
Ionescu. Preºedintele filialei Ol-
tenia a OAR susþine cã munici-
piul Craiova are cu atât mai mult
nevoie de o perspectivã în pri-
vinþa urbanismului cu cât se pre-
gãteºte ºi noul PUG al Craiovei.

Centrul Vechi: 10%
din case

sunt consolidate
În viziunea arhitec-

tului Radu Ionescu,
Centrul Vechi al Craio-
vei este un câºtig din
punct de vedere urba-
nistic pentru oraº.
Acesta spune cã reabi-
litarea zonei istorice
este pe direcþia bunã,
însã se pot face mai
multe lucruri în privin-
þa caselor. ”Centrul
Vechi al Craiovei aratã
bine ºi se poate ºi mai
bine, ºi aici mã refer la
zona de case. Pe par-
tea de expertize ºi con-
solidãri, imobilele din
zona istoricã stau, în
continuare, prost, doar un procent
de 10% au depãºit aceastã fazã,
deþi este una esenþialã”. Arhitecþii
recunosc cã, de cealaltã parte, nici
Primãria Craiova nu poate sã în-
treprindã mai multe, dat fiind fap-
tul cã este vorba de proprietãþi pri-
vate. „Ne bazãm foarte mult pe
schimbarea proprietarilor. Centrul
Vechi este, în aceastã perioadã,
într-o perioadã în care imobilele
se vând, se transmit proprietãþile
ºi sperãm cã noii lor proprietari
vor fi dispuºi sã facã investiþii.

Zona istoricã a Craiovei
este mult mai mare

Pentru ca zona istoricã a oraºu-
lui sã îºi recapete o parte din splen-
doarea de altãdatã, arhitecþii susþin
cã ar fi nimerit ca arealul Centrului
Vechi sã fie extins pânã la Piaþa Ve-
che, acolo unde se afla, la momen-
tul 1900, Rãscruciul Mare al Bãniei,
considerat un nod comercial foarte
important. Arhitecþii militeazã ºi pen-
tru salvarea unei alte construcþii
valoroase pentru istoria veche a
Craiovei. Este vorba de Hanul Pu-

þureanu, care, din pãcate, se aflã
acum într-o stare de degradare
foarte avansatã, ba chiar insalubrã.
Legat de aceste locuri, istoria ora-
ºului a consemnat ºi faptul cã aco-
lo, într-o prãvãlie de la parterul con-
strucþiilor, cum era moda vremii, a
lucrat ºi tânãrul Constantin Brân-
cuºi. În “magazinul de marfuri si
coloniale” al lui Ion Zamfirescu,
marele sculptor îºi întâlneºte, prac-
tic, ºansa în persoana acestui ne-
gustor care îl îndeamnã sã urmeze
cursurile de artã.

LAURA MOÞÎRLICHE

craioveni au rãspuns acestei invitaþii ºi con-
siderã cã oraºul va avea mult de câºtigat de
pe urma acestui proiect, dat fiind faptul cã
sunt multe zone în stare de degradare ºi care,
cu concursul specialiºtilor, ar putea sã fie
salvate ºi puse în evidenþã.
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La patru ani dupã ce o parte
dintre ei au fost prinºi de poliþiºtii
doljeni cu 5.000 de pachete de þi-
gãri de contrabandã, ºapte doljeni
au fost condamnaþi definitiv pen-
tru infracþiuni la regimul vamal.
Reamintim cã, reprezentanþii IPJ
Dolj anunþau, pe 2 martie 2013,
cã poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investigare a Fraudelor Dolj,
în colaborare cu SIPI Dolj ºi sub
coordonarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj i-au reþinut ºi in-
trodus în arestul IPJ Dolj, pe bazã
de ordonanþã de reþinere, pe Io-
nuþ Smarandache, de 37 de ani,
din Craiova ºi Doru Lazãr, de 35
de ani, din Bãileºti, cercetaþi pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de
evaziune fiscalã ºi contrabandã. În
urma cercetãrilor s-a stabilit cã cei
doi învinuiþi, împreunã cu Florin
Dobra, de 38 de ani ºi Florin Ca-
zacu, de 34 de ani, ambii din Cra-
iova, au achiziþionat din judeþul
Timiº, 5.000 pachete de þigãri ne-
timbrate, provenite din Serbia, þi-
gãri ce urmau sã fie comerciali-
zate pe piaþa neagrã din Craiova.

Reþeaua destructuratã
în urmã cu patru ani

Operaþiunea de destruc-
turare a reþelei fusese de-
maratã dupã ce oamenii le-
gii au prins de veste cã mai
multe persoane se ocupã
cu distribuirea unor canti-
tãþi mai mari de þigãri de
contrabandã prin Craiova.
Împreunã cu specialiºtii
SIPI Dolj a fost demaratã
supravegherea suspecþilor
ºi s-a înregistrat un dosar
penal la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. S-a sta-
bilit astfel cã suspecþii ur-
mau sã plece dupã un
transport consistent de þi-
gãri, lucru pe care l-au ºi
fãcut, pe 1 martie 2013.
Numai cã poliþiºtii i-au aº-

Urmãrit internaþional prins
de jandarmi dupã 3 ani

Jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean Dolj,
aflaþi în timpul executãrii
unei misiuni specifice în
municipiul Craiova, l-au
depistat, ieri, 6 martie
a.c., în jurul orei 14.00,
în zona centralã a Craio-
vei, pe Daniel Korman-
szki, de 41 de ani, din lo-
calitatea Vãlcani, judeþul
Timiº, dat în urmãrire internaþionalã în urmã cu aproape trei
ani. În urma verificãrilor în Sistemul Informatic Naþional de
Semnalãri, jandarmii au constatat cã bãrbatul se sustrãgea
executãrii unei pedepse privative de libertate de 5 ani, primi-
tã printr-o hotãrâre a Curþii de Apel Timiºoara, pentru comi-
terea infracþiunii de trafic de persoane, pe 16 aprilie 2014.
Persoana în cauzã a fost condusã ºi predatã poliþiºtilor de la
I.P.J. Dolj pentru luarea mãsurilor legale.

Autoturisme cu documente false
depistate la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã
doljeni au depistat doi bãr-
baþi, un cetãþean român ºi
un cetãþean bulgar, care
conduceau autoturisme
pentru care au prezentat
la controlul de frontierã
documente false. Astfel,
sâmbãtã, la Punctul de
Trecere a Frontierei Ca-
lafat, s-a prezentat pen-
tru efectuarea formalitã-
þilor necesare trecerii
frontierei, cetãþeanul ro-
mân Irinel N., în vârstã de 40 de ani, conducând un autotu-
rism marca Opel. La control, poliþiºtii de frontierã au con-
statat cã certificatul de înmatriculare ºi talonul de inspecþie
tehnicã nu îndeplinesc condiþiile de formã ºi fond ale unuia
autentic, fiind false. Duminicã, în jurul orei 13.00, în acelaºi
punct de trecere a frontierei s-a prezentat cetãþeanul bulgar
Ivov P., în vârstã de 41 de ani, conducând un autoturism
marca Volkswagen. Cu ocazia controlului, poliþiºtii de fron-
tierã au constatat cã permisul auto al ºoferului nu îndepli-
neºte condiþiile de formã ºi fond ale unui document auten-
tic, fiind fals. În ambele cazuri, poliþiºtii de frontierã au în-
tocmit acte premergãtoare pentru sãvârºirea infracþiunii de
uz de fals, urmând ca la finalizarea cercetãrilor sã fie luate
mãsurile legale ce se impun.

Razie rutierã pentru
depistarea vitezomanilor

Poliþiºti din cadrul Ser-
viciului Rutier Dolj – Bi-
roul Drumuri Naþionale ºi
Europene, împreunã cu
poliþiºti din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova ºi ai for-
maþiunilor de poliþie rutie-
rã din judeþ, au acþionat
pe linia prevenirii ºi com-
baterii evenimentelor ru-
tiere produse pe fondul
încãlcãrii regimului legal
de vitezã. În cadrul acti-
vitãþilor desfãºurate au fost constatate 126 abateri de naturã
contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora au fost aplicate
amenzi de peste 35.000 lei, 78 dintre acestea fiind aplicate
pentru depãºirea vitezei regulamentare. Poliþiºtii rutieri au
reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a conduce auto-
vehicule pe drumurile publice 3 permise de conducere, în
plus fiind retrase ºi 3 certificate de înmatriculare, dupã cum
au anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

ªapte doljeni condamnaþi definitivªapte doljeni condamnaþi definitivªapte doljeni condamnaþi definitivªapte doljeni condamnaþi definitivªapte doljeni condamnaþi definitiv
pentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãripentru contrabandã cu þigãri

ªapte doljeni au
fost condamnaþi
definitiv, printr-o
hotãrâre pronunþatã
la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute de Cur-
tea de Apel Craio-
va, pentru infracþi-
uni la regimul
vamal. Mai exact,
este vorba despre
contrabandã cu
þigãri, o parte dintre
membrii reþelei fiind
prinºi la începutul
lui martie 2013 cu
5.000 de pachete de
þigarete provenind
din Serbia, cu o valoare de
peste 50.000 lei. Doljenii
au primit pedepse cuprinse
între 6 luni ºi 2 ani ºi 4 luni
închisoare cu suspendare.

teptat pe 2 martie, la întoarcere,
i-au supravegheat încã de la in-
trarea în judeþ ºi i-au luat „ca din
oalã”, chiar dacã maºina „burdu-
ºitã” cu þigaretele de contraban-
dã, un Renault, folosea ca ante-
mergãtor un Opel în care erau
Dobra ºi Cazacu, ce aveau misiu-
nea de a anunþa prezenþa eventua-
lelor filtre rutiere în trafic. Ime-
diat ce au fost oprite în trafic cele
douã autoturisme, alte echipe de
poliþiºti au descins la cinci locuinþe
din Craiova ºi Bãileºti, aparþinând
suspecþilor, în douã locaþii fiind
descoperite încã 665 pachete de
þigãri de contrabandã. “Cu spriji-
nul SIPI Dolj, Poliþiei Oraºului
Filiaºi, Serviciului pentru Acþiuni
Speciale Dolj ºi Biroului Rutier
Craiova, au fost oprite în trafic
douã autoturisme, din care unul
folosit ca antemergãtor, în scopul
asigurãrii protecþiei pe timpul de-
plasãrii, iar celãlalt folosit pen-
tru transportul þigãrilor. Conco-
mitent, în baza autorizaþiilor emi-
se de Tribunalul Dolj au fost efec-
tuate cinci percheziþii domiciliare
în Craiova ºi Bãileºti, la locuin-
þele suspecþilor, în douã locaþii
fiind descoperite încã 665 pache-
te de þigãri netimbrate provenite
din contrabandã, diferite mãrci,
aparþinând aceloraºi persoane
cercetate în dosar. Întreaga can-
titate de þigãri în valoare de
51.300 lei ºi autoturismul folosit
la transportul þigãrilor au fost

indisponibilizate ºi predate Direc-
þiei Regionale de Accize ºi Ope-
raþiuni Vamale Craiova”, decla-
ra, la momentul respectiv, comi-
sar ºef Adrian Cãpraru, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Procurorii au continuat cerce-
tãrile în acest dosar, iar pe 3 oc-
tombrie 2014 s-a înregistrat la Ju-
decãtoria Craiova dosarul în care
membrii reþelei au fost trimiºi în
judecatã pentru infracþiuni la regi-
mul vamal. Este vorba despre ºapte
persoane: ªtefan Doru Lazãr, Io-
nuþ Amarildo Smarandache, Florin
Cazacu, Florin Dobra, Marius
Buþã, Iulia Ilona ªtefan ºi Titi Bãr-
bosu. Pe 27 noiembrie 2015 a fost
pronunþatã sentinþa pe fond, iar
vineri, 3 martie a.c., a fost pro-
nunþatã hotãrârea definitivã. Cur-
tea de Apel Craiova a rejudecat pro-
cesul ºi a pronunþat o altã sentinþã,
toþi cei ºapte inculpaþi primind pe-
depse cu suspendare. Astfel, ªte-
fan Doru Lazãr, Ionuþ Amarildo
Smarandache, Florin Cazacu ºi
Florin Dobra au primit câte 2 ani
ºi 4 luni închisoare cu suspendare
pe durata termenului de încercare
de 4 ani ºi 4 luni, Marius Buþã ºi
Iulia Ilona ªtefan au primit câte 1
an închisoare cu suspendare pe
durata termenului de încercare de
3 ani, iar Titi Bãrbosu 6 luni închi-
soare cu suspendare pe durata ter-
menului de încercare de 2 ani ºi 6
luni. Hotãrârea Curþii de Apel Cra-
iova este definitivã.
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Aþi participat recent la o dez-
batere pe Brexit, prin plecarea
Marii Britanii din UE se va con-
stata ºi un minus în bugetul Uni-
unii, cum se vor regla aceste
calcule ?

Negocierea (Brexit) se face
de o echipã condusã de Michel
Barnier. Se încearcã sã se înche-
ie aceastã negociere în octom-
brie 2018, cu aprobare în 2019.
În primul semestru din 2019 Ro-
mânia va primi preºedinþia Con-
siliului Uniunii Europene, dar în
ceea ce priveºte negocierea cu
Marea Britanie nu ºtiu dacã
acest lucru va avea o prea mare

importanþã pentru ca decizia se
ia în consiliu ºi va fi un vot în Par-
lament ºi lucrurile sunt stabilite
deja pânã atunci.  În aceastã pe-
rioadã, dupã ce  Marea Britanie
va depune cererea de ieºire din
UE, am înþeles cã o va depune
la finele lunii martie, trebuie ne-
gociate douã tratate : unul de ie-
ºire ºi celãlalt, tratatul Uniunii cu
o þarã þerþã. Acest ultim tratat
trebuie negociat dupã ce Marea
Britanie iese din UE. Marea Bri-
tanie cere ca cele douã sã fie
negociate în paralel, dar eu nu
ºtiu dacã totul se poate negocia
în paralel. Eu cred cã dupã ce
se contureazã clar partea de ie-
ºire, abia dupã, poþi sã negociezi
ºi partea a doua. A doua parte
se referã în principal la acordul
comercial, cum intrã produsele în
Uniune ºi cum ies din Uniune. În

Care este perioada de defãºurare a negocierilor
ieºirii Marii Britanii din Uniunea Europeanã, situaþia
cetãþenilor strãini din Marea Britanie, ºi cum va arãta
bugetul Uniunii dupã Brexit, au fost o parte din subiec-
tele discutate cu europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, în cadrul unui interviu acordat cotidianului
nostru, în contextul în care Marea Britanie, din punct
de vedere al calendarului negocierii, este foarte proba-
bil sã facã notificarea în baza articolului 50 al tratatului
de retragere a sa din UE, în cursul acestei luni.

cadrul primului Acord trebuiesc re-
zolvate în primul rând douã lucruri:
bugetul ºi problema cetãþenilor.

Când vine vorba de cetãþeni
ºi libera circulaþie, cum trebu-
ie sã privim problema Brexit ?

ªi nu numai problema cetãþe-
nilor UE în Marea Britanie, ci ºi
problema cetãþenilor britanici în
Uniunea Europeanã, pentru cã au
aproape 1,8 milioane de cetãþeni
care trãiesc în UE ºi deci trebuie
negociat foarte strâns aceastã
problemã. Marea problemã pen-
tru românii care sunt acolo, care
potrivit unor statistici sunt pe lo-
cul doi, în altele sunt pe locul pa-

tru, ca numãr. Pentru cei care au
contract, sau sunt rezidenþi nu va
fi nicio problemã. Dar pentru cei
care trãiesc din ajutoare sociale
va fi o problemã pentru ca acum,
Marea Britanie nu dã nimic celor
din terþe îãri, iar în momentul în
care va ieºi din UE, România va
deveni o terþã þarã iar romanii nu
vor mai avea aceste drepturi.

Sã înþelegem cã va avea loc
o negociere, cum credeþi cã se
va desfãºura aceastã negocie-
re, deja se ascut sãbiile…

Dacã se respectã acest pro-
gram, în Tratat se precizeazã un
termen, doi ani de la depunerea
cererii. Ar însemna ca Marea
Britanie în martie 2019 sã iasã
din Uniune, în luna mai fiind ale-
geri pentru Parlamentul Euro-
pean. Asta înseamnã o parte din
2019 ºi 2020, Marea Britanie nu

mai figureazã ca membru al UE,
ceea ce înseamnã cã nu ar mai
trebui sã plãteascã contribuþia.

Pe de altã parte, Ma-
rea Britanie ar avea
proiecte în derulare.
Atunci, evident, va
avea loc o negociere.
Unii spun cã Marea
Britanie trebie sã plã-
teascã 60 de miliar-
de de eu. Am vãzut
niºte calcule…sincer,
nu ºtiu de unde vin
acele calcule. Însã
existã o posibilitate
care ar elimina orice
problemã din buget ºi
care este la îndemâ-
na statelor membre,
numai cã statele
membre  nu prea vor
sã facã acest lucru.
Parte din aceste po-

sibilitate existã în rectificarea
bugetarã pe care o blocheazã
Italia. Rectificare
care va aduce mai
multã flexibilitate.
Deci o posibilitate
de a utiliza bugetul
mai bine.

Mai exact, care
este ideea….? Ar
trebui sã plecãm de
la propunerea lui
Cameron…

Statele membre  în
2013, pe propunerea
lui David Cameron, au
decis sã contribuie la
plãþi fãcute de Uniu-
ne cãtre statele mem-
bre de 905 miliarde,
dacã aceºti bani, toþi
ar rãmâne în buget, s-
ar rezolva toate pro-

blemele, s-ar acoperi chiar ºi ie-
ºirea Marii Britanii, pentru cã ba-
nii nu sunt cheltuiþi toþi. Absorbþia
totalã pe 2007-2013 este undeva
la 80%, deci, nu se cheltuiesc toþi
banii. Dar dacã ar rãmâne în bu-
get sã acopere de exemplu, mi-
graþia sau alte dificultãþi, ca de
exemplu, Brexit, atunci, nu ar mai
fi nicio problemã. Dar de fapt ce
se întâmplã. La finalul fiecãrui an,
când se face calculul ºi se vede
cã nu s-au cheltuit, diferenþa se
întoarce la statele membre, de
fapt nu se întorc banii, ci se sca-
de din contribuþia pentru anul ur-
mãtor. În loc sã fie fericite pen-
tru o perioadã scurtã, cã se în-
torc niºte bani în contabilitate, mai
bine ar lãsa banii acolo în bugetul
European ºi nu am avea niciun fel
de probleme.

Ar fi aºadar o soluþie, dacã
vrem sã depãºim momentul
Brexit fãrã consecinþe…

Cele 28 de state membre tre-

buie sã plãteascã conform acor-
dului între ele 905 miliarde euro,
în 7 ani. Adicã, în fiecare an, câte
130 de miliarde. În fiecare an se
face o programare de plãþi, iar
dacã nu se face plata, pentru cã
fiecare stat depune câte o cere
pentru a executa plata, banii ãia
care nu au fost plãtiþi se întorc la
statele membre ºi atunci dacã ar
rãmâne în buget, ar acoperi alte
nevoi, ar fi un fel de rezervã bu-
getarã. Concluzia este aºadar
urmãtoarea : ce va plãti Marea
Britanie sau ce va trebui sã plã-
teascã fiecare stat membru ca
sã contribuie la lipsa contribuþiei
Marea Britaniei pe ultimii  doi ani,
nu vom putea ºti decât ca urma-
re a negocierilor. Dacã vrem sã
nu avem niciun fel de problemã
ar trebui sã cheltuim banii foarte
repede, cel puþin sã-i contractãm
în 2018 ºi nu vom avea niciun fel
de problemã pentru cã va trebui
sã ni plãteascã.
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Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA) a
demarat autorizarea la platã a
femierilor care au solicitat, în
cadrul Campaniei 2016, ajutoa-
re naþionale tranzitorii (ANTZ)
ºi sprijin cuplat (SCZ) în sec-
torul zootehnic. Plãþile pentru
ajutoarele naþionale tranzitorii ºi
cele pentru sprijinul cuplat în
sectorul zootehnic se acordã cu
respectarea condiþiilor de eligi-
bilitate prevãzute de OUG nr. 3/
2015, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare ºi a OMADR
nr. 619/2015 cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
108 mil. euro, prin schema
decuplatã de producþie
în sectorul carne

Plafonele ºi cuantumurile per
cap/tonã de lapte rezultate la ni-
vel de numãr de capete/canti-
tãþi de lapte solicitate, sunt:
ANTB – schema decuplatã de
producþie în sectorul carne, cu
plafon de 108.985.582 euro,
echivalent; ANTB – schema de-
cuplatã de producþie în secto-
rul lapte de 25.933.399 euro,
adicã 115.499.579 lei; ANTOC
– schema cuplatã de produc-
þ i e ,  spec i i l e  ov ine /capr ine
54.690.076 euro, respective
243.573.191 lei; SCZ – sprijin
cuplat categoria bivoliþe de lap-
te  de  1 .400.000 euro sau
6.235.180 lei; SCZ – sprijin cu-
pla t  speci i le  ovine/capr ine
28.000.000 euro, respective
124.703.600 lei. SCZ – sprijin
cuplat categoria taurine din rase
de carne ºi metiºii acestora au
alocat un plafon de 11.025.000
euro, adicã 49.102.043 lei. SCZ
– sprijin cuplat categoria vaci
de lapte – 81.499.674 euro,
echivalent 362.975.098 lei. Pla-
ta ajutoarelor naþionale tranzito-
rii ºi a sprijinului cuplat se efec-

APIA dã startul la subvenþiile în zootehnieAPIA dã startul la subvenþiile în zootehnieAPIA dã startul la subvenþiile în zootehnieAPIA dã startul la subvenþiile în zootehnieAPIA dã startul la subvenþiile în zootehnie
Pentru prima datã, în ultimii ani, Guver-

nul reuºeºte sã acorde, în termen, subven-
þiile pe anul 2017, la peste 70% dintre fer-
mieri. De astãzi, ºi crescãtorii de animale
vor primi ajutoarele naþionale tranzitorii,
precum ºi sprijinul cuplat în sectorul zoo-
tehnic. În programul de guvernare al social-

democraþilor, agricultura ºi dezvoltarea sa-
tului românesc reprezintã o prioritate ab-
solutã în programul de guvernare. În acest
mandat, guvernanþii îºi propun sã fructifice
potenþialul agricol real al României, conco-
mitent cu revitalizarea zonelor rurale prin
programe de investiþii.

tueazã în  le i  la  un curs  de
schimb de 4,4537 lei pentru un
euro, stabilit de Banca Centralã
Europeanã la data de
30 septembrie 2016.

Potrivit datelor trans-
mise de Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, fermierii
vor primi în total 108
milioane euro prin sche-
ma decuplatã de pro-
ducþie în sectorul carne,
ceea ce înseamnã o sub-
venþie de 92,4 euro pe
cap de animal. În cazul
schemei decuplate de
producþie în sectorul
laptelui, crescãtorii de
animale vor primi în to-
tal aproape 30 milioane
euro, ceea ce înseamnã
19,2 euro/cap de animal.
Se þin de cuvânt

“Apar primele sem-
ne privind diferenþa
dintre guvernarea PSD-ALDE
ºi guvernarea tehnocratã. La ul-
tima ºedinþã de Guvern, minis-
trul Agriculturii, Petre Daea, a
anunþat cã, din cei 681.000 de
fermieri din România, 482.000
ºi-au primit, deja, subvenþiile
pentru campania de primãvarã.
Deci, peste 70% dintre agricul-
tori ºi-au primit banii, iar restul
îi vor primi cu siguranþã pânã
la finalul lunii, aºa cum am pro-
mis în timpul campaniei elec-
torale. Aici se vede cum te res-
ponsabilizeazã votul din partea
cetãþenilor. Anul trecut pe vre-
mea asta, tehnocraþii nici mã-
car nu începuserã sã vorbeas-
cã despre acest subiect,  iar
subvenþiile au ajuns la fermieri
abia prin lunile iunie, iulie sau
august”, a scris Liviu Dragnea,
preºedintele PSD, pe contul
sãu de socializare.

Un alt proiect al ac-
tualei guvernãri, aºa
cum ºi l-a asumat este
înfiinþarea centrelor
de colectare ºi proce-
sare a legumelor/fruc-
telor din bazinele legu-
micole/pomicole  în
vederea valorificãrii
integrale a producþiei,
evitarea pierderilor ºi
creºterea veniturilor
producãtorilor agri-
coli, o bunã aprovi-
zionare a consumato-
rilor. Lor li se vor adã-
uga înfiinþarea de cen-
tre de colectare ºi uni-
taþi de prelucrare a lâ-
nei ºi pieilor de ovine
ºi caprine în vederea
reducerii pierderilor
crescãtorilor de ani-
male, reducerea po-

luãrii mediului înconjurãtor în-
trucât, în mare parte, acestea
se aruncã sau li se dau foc.

Centrele de colectare vor avea
capacitãþi de pãstrare în condiþii
optime a produselor ºi vor fi am-
plasate astfel încât sã deserveas-
cã o reþea naþionalã cu puncte
judeþene, zonale ºi locale. Dura-
ta proiectului va fi de 4 ani.

Beneficiari sunt producãtori
de legume/fructe, crescãtori de
ovine ºi caprine iar printre efec-
te: dezvoltarea de capacitãþi noi
de producþie, creºterea locuri-
lor de muncã, obþinerea de ve-
nituri suplimentare la bugetul de
stat prin valorificarea în între-
gime a producþiei de cca 490 mii
to de legume ºi fructe, 36 mii
to de lânã, 8 milioane piei brute
de ovine ºi caprine. Impactul va
fi de 300 mil. euro, din care 100
mil. euro pentru minim 10 uni-
tãþi de procesare legume-fruc-
te ºi depozite frigorifice ºi 200
mil euro pentru unitãþi de co-

lectare ºi procesare lânã, piei de
ovine ºi caprine.
Suntem blocaþi la exportul
de carne cãtre Israel

Pe lângã mãsurile în favoa-
rea agricultorilor, trebuie sã
amintim ºi cã þara noastrã se
confruntã de câteva zile cu un
blocaj pe linia exportului de ovi-
ne. Concret, unul dintre cei mai
mari importatori ai cãrnii de
ovine este Israelul, stat care în
urmã cu patru zile a blocat
achiziþiile din România, pe mo-
tiv cã transporturile de profil
nu erau însoþite de certificate
sanitar-veterinare sau animalele

erau supuse la rele tratamente.
Blocaj existã ºi în relaþia cu
Arabia Sauditã ºi, mai nou, Ior-

dania, care a specificat cã ani-
malele sunt, la fel, supuse unor
rele tratamente. Crescãtorii ro-
mâni anticipeazã cã, cele peste
500.000 de miei care lua calea
Israelului vor trebui comercia-
lizaþi în pieþele din România,
ceea ce va duce la preþuri foar-
te mici, cumva sub costurile de
creºtere ale acestora.

Iniþial, crescãtorii de ovine
români au primit o mânã de aju-
tor, prin suspendarea, pânã la
25 aprilie 2017, a Art. 23 alin.
(1) lit. c) din Legea vânãtorii
ºi a protecþiei fondului cinege-
tic nr. 407/2006, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare,

care prevede interzi-
cerea acestui tip de
pãºunat în perioada
6 decembrie  º i  24
aprilie a fiecãrui an.
Interdicþia menþiona-
tã duce la diminua-
rea efectivelor de ani-
male, din cauza bo-
lilor pe care le gene-
reazã lipsa de miºca-
re ºi de acces la sur-
se de apã naturale, ºi
la degenerarea gene-
ticã a populaþiilor de
ovine ,  d in t re  care
rasa Þurcana e ma-
joritarã. Caracterul
de urgenþã al actului
normativ este dat de
necesitatea evitãrii
consecinþelor econo-
mice ºi sociale ale
scãderii efectivelor

de animale,  cu impact grav
asupra crescãtorilor de anima-
le ºi sectorului zootehnic.
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La începutul lunii ianuarie,  Garda Naþi-
onalã de Mediu,  în  parteneriat cu „Let’s
do it Romania”, a  lansat  concursul  „Let’s
Be Eco”,  competiþie  adresatã  unitãþilor de
învãþãmânt din  mediul rural, în scopul  reu-
tilizãrii ºi protejãrii mediului înconjurãtor.

Obiectivul  acestui concurs constã în distri-
buirea unor  calculatoare/laptop-uri ºi bi-
rouri alocate în urma  disponibilizãrii, în
unitãþile din mediul  rural. Judeþul Dolj face
parte  integrantã  din  program,  mai multe
instituþii fiind cuprinse în  proiect.

Efectele benefice ale soarelui se cunosc
deja. Sunt însã ºi anumite afecþiuni derma-
tologice care pot sã aparã la începutul pri-
melor zile de primãvarã. În sensul cã radia-
þiile solare, care cuprind un spectru destul
de larg, de la ultraviolete B la infraroºii, au o
acþiune asupra tegumentului, mai exact asu-
pra celulelor de la nivelul pielii.

„Expunerea la soare determinã o reacþie de
apãrare din partea pielii, atât timp cât se simtã
agresatã. De aceea, pielea expusã imprudent la
soare poate sã îmbrace un aspect neplãcut, în
sensul cã este mai îngroºatã, are porii glandelor
mai dilataþi, suferã modificãri de genul ridurilor
mai profunde ºi suferã anumite modificãri în
ceea ce priveºte culoarea tegumentului”, a ex-
plicat prof. univ. dr. Virgil Pãtraºcu, ºeful clini-
cii de dermatologie din cadrul Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova.

Cum poate afecta
expunerea la soare pielea

Potrivit specialiºtilor, în mod normal, ce-

Prof. univProf. univProf. univProf. univProf. univ. dr. dr. dr. dr. dr. V. V. V. V. Virgil Pãtraºcu: „Arsurileirgil Pãtraºcu: „Arsurileirgil Pãtraºcu: „Arsurileirgil Pãtraºcu: „Arsurileirgil Pãtraºcu: „Arsurile
solare pot sã aparã inclusiv primãvara”solare pot sã aparã inclusiv primãvara”solare pot sã aparã inclusiv primãvara”solare pot sã aparã inclusiv primãvara”solare pot sã aparã inclusiv primãvara”
Chiar dacã sezonul estival este încã departe, medicii dermatologi

avertizeazã la început de primãvarã asupra afecþiunilor dermatologi-
ce date de expunerea imprudentã la soare. Peste 2.000 de doljeni

trec, anual, pragul Secþiei de Dermatologie a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã din Craiova, unii dintre ei cu afecþiuni grave.

lulele pielii denumite melanocite
sunt stimulate de radiaþiile ultra-
violete, B ºi A. Acestea produc
pigmentul, dar nu întotdeauna
aceastã pigmentare este uniformã.

„Sunt situaþii în care apar acele pete de di-
mensiuni mai mici care sunt în contrast cu
culoarea normalã a pielii, lentigo solar, aces-
te leziuni care dau un aspect inestetic. O altã
pigmentare care poate sã aparã în aceastã
perioadã este la nivelul frunþii când se pro-
duce o bandã închisã la culoare, brunã. În
afarã de aceste pigmentãri inestetice, inter-
vin acele arsuri solare, care trebuie luate în
calcul inclusiv primãvara. La munte, la schi,
spre exemplu, radiaþiile ultraviolete pot fi cu
25% mai puternice decât în zona de câm-
pie. Zãpada reflectã peste 80% din aceste
ultraviolete”, a mai spus prof. univ. dr. Vir-
gil Pãtraºcu.

Existã ºi anumite situaþii date de stilul de
viaþã. Spre exemplu, marii consumatori de
alcool au primãvara, în primele zile însorite,
aºa-zisul eritem pelagroid, acea arsurã solarã
în zonele descoperite ºi o hiper pigmentare,
tocmai prin tulburãrile de nutriþie provocate
de consumul de alcool. Alte probleme pot sã
aparã în timpul administrãrii unor tratamen-

te. „Aproape în toate specialitãþile existã
medicamente în cazul cãrora medicul tre-
buie sã avertizeze pacientul în legãturã cu
expunerea la soare. Acestea sunt din gru-
pa antibioticelor, antiepilepticelor, din gru-
pul hipertensivelor, din grupul medicaþiei
endocrinologice care creazã o forosensi-
bilizare, fie prin mecanism fototoxic”, a
mai spus medicul dermatolog.

Atenþie la aluniþe!
Anual, o sutã de persoane care trec

pragul clinicii din cadrul Spitalului Jude-
þean Craiova sunt diagnosticate cu diver-
se forme de cancer de piele. La fel de ade-
vãrat este însã cã, dacã sunt diagnosticate
din timp, bolile de piele pot fi tratate. De
bazã rãmâne însã protecþia, în primul rând
prin evitarea expunerilor excesive la soare,
dar ºi prin folosirea cremelor fotoprotectoa-
re, prin limitarea acþiunii altor factori de risc,
aºa cum ar fi infecþiile virale, substanþele
chimice sau traumatismele mecanice.

De patru ori a crescut în ultimii 30 de ani
numãrul pacienþilor diagnosticaþi cu cancer
de piele. Cauzele sunt diverse, printre  fac-
torii ce contribuie la apariþia acestei afecþi-
uni numãrându-se, pe lângã radiaþiile solare

ºi stresul, alimentaþia, imunitatea scãzutã,
bolile metabolice. Mare parte din leziunile
diagnosticate sunt însã cauzate de expune-
rea îndelungatã ºi neprotejatã la soare. Din
acest motiv, medicii au evidenþiat necesita-
tea controlului la medicul dermatolog ori de
câte ori o aluniþã se modificã. Cancerul de
piele poate fi tratat ºi în mare parte poate fi
vindecat, doar ca pacienþii sã nu neglijeze
dezvoltarea acestor leziuni. Mai periculos
este melanomul, pentru cã, acesta, dezvol-
tat pe anumite aluniþe, reprezintã o leziune
foarte agresivã.

RADU ILICEANU

Pentru  a putea fi  oferite unitã-
þilor  ºcolare, Garda  Naþionalã  de
Mediu (GNM) a disponibilizat câ-
teva  sute de calculatoare  ºi  lap-
top-uri, aflate  în plinã stare de
funcþionare, în  scopul utilizãrii de
cãtre elevi. Acþiunea vizeazã pro-
movarea conceptului de economie
circularã, care susþine dezvoltarea
sustenabilã ºi diminuarea risipei,
prin consumul raþional de resurse.
Prin disponibilizarea unor echipa-
mente aflate  în dotarea instituþiei,
GNM încurajeazã un model  func-
þional de  recuperare ºi valorificare

a  resurselor, prin prelungirea du-
ratei de viaþã a echipamentelor elec-
tronice. În competiþie  sunt  înscrise
649 de ºcoli din toate  judeþele þã-
rii,  numãrul acestora reprezentând
21%  din  totalul naþional.  În con-
curs au intrat ºcoli din tot spectrul
educaþional, inclusiv  una  specialã
(ªcoala de detenþie de la  Tichileºti
– jud. Brãila). Elevii  din unitãþile
înscrise  în  concurs  au trimis pes-
te 25.000  de lucrãri originale cre-
ate din materiale reciclabile, având
ca temã mediul  înconjurãtor. Ur-
mãtoarea etapã  se va desfãºura

pânã pe 9 martie  ºi  va consta  în
evaluarea producþiilor oferite.

Echipamente  IT,
pentru câºtigãtori

Dupã desemnarea câºtigãtorilor
ºi odatã cu publicarea clasamentu-
lui final, într-o primã  etapã,  vor fi
acordate 500  de laptop-uri   unitã-
þilor câºtigãtoare, cu  posibilitate de
suplimentare, în  funcþie  de  mate-
rialele disponibile. „Ideea de  a oferi
ºcolilor din mediul  rural  echipa-
mente  disponibilizate  susþine  prin-
cipiul  „Zero – Waste – zero  de-
ºeuri”, care a generat conceptul
economiei circulare. Plecând de
aici, am decis  ca  toate  calcula-
toarele funcþionale  rãmase în
dotarea instituþiei ,  dupã  achiziþio-
narea  unora noi,  prin intermediul
fondurilor  europene,  sã  fie reuti-
lizate,  în beneficiul  elevilor din
zonele defavorizate”, a  precizat
Bogdan Trif, comisar general al
Gãrzii  Naþionale  de  Mediu.  La
rândul sãu,   Adrian Coºuleanu,
reprezentantul  „Let’s  Do  It  Ro-
mânia”, a  declarat:  „Proiectul este,
deja, unul  de  succes.  Numãrul
foarte  mare   de ºcoli  dornice sã
participe a întrecut toate aºteptãri-
le noastre.  Vom transforma acest
proiect  într-un program  de  spri-

jin  al  ºcolilor la  nivel naþional  ºi
îl vom extinde,  începând din  luna
martie.  Dorim sã aducem un  spri-
jin real la  susþinerea  educaþiei  în
România ºi la dezvoltarea  respon-
sabilã  a  elevilor. Exemplul parte-
nerilor de  la  Garda  Naþionalã de
Mediu va  fi promovat în   toate
instituþiile  din  þarã, ca  model de
bune practici.  Sperãm sã  avem
cât  mai multe  pãrþii  cooperante
în program”.

Doljul este implicat
Aºa  cum am  mai amintit, jude-

þul  Dolj face  parte integrantã din
acest proiect, mai multe  unitãþi de
învãþãmânt  fiind cuprinse în pro-
gram.  Vorbim  de  ºcolile gimnazia-
le  din  Almãj,   Apele Vii,   Breasta,
Castranova,  Coºoveni, Coþofenii
din Faþã,  Gherceºti, Ghidici,  Ghin-
deni,  Predeºti, Murgaºi,  Mischii,
Greceºti, la  care se adaugã  Liceul
Teoretic  „Gh.  Vasilichi”  fiind Ce-
tate, ªcoala Profesionalã din Valea

Stanciului,  ºi structura ºcolarã  din
Rast.   „Cred  cã  putem  vorbi de-
spre o  iniþiativã  foarte bunã.  Noi
vom da  tot sprijinul nostru unor
astfel de  iniþiative,  deoarece  ni-
meni  nu  poate  fi insensibil  la  ceea
ce înseamnã protejarea  mediului.
Ajutorul  va  fi  , dacã se  poate
spune  aºa,  neprecupeþit, iar cola-
borarea cu  astfel  de  instituþii,  în
aceastã  speþã  Garda de Mediu ºi
Asociaþia „Let’s  Do It  România”,
este binevenitã.   Atât elevii,  cât  ºi
cadrele didactice,  ca  sã nu  mai
vorbim  de  populaþie  au  de  câºti-
gat”, a  precizat prof.  Simona
Chiriþã, inspector  pentru activitãþi
extra-curriculare   în cadrul  Inspec-
toratului  ªcolar Judeþean  Dolj.
Conform  unei statistici, judeþul Dolj
se aflã  pe  primele locuri în Româ-
nia, în ceea  ce înseamnã  implica-
rea  în acest  program,  doar comu-
nitãþile  din Iaºi,  Bacãu, Suceava,
Galaþi,   Bihor  fiind  peste  zona
noastrã.

CRISTI PÃTRU
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Cu siguranþã, viziunea singularã ºi ineditã
pe care Antonio Negri o aºeazã la baza in-
terpretãrii lumii de azi ºi de mâine în „Impe-
riul”, „Multitudine” ºi „Commonwealth” îºi
are principalele repere în cele trei cãrþi ale
sale, scrise în închisoare ºi consacrate filo-
sofiei lui Spinoza („Anomalia sãlbaticã”,
1991, „Spinoza subversiv”, 1992, ºi „De-
mocraþie ºi eternitate în Spinoza”, 1995).

Astfel, pentru el, gândirea spinozistã s-ar
subscrie unui raport unitar de producþie-
constituire, problema de fond fiind cea a
rupturii unidimensionalitãþii dezvoltãrii capi-
taliste ºi a instituirii puterii sale. Imaginaþia
productivã înseamnã putere eticã pe care
Spinoza o descrie ca o facultate ce prezi-
deazã construcþia ºi dezvoltarea libertãþii
susþinând astfel istoria libertãþii. Actul de a
fi înseamnã a fi necondiþionat participanþi la
multitudine, fiindcã existenþa noastrã se aflã
totdeauna, în sine însãºi, comunã.

Un gânditor american neoliberal, John
Reilly, definea Imperiul, conceptualizat de
Negri, „o conjuraþie postmodernã spre a
strivi Cetatea lui Dumnezeu”, supoziþie în
parte adevãratã, dat fiind faptul cã, într-o
altã carte mai recentã, „Vremea revoluþiei”,
din 2003, cu puncte de plecare în opera Sf.
Augustin, filosoful italian sugereazã institui-
rea unei Cetãþi a lui Dumnezeu fãrã ajutorul
„iluziilor transcendentale” ºi a „teologiei Pu-
terii”, pe care le denunþã în operele lui Hei-
degger ºi ale lui Keynes.

Pentru el, postmodernismul ar avea un

singur merit, acela de a fi fost un simptom
al tranziþiei istorice. Lumea ivitã dupã cãde-
rea blocului sovietic este, potrivit lui Negri
ºi lui Hardt, lumea pieþei libere ce-a distrus
frontierele vechilor state-naþiuni: suverani-
tatea a trecut la o nouã entitate, Imperiul,
care nu acceptã nici limite, nici hotare. nu
are un centru, nici periferii, vrea sã contro-
leze toate aspectele corpului ºi ale minþii, sã
surclaseze istoria ºi sã se considere ca uni-
cã sursã a pãcii, a legitimitãþii, a justiþiei.

Asemenea statului roman descris de isto-
ricul antic Polibiu, e o sintezã a celor trei
forme de guvernare: monarhia e asumatã întâi
de toate de monopolul forþei militare din par-
tea SUA ºi, apoi, de puterea politicã a naþiu-
nilor din G8, de agenþiile militare ca NATO,
de organismele de control al fluxurilor fi-
nanciare precum Banca Mondialã ºi FMI.
Aristocraþia e cea a banului: marile multina-
þionale ce organizeazã producþia ºi distribu-
þia bunurilor ºi, în general, de deþinãtorii
puterii economice.

Democraþia e constituitã de organisme ce
tuteleazã interesele populare – organizaþiile
non-guvernamentale, non-profit, întru apã-
rarea drepturilor umane ºi sunt tribunii mo-
derni ai plebei. Iar în cadrul multitudinii,
vãzute ca întrupare postmodernã a poporu-
lui, adicã indivizii care trãiesc în piaþa glo-
balã, ei suportã inegalitãþile, sunt expropriaþi
de munca lor, ba chiar ºi de viaþa lor, iar în
acest orizont se deschide calea unei revolu-
þii a ordinii mondiale.

„Imperiul” a fost salutatã de cele mai im-
portante ziare ºi publicaþii americane, engle-
ze, franceze, germane etc., drept cea mai
importantã tentativã de interpretare a epocii
noastre, marea idee ce va domina scena
culturalã a ultimelor douã decenii. O analizã
a prezentului, istorie a trecutului ºi utopie
pentru viitor.

Dupã sfârºitul Rãzboiului Rece, s-a insti-
tuit ideea unui unic mare Imperiu,  rizoma-
tic ºi dotat cu numeroºi ganglioni ºi nu cu
un cap unic, un imperiu care, profilându-se
ca o „nouã formã de suveranitate globalã”,
absoarbe orice ungher al lumii în hotarele
sale în expansiune. Totuºi, Imperiul nu tre-
buie privit ca un Rãu absolut, cãci e „mai
bun decât ceea ce l-a precedat” în mãsura
în care aruncã la gunoi „crudele regimuri
ale puterii moderne” ºi configureazã „poten-
þialitãþi de eliberare”.

Scrie Negri:

„Imperiul se înfãptuieºte sub ochii noºtri.
În cursul ultimelor decenii, odatã cu sfârºi-
tul regimurilor coloniale ºi, încã ºi mai mult,
cu prãbuºirea Uniunii Sovietice ºi a bariere-
lor opuse de ea pieþei mondiale capitaliste,
am asistat la o irezistibilã ºi ireversibilã glo-
balizare a schimburilor economice ºi cultu-
rale. Împreunã cu piaþa mondialã ºi cu cir-
cuitele globale ale producþiei au survenit o
nouã ordine globalã, o nouã logicã ºi o nouã
structurã de putere: pe scurt, o nouã formã
de suveranitate”.

Imperiul nu trebuie, aºadar confundat cu
imperialismul, întrucât el „survine la amur-
gul suveranitãþii europene. Contrar impe-
rialismului, imperiul nu stabileºte nici un
centru de putere ºi nu se sprijinã pe hotare
ºi bariere fixe. E vorba de un aparat de
putere descentrat ºi de-teritorializat care în-
corporeazã în mod progresiv întregul spa-
þiu mondial înãuntru frontierelor sale des-
chise ºi în continuã expansiune. Imperiul
administreazã niºte identitãþi hibride, niºte
ierarhii flexibile ºi schimburi plurale mo-
dulând reþele de comandã. Culorile naþio-
nale singulare ale hãrþii imperialiste a lumii
au fost amestecate într-un curcubeu glo-
bal ºi imperial”.

Împotriva acestei forme tot mai absolu-
tiste ºi hrãpãreþe se miºcã nu numai clasa
muncitoare singurã (aºa cum gândise
Marx), ci puteri alternative, forþe de rezis-
tenþã, în mod special „multitudinea”, ca
ecou postmodern al antagonismului tipic
modernitãþii: poporul. În acest sens, filo-
sofia revine cu Negri sã fie înþeleasã ca
practicã, ca „propoziþie subiectivã, dorinþã
ºi practicã ce trebuie aplicate evenimentu-
lui”. Imperiul se închide tocmai cu o su-
gestivã descriere a practicii revoluþionaru-
lui ce luptã contra Imperiului ºi pe care
Negri îl asociazã Sf. Francisc, atunci când
cãlugãrul din Umbria cautã sã se identifice
„în condiþia comunã a multitudinii” ºi sã
militeze pentru a „contrapune bucuria de a
fi mizeriei puterii”.

Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (II)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (II)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (II)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (II)Antonio Negri ºi (Noul) Imperiu (II)

La Galeriile de Artã ale Cer-
cului Militar Craiova s-a deschis,
ieri, în organizarea Fotoclubului
„Mihai-Dan Cãlinescu”, expozi-
þia membrilor Asociaþiei Foto
Club „Vasile Venig Laszlo” din
Carei (judeþul Satu Mare). Inti-
tulatã „Natura vs umanitatea”,
aceasta cuprinde 55 de lucrãri
color ºi monocrom. «Sunt ima-
gini care exprimã mãreþia naturii
ºi, totodatã, evidenþiazã implica-
rea omului în afectarea mediu-
lui. Este o expoziþie care, în apa-
renþã, vorbeºte despre frumuse-
þea peisajelor din diferite zone ge-
ografice, însã în acestea sunt pre-
zente fiinþele umane în diferite
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Pânã pe data de 9 martie, Teatrul
Naþional din Craiova primeºte în-
scrieri la atelierul de storytelling pen-
tru pãrinþi ºi copii – activitate cultu-
ralã ºi socialã în cadrul cãreia se
construiesc ºi împãrtãºesc poveºti
prin mijloace teatrale, alegorizare,
improvizaþie. O ºedinþã dureazã 90-
120 minute, iar programul – care se
va desfãºura la sediul instituþiei – a
va fi stabilit de comun acord cu par-
ticipanþii, la prima întâlnire.

„Tot mai puþin timp liber, depen-
denþa de gadget-uri ºi internet deter-
minã mulþi pãrinþi sã rateze din bucu-
ria de a construi poveºti împreunã cu
copilul sau copiii. Primim poveºti gata
imaginate de cineva, e rapid ºi nu ne-
cesitã un efort prea mare, nici din
partea copilului, nici din partea pã-

Atelier de storytelling pentru pãrinþi ºi copii,
la Teatrul Naþional Craiova

rintelui. Atelierul de storytelling propus
de noi vã aduce împreunã, pãrinte ºi
copil, într-o orã de proces creativ ºi
distractiv ale cãrui rezultate palpabile
vor rãmâne peste ani ºi vor ajuta atât la
dezvoltarea celui mic, cât ºi la conso-
lidarea relaþiei pãrinte-copil, prin joc ºi
joacã”, precizeazã organizatorii.

Reprezentanþii Naþionalului craio-
vean adaugã cã storytellingul îmbu-
nãtãþeºte ascultarea, dezvoltã capa-
citãþile de concentrare ºi de verbali-
zare, încurajeazã creativitatea, stimu-
leazã memoria. Înscrierea se face prin
completarea unui formular pe site-ul
www.tncms.ro, secþiunea Noutãþi.
Pentru mai multe informaþii: tel.
0729.575.612 (Laurenþiu Tudor) ºi
0766.649.979 (Irina Cîrneanu).

MAGDA BRATU

În Salonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetrescu” are
loc astãzi, ora 18.00, lansarea cãrþii de poezie „Noaptea pãrului li-
ber”, de Maria Dinu, evenimentul fiind organizat în parteneriat cu
Editura „Aius” ºi revista „Mozaicul”.  Volumul, câºtigãtor al Concur-
sului Naþional de Poezie „Constantin Nisipeanu” – ediþia a II-a (Craio-
va, 2016), este prefaþat de Isabel
Vintilã ºi va fi prezentat de Nicolae
Marinescu, Luiza Mitu ºi Silviu
Gongonea. Moderator: Petriºor Mi-
litaru. Maria Dinu (n. 1985) este
absolventã a studiilor de licenþã ºi
masterat în cadrul Facultãþii de Lite-
re din Craiova ºi a studiilor doctora-
le la Facultatea de Litere din Bucu-
reºti. A început sã scrie poezie în
2010, iar în 2011 a debutat în e-re-
vista culturalã „Sisif”. A obþinut pre-
mii la diverse concursuri literare din
þarã, printre care Marele Premiu la
Concursul Naþional de Poezie „Tra-
ian Demetrescu” (Craiova, 2013) ºi
Premiul I la Concursul Internaþional
de Creaþie „Veronica Micle” (2014).
În prezent, este secretar de redacþie
la revista culturalã „Mozaicul”.

MAGDA BRATU
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ipostaze ºi, astfel, se sugerea-
zã relaþia dintre om ºi naturã.
„Natura vs umanitatea” este
ºi un rãspuns la expoziþia foto-
clubului nostru la Carei, care a
avut loc anul trecut», a preci-
zat col. (r.) Mircea Anghel, pre-
ºedinte al Fotoclubului „Mihai-
Dan Cãlinescu”.

Asociaþia Foto Club „Vasile
Venig Laszlo” este continuatoa-
re a cunoscutelor cluburi foto
„Delta” ºi „9 Mai”, cu un palma-
res deosebit atât pe plan naþio-
nal, cât ºi internaþional. Ca pro-
motor al acestei asociaþii a fost
înfiinþat clubul foto Castellum, la
iniþiativa artistului fotograf Vasi-

le Venig Laszlo. Dupã moartea
sa, clubul foto s-a transformat
în asociaþie, obþinând statut juri-
dic. Asociaþia are ca obiective
„descoperirea, promovarea ºi
formarea tinerelor talente din
domeniul artei fotografice ºi im-
plicarea lor în miºcarea fotogra-
ficã, organizarea de acþiuni pro-
prii ºi pregãtirea doritorilor pen-
tru practicarea artei fotografi-
ce, organizarea de concursuri ºi
saloane de artã fotograficã la
nivel local, naþional ºi internaþi-
onal ºi promovarea fotografiei la
nivel de artã ºi ca mod de pe-
trecere a timpului liber”.

MAGDA BRATU
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Nu existã o alternativã la
o Uniune Europeanã cu mai
multe viteze pentru a evita
dezintegrarea acesteia, a es-
timat preºedintele Franþei,
Francois Hollande, într-un
interviu publicat ieri în mai
multe cotidiane europene.
Francois Hollande declarã cã
“noul elan european presu-
pune o alegere clarã privind
forma sa de organizare”.
“Europa celor 27 nu mai
poate fi Europa uniformã a
celor 27. Timp de mulþi ani,
aceastã idee a unei Europe
diferenþiate, cu viteze dife-
rite, cu ritmuri distincte de a progresa a
generat multã rezistenþã. Însã astãzi,
aceasta este o idee care se impune. În
caz contrar, Europa este cea care va ex-

Alain Juppe a dat asigurãri

cã nu-l va înlocui pe Francois Fillon

în cursa pentru preºedinþia Franþei
Alain Juppe a anunþat cã nu va

candida la preºedinþia Franþei, în
contextul în care mai mulþi lideri ai
partidului Republicanii au sugerat cã
ar fi oportunã înlocuirea lui Fillon
cu primarul oraºului Bordeaux, care
a pierdut alegerile primare din cadrul
partidului. Francois Fillon, candida-
tului partidului Republicanii în
scrutinul prezidenþial francez, a
declarat sãptãmâna trecutã cã acuza-
þiile privind angajarea ilegalã a soþiei
sale sunt “în totalitate fabricate
pentru a opri candidatura” sa la
alegerile prezidenþiale ºi a dat asigu-
rãri cã va nu se va retrage din cursa
pentru preºedinþia Franþei. Pe de altã
parte, mai mulþi lideri ai partidului
Republicanii au sugerat cã ar fi
oportunã înlocuirea lui Fillon cu
fostul premier Alain Juppe, care a
pierdut alegerile primare din cadrul
partidului în faþa lui Fillon. Recent,
Bruno Le Maire, fost ministru al
Agriculturii, a declarat cã va demisi-
ona din echipa de campanie a lui
Francois Fillon, dupã ce acesta a
decis sã rãmânã în cursa electoralã
deºi va fi supus unei proceduri de
investigare formalã.

Forþele irakiene au preluat controlul

asupra podului Al Horreya

de peste fluviul Tigru
Forþele irakiene au preluat, ieri,

controlul asupra podului Al Horreya
de peste fluviul Tigru care face
legãtura cu oraºul Mosul, a anunþat
un purtãtor de cuvânt al armatei.
Acesta este cel de-al doilea din cele
cinci poduri de peste Tigru care intrã
sub controlul forþelor guvernamen-
tale dupã ce aceastea au lansat, pe
data de 19 februarie, operaþiunea de
recucerire a pãrþii de vest a oraºului
de sub ocuparea Stat Islamic. Dupã
ce au recucerit în 100 de zile partea
de est a oraºului, în cadrul ofensivei
lansate la jumãtatea lunii octom-
brie, forþele guvernamentale irakie-
nie, sprijinite de coaliþia internaþio-
nalã aflatã sub comandament
american, au lansat luna trecutã
ofensiva asupra pãrþii de vest a
localitãþii.

Nouã persoane au murit în Japonia,

dupã prãbuºirea unui elicopter
Nouã persoane au murit dupã ce un

elicopter care participa la o misiune
de salvare pe munte s-a prãbuºit în
Japonia, a anunþat ieri Poliþia din
aceastã þarã. ªase trupuri au fost
gãsite ieri dimineaþã sub epava apara-
tului de zbor, în prefectura Nagano, a
declarat un purtãtor de cuvânt al
Poliþiei. Decesul altor trei, inclusiv al
pilotului, a fost confirmat duminicã.
Echipele de salvare au fost nevoite sã
îºi suspende la finalul zilei operaþiuni-
le de cãutare din cauza condiþiilor
meteorologice nefavorabile. Guvernul
va trimite o echipã de anchetatori la
locul accidentului pentru a stabili
cauza acestuia, a anunþat postul
public de televizine nipon, NHK.

Mai mulþi politicieni germani, indignaþi dupã ce preºedintele
Turciei, Recep Erdogan, a acuzat Berlinul de “practici naziste”

Directorul FBI James Comey a respins
acuzaþiile preºedintelui Donald Trump fã-
cute sâmbãtã cã predecesorul sãu, Barack
Obama, i-ar fi interceptat convorbirile tele-
fonice potrivit presei de peste ocean. Ja-
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ploda”, continuã el. Întrebat dacã nu exis-
tã vreo alternativã la aceastã Europã cu
mai multe viteze, Francois Hollande a rãs-
puns: “Nu. Fie facem lucrurile în mod

diferit, fie nu le vom mai face
împreunã”. “În viitor va exis-
ta un pact comun, o piaþã in-
ternã cu o monedã unicã pen-
tru unii. Însã pe aceastã bazã
va fi posibil, pentru statele
membre care vor, sã meargã
mai departe în ceea ce priveº-
te domeniul apãrãrii, al armo-
nizãrii fiscale sau sociale, mai
departe în ceea ce priveºte cer-
cetarea, cultura, tineretul”, a
declarat Hollande. Comisia Eu-
ropeanã a adoptat, recent, un
plan de reformare a Uniunii Eu-
ropene, preºedintele Jean-Clau-
de Juncker prezentând cinci

posibile direcþii ale Blocului comunitar,
axate pe o cooperare a þãrilor în grade di-
ferite, eventual prin concentrarea pe piaþa
unicã, pe apãrare ºi securitate.

James Comey, directorul FBI, respinge acuzaþiile lui Donald
Trump cã Obama i-ar fi interceptat convorbirile telefonice

mes Comey ar fi solicitat Departamentului
de Justiþie sã respingã acuzaþiile cã Obama
ar fi ordonat interceptarea convorbirilor te-
lefonice în timpul campaniei electorale de
anul trecut. Potrivit surselor din presa ame-

ricanã, Comey ar fi so-
licitat rectificarea aces-
tor afirmaþii ce insinuea-
zã în mod eronat cã FBI
ar fi încãlcat legea. In-
formaþia a apãrut în The
New York Times ºi a
fost confirmatã de NBC.
Departamentul de Justi-
þie nu au emis imediat o
declaraþie ca rãspuns la
presupusa solicitare fã-
cutã de James Comey.
Mass-media din SUA a
citat mai mulþi oficiali

care au declarat cã ºeful FBI este de pãrere
cã nu existã dovezi care sã sprijine acuza-
þiile lui Donald Trump. Purtãtorul de cu-
vânt al lui Barack Obama a catalogat acu-
zaþiile fãcute de Donald Trump ca fiind ”pur
ºi simplu false”. “Îngrozitor! Tocmai am
descoperit cã Obama mi-a ascultat telefo-
nul din Turnul Trump, chiar înainte de ale-
geri. Nu a descoperit nimic”. “Este legal ca
un preºedinte în funcþie sã intercepteze
convorbiri chiar înaintea alegerilor?”, a adã-
ugat acesta. Donald Trump a fãcut aceste
acuzaþii prin intermediul unei postãri fãcu-
te pe pagina sa de Twitter. Preºedintele ame-
rican nu a specificat de unde anume ar de-
þine informaþiile legate de acuzaþiile fãcute.
La rândul lor, oficialii preºedintelui ameri-
can au comunicat cã nu cunosc de unde ar
fi putut proveni acuzaþiile vehiculate de li-
derul de la Casa Albã.

Mai mulþi politicieni germani au reacþio-
nat la remarcile preºedintelui turc, care a
acuzat Berlinul de “practici naziste” dupã ce
autoritãþile germane au retras autorizaþia pen-
tru organizarea unei manifestaþii în oraºul
Gaggenau,unde trebuia sã þinã un discurs
ministrul turc al Justiþiei. “(Comentariul) Este
absurd, rãutãcios ºi exagerat, iar noi îl respi-
gem categoric”, a declarat ministrul german
al Justiþiei, Heiko Maas, la un talk-show de
televiziune. “Vrea sã ne provoace. Iar noi tre-
buie sã avem grijã sã nu ne lãsãm provocaþi”,
a mai spus el. Volker Kauder, liderul grupului
Uniunii Creºtin-Democrate (CDU) din Bun-
destag, a criticat de asemenea remarcile lui
Edogan. “Este un act incredibil ºi inaccepta-
bil ca preºedintele unui stat membru NATO
sã spunã un asemenea lucru depsre un alt
membru”, a spus el, la postul de televiziune
ARD. La rândul sãu, Peter Altmeier, ºeful de
cabinet al Cancelariei federale germane, a
catalogat aceste comentarii ca fiind “absolut
inacceptabile”. “În calitate de Guvern fede-
ral, vom spune foarte clar Turciei”, a decla-
rat el pentru ARD. “Nu existã niciun motiv

pentru care sã ni se dea lecþii, sã ni se facã
reproºuri”, a adãugat responsabilul. Autoritã-
þile din oraºul german Gaggenau au retras joi
autorizaþia pentru organizarea unei manifes-
taþii unde era programat sã þinã un discurs
ministrul turc al Justiþiei, Bekier Bozdag.
Aceast eveniment avea
drept scop sã promove-
ze referendumul din luna
aprilie prin care se doreº-
te consolidarea puterilor
executive ale preºedinte-
lui turc Recep Tayyip Er-
dogan.  Aproximativ 1,4
milioane de turci care
locuiesc în Germania pot
vota la referendum, pro-
gramat pentru data de 16
aprilie. “Practicile voas-
tre nu sunt cu nimic di-
ferite de practicile nazis-
ze din trecut”, a declarat
Erdogan duminicã.
“Credeam cã naþional-
socialismul din Germania

s-a sfârºit, dar încã continuã”, a spus el mai
târziu, potrivit agenþiei de presã Anadolu. În-
trebat dacã plãnuieºte sã vinã în Germania,
Erdogan a spus: “Dacã vreau, voi veni mâi-
ne. Voi veni ºi dacã nu mã lãsaþi sã intru sau
nu mã lãsaþi sã vorbesc voi face scandal”.
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METEO

Înnoratmarþi, 7 martie - max: 17°C - min: 8°C

$
1 EURO ........................... 4,5323 ............. 45323
1 lirã sterlinã................................5,2469....................52469

1 dolar SUA.......................4,2804........42804
1 g AUR (preþ în lei)........169,6049.....1696049

Cursul pieþei valutare din 7 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

MARÞI - 7 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Curaj la feminin
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
16:55 Tenis de masa masculin
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Dincolo de viitor (R)
02:00 REVIZIE TEHNICÃ:
06:00 Lumea azi (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
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 Poveste dupã poveste

(R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Vlaºinii
1983, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Destine ca-n filme
21:00 Poveste dupã poveste
22:10 Vocile
2008, Dramã, Horror, Mister
23:45 Charlot sef de raion
1916, SUA, Comedie, Scurt

metraj
00:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:35 Legile afacerilor (R)
02:00 REVIZIE TEHNICÃ

TVR 2

07:40 Înainte de Crãciun
09:20 Race
11:30 Mamã, ce zi!
13:25 Tom ºi Jerry: Spionii
14:40 Cãpitanul America: Primul

Rãzbunãtor
16:45 Concursul de ºah
18:10 Al 5lea val
20:00 O viaþã bunã
20:55 13 ore: soldaþii secreþi din

Benghazi
23:20 Ucideti-l pe Smoochy
01:10 Strada Cloverfield 10
02:55 De Cealaltã Parte
04:30 In labirintul unui grizzly

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
20:00 Curierul 2
2005, Franta, Acþiune, Crimã,

Thriller
21:45 Fotbal UCL: Napoli –

Real Madrid
23:45 Masterchef
00:45 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:15 ªtirile Pro Tv
01:45 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:00 Inamicul din adancuri (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor

(R)
14:45 Scoala de snowboard (R)
16:45 La bloc
19:00 Slappy ºi ºtrengarii
20:30 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit
23:00 Banii
01:00 Întâlnire cu surprize
02:45 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile  Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
03:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Corbul
1994, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Corbul (R)
1994, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Mondenii
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport  (R)
14:00 Ora exactã în sport  (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
21:45 Fotbal UEFA Champions

League, Manchester City -
Monaco

23:45 Rezumate UEFA Cham-
pion League

00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
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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Al 5lea val

Se difuzeazã la HBO, ora 18:10

Adolescenta de 16 ani
Cassie Sullivan încearcã
sã supravieþuiascã într-
o lume devastatã de
valurile unei invazii ex-
traterestre care a deci-
mat deja populaþia ºi a
dus omenirea înapoi în
Epoca de piatrã...

Curierul 2

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  20:00

Frank Martin este cel
mai bun în meseria sa.
Fost membru al Forþelor
Speciale, el îºi oferã
serviciile de curier spe-
cial oricui le solicitã,
transportând colete -
conþinând obiecte peri-
culoase sau chiar fiinþe
umane. Regula sa este
simplã: livreazã marfa ºi
nu pune întrebãri...

Doamna Doubtfire,
tãticul nostru trãsnit

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

Dupa ce actorul Daniel
Hilliard (Robin William)
pierde custodia celor trei
copii ai sãi în favoarea
fostei lui soþii Miranda
(Sally Fields), el se deghi-
zeazã într-o respectabilã ºi
fermecatoare doamnã în
vârstã, îºi dã numele de
Doamna Doubtfire...

sursa: cinemagia.ro
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MIERCURI - 8 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Curaj la feminin
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
18:00 Perfect imperfect
19:00 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:20 Perfect imperfect (R)
03:10 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
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 Destine ca-n filme (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Vlaºinii
1983, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Millie cea modernã
1967, SUA, Comedie, Muzical
22:40 Capcana din munþi
2015, Canada, Thriller
00:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:40 Capcana din munþi (R)
2015, Canada, Thriller
03:10 Pescar hoinar (R)
03:40 E vremea ta! (R)
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

08:05 Concursul de ºah
09:30 Al 5lea val
11:25 Regatul de gheaþã
13:10 Corul de bãieþi
14:55 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
17:10 Pan: Aventuri în þara de

Nicãieri
19:00 Fetele
19:30 Punct ºi de la capãt
20:00 În cãutarea lui Dory
21:40 Marile minciuni nevino-

vate
22:40 In labirintul unui grizzly
00:10 Viciu inerent
02:35 Mirajul Dansului 3

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

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

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Pasiune ºi putere
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 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)

07:00 La bloc (R)
07:15 Scoala de snowboard (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Slappy ºi ºtrengarii (R)
14:15 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit (R)
16:45 La bloc
19:00 Elmo în Grouchland
20:30 Peºtera
22:30 Condamnaþi la cinã
00:30 Peºtera (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Frumuºica
1990, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:00 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
03:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
09:00 Mondenii
2006, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Cu lumea-n cap (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 Ora exacta in sport
22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
00:45 Stiri Sport.ro
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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In labirintul unui grizzly

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:40

Doi fraþi înstrãinaþi în-
cearcã sã se apropie
din nou ºi decid sã
meargã împreunã cu
prietenele lor în Alaska.
Odatã ajunºi acolo, ei
devin þinta unui urs
grizzly...

Peºtera

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

În adâncul pãdurilor din
România, o echipã de oa-
meni de ºtiinþã dã peste
ruinele unei mãnãstiri din
secolul al treisprezecelea. La
o privire mai atentã, aceºtia
fac o descoperire îngrijorã-
toare - mãnãstirea este con-
struitã deasupra intrãrii într-
un sistem uriaº de peºteri.
Biologii locali cred cã peºte-
ra poate gãzdui un ecosis-
tem nedescoperit...

Frumuºica

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Comedie romanticã deve-
nitã un simbol al poveºti-
lor de dragoste cinemato-
grafice. Edward Lewis, un
bãrbat bogat care nu-ºi
mai poate dori nimic de la
viaþã, întâlneºte întâmplã-
tor o femeie de moravuri
uºoare, de care se îndrã-
gosteºte...

sursa: cinemagia.ro

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

Ora:  18:00; 20:30

Gen film:  Acþiune, Dramã, SF

Ana, mon amour

Ora: 15:00

Gen film: Dramã

Balerina

Ora:  13:00(3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Familie, Muzical
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JOI - 9 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Curaj la feminin
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:00 Lozul cel mare
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)

TVR 1

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Arte, carte ºi capricii (R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Vlaºinii
1983, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Aici sunt banii
2000, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Jaf în stil american
2014, Canada, Luxemburg, Acþiune
23:50 Jurnal de secol
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Jaf în stil american (R)
2014, Canada, Luxemburg,

Acþiune
03:10 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

08:15 Pan: Aventuri în þara de
Nicãieri

10:05 Santa's Little Helper
11:35 În cãutarea lui Dory
13:10 Jurnalul unei adolescente
14:50 În secret
16:35 Cântecul lebedei
18:20 Tini: El gran cambio de

Violetta
20:00 Doar o rãsuflare
21:10 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
22:35 Detaºare
00:30 Asasinarea lui Jesse

James de cãtre laºul Robert Ford
03:05 Atac de Ziua Naþionalã
04:35 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ai noºtri
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

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

PRO TV

ACASÃ

07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
09:15 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (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 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (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)

07:15 Elmo în Grouchland (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Doamna Doubtfire, tãticul

nostru trãsnit (R)
14:45 Slappy ºi ºtrengarii (R)
16:15 La bloc (R)
18:30 ªcoala de snowboard
20:30 Spartanul
22:45 Mai iute ca moartea
01:00 Spartanul (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

11:00 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Next Star

23:30 Xtra Night Show

01:00 Accident

1976, România, Dramã

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping

09:45 Dila

2012, Turcia, Dramã, Romantic

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Kosem

2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Kosem (R)

2015, Turcia, Dramã, Istoric

03:30 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cuºca morþii
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 M-a fãcut mama artist
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Dã-i bataie! Local Kombat,
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO

VINERI - 10 martie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
09:50 Discover Romania
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 Curaj la feminin
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
21:45 Ediþie specialã
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
00:45 Ediþie specialã (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)
03:35 Discover Romania
03:45 Curaj la feminin (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,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
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 Poate nu ºtiai
15:30 Filler
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 In calea raului
2003, Marea Britanie, Dramã
22:30 Gala Umorului
23:30 Regii verii
2013, SUA, Comedie
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Legile afacerilor (R)
03:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:40 E vremea ta! (R)
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:50 Sentimente care vindecã
09:20 Cântecul lebedei
11:05 Jurnalul unei adolescente
12:45 În secret
14:30 Brand: A doua venire
16:15 Fantastic 4
17:55 Filme ºi vedete
18:30 Sentimente care vindecã
20:00 ªase
20:45 Urmãrit în noapte
22:40 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã
00:10 13 ore: soldaþii secreþi din

Benghazi
02:30 Toto ºi surorile lui

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 Cinã pentru fraieri
2010, SUA, Comedie
01:45 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 Pasiune ºi putere (R)
10:30 Totul pentru tine (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 Pasiune ºi putere
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Pasiune ºi putere (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

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

“Sentimente”
15:15 Elmo în Grouchland (R)
16:45 La bloc
19:00 Slappy ºi ºtrengarii
20:30 Dansul strãzii 2
22:15 Muzica, prima iubire
00:15 O sãptãmânã cu Marilyn
02:15 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Inamicii publici
2009, SUA, Crimã, Dramã
23:30 iUmor (R)
02:00 Observator (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 Sabbagh în acþiune
00:00 Marele jaf
2011, SUA, Comedie, Crimã
02:00 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:00 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
09:00 Mondenii
2006, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 La TV (R)
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:45 Râzi ºi câºtigi
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
22:30 Dosarele DNA
23:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 La TV (R)
2015, Comedie
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
06:00 Mondenii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Marea ºãcãnealã
20:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev

22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 MMA ALL STARS,

KOnfruntarea Finala!
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL în
calitate de lichidator al
debitoarei SC ARCTICA
TRADING SRL, vinde la
licitaþie publicã urmã-
toarele bunuri mobile:
2 maºini IVECO  DAI-
LY;  2 maºini DAEWOO
MATIZ; 1 maºinã RE-
NAULT MEGANE; 3
maºini FIAT DUCATO.
Menþionãm faptul cã
bunurile mobile se
vând în bloc, începând
de la suma de 12.000
lei exclusiv TVA. Tele-
fon: 0745.33.79.88

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri 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 Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gos-
podãreºti ºi beci; te-
ren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-
de-vie ºi pomi fructi-
feri; fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua publi-
cã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum na-
þional, asfalt, puþ
american.Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãl-
zire centralã, reabili-
tatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI
Vând teren 400mp, în
str. Râului nr.162 cu
ieºire în Rãºinari nr.91
ºi imobil 2 camere,
hol, bucãtãrie, toate
utilitãþile. Telefon:
0771/ 723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/ 107.765
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr.11. Telefon:
0721/ 995.405.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon: 0752/
641.487.

ANUNT PREST INSOLV
IPURL in calitate de administrator
judiciar al debitoarei SC MOTOA-
RE ELECTRICE S.R.L, cu sediul in
Craiova, str. Popoveni, nr. 7, jud.
Dolj, identificata cu J16/2922/1993
si CUI 4776196, organizeaza selec-
tie de oferte pentru efectuarea
unei expertize contabile, la acesta
societate, cu privire la aspectele
prevazute de art. 169 din Legea nr.
85/2014. Ofertele vor fi depuse
pana pe data de 11.03.2017, ora
13ºº, la adresa de e-mail prestin-
solv@gmail.com, fax 0351421306
sau la sediul administratorului ju-
diciar situat in Craiova, str. Opa-
nez, nr. 2A, et. 1, ap. 5.

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.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj;
în temeiul art. 94 alin (2), art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106 din Legea nr.

215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã Consiliul Judeþean Dolj în ºedinþã extraordinarã la data de
09.03.2017, ora 12.00 la sediul consiliului judeþean.

       ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit ºi a

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale, pe
unitãþi administrativ – teritoriale, pe anul 2017 ºi estimãrile pe anii 2018 – 2020.

2. Proiect de hotãrâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãu-
gatã pentru finanþarea cheltuielilor privind drumurile judeþene ºi comunale, pe unitãþi admi-
nistrativ – teritoriale, pe anul 2017 ºi estimãrile pe anii 2018 – 2020.

3. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la S.C. Parc
Turism S.A. Craiova sã aprobe în AGA contractarea de asistenþã juridicã pentru dosarele
aflate pe rolul instanþelor de judecatã.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã
Administraþie Localã, Secretariat.

NR. 266       Emisã astãzi, 06.03.2017

                        Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,                 SECRETAR,

             ION PRIOTEASA                  GHEORGHE BARBÃRASÃ
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 7 martie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice faþã,
airbag volan ºi bord
dreapta. Cauciucuri
varã ºi jante aliaj r15
plus jante 16 borbet 9j
fãrã cauciucuri. Maºi-
na are 99000 km  pri-
mul proprietar. Trebu-
ie schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã noi
decat trebuie schim-
bate, în rest impecabi-
lã. Preþ 2300 euro. Te-
lefon: 0745/644.775.

STRÃINE
Vând avantajos Re-
nault Symbol 2005,
motorinã. Telefon:
0744/548.506.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distri-
buþie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

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 negocia-
bil. 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
unghiular, ( flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
arzãtoare  gaze sobã
D 600, reductor oxi-
gen sudurã, alterna-
tor 12V. Telefon:
0251/427.583.
Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârli-
ge jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

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 triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, 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,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecom-
andã, defecte - 100
RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/
373.748.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150
w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã,
aer condiþionat, balcoa-
ne închise termopan,
igienã ºi liniºte deplinã,
220 E. Telefon: 0722/
956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obliga-
þii caut doamnã serioa-
sã vârsta 60 ani.Telefon:
0765/435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii, ne-
fumãtoare, pensionarã.
Telefon: 0351/181.202.

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

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator Nr. 17810/
04.04.2016 pentru
S.C. HAPPY TOYS
SRL. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Forma bunã a lui Andrei Ivan n-a trecut ne-
observatã de selecþionerul Christoph Daum,
care l-a inclus pe atacantul Universitãþii în lo-
tul pentru partida cu Danemarca, din prelimi-
nariile Cupei Mondiale din 2018, programatã
în data de 26 martie, pe Cluj Arena.

Sergiu Hanca, cel mai bun pasator al lui Di-
namo, ºi Constantin Budescu, jucãtorul expo-
nenþial al Astrei, par a fi surprizele tehnicianu-
lui german pentru nordici.

Florin Andone, atacantul lui Deportivo La Co-
runa, este suspendat pentru aceastã partidã.

Componenþa lotului:
Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina/Ita-

lia), Costel Pantilimon (Watford/Anglia), Sil-
viu Lung Jr. (Astra);

Fundaºi: Cristian Sãpunaru (Astra), Vlad
Chiricheº (Napoli/Italia), Alin Toºca (Real Be-
tis/Spania), Dragoº Grigore (Al Sailiya/Qatar),
Cosmin Moþi (Ludogoreþ/Bulgaria), Iasmin La-
tovlevici (Karabukspor/Turcia), Romario Ben-
zar (Viitorul);

Mijlocaºi: Rãzvan Marin (Standard Liege/
Belgia), Andrei Prepeliþã (FK Rostov/Rusia),

Andrei Ivan, convocat pentru partida cu DanemarcaAndrei Ivan, convocat pentru partida cu DanemarcaAndrei Ivan, convocat pentru partida cu DanemarcaAndrei Ivan, convocat pentru partida cu DanemarcaAndrei Ivan, convocat pentru partida cu Danemarca
Mihai Pintilii (Steaua), Eric Bicfalvi (FC Ural/
Rusia), Nicolae Stanciu (Anderlecht/Belgia),
Dorin Rotariu (Club Brugge/Belgia), Constan-
tin Budescu (Astra), Sergiu Hanca (Dinamo);

Atacanþi: Bogdan Stancu (Bursaspor/Tur-
cia), Denis Alibec (Steaua), Alexandru Chipciu
(Anderlecht/Belgia), Claudiu Keºeru (Ludogo-
reþ/Bulgaria), Adrian Popa (Reading/Anglia 2),
Andrei Ivan (CS U Craiova).

Listã adiþionalã: Florin Niþã (Steaua) – Ste-
liano Filip (Dinamo), Gabriel Tamaº (Steaua),
Alexandru Mãþel (Dinamo Zagreb/Croaþia), Ovi-
diu Hoban (Hapoel Be’er Sheva/Israel), Gheor-
ghe Grozav (Terek Groznîi/Rusia), Adrian Sto-
ian (Crotone/Italia).

România ocupã locul 4, dupã tot atâtea eta-
pe scurse din Grupa E a preliminariilor, cu 5
puncte. Lider e Polonia (10p), urmatã de Mun-
tenegru (7p) ºi de Danemarca (6p), în vreme
ce sub tricolori se aflã Armenia (3p) ºi Kazah-
stan (2p).

La turneul final se calificã prima clasatã, iar
8 dintre cele mai bune 9 echipe plasate pe po-
ziþia secundã vor disputa “duble” de baraj.

Manºa secundã a optimilor de
finalã ale Ligii Campionilor debu-
teazã, desearã, cu meciurile Napoli
– Real Madrid ºi Arsenal – Bayern
Munchen.

Disputa din Italia, care-l va avea
la centru pe turcul Cuneyt Cakýr,
porneþte de la scorul de 3-1 în
favoarea spaniolilor, care în turul

Liga Campionilor îºi desemneazã
primele sfert-finaliste

Astãzi, 21:45: Napoli – Real Madrid (PRO TV, Dolce Sport 1), Arsenal – Bayern Munchen (Dolce Sport 2)

de la Madrid s-au vãzut conduºi
încã din minutul 8, dupã o “bijute-
rie” semnatã de Insigne. Oamenii
lui Zidane au revenit prin Benzema
(18), Kroos (49) ºi Casemiro (54),
cel din urmã reuºind, la rându-i,
un gol fantastic. O singurã absen-
þã notabilã pentru aceastã partidã,
cea a fundaºului francez al Realu-

lui, Raphael Varane – accidentat.
În weekend, ambele au repur-

tat victorii. Napoli (locul 3 în Se-
rie A) s-a impus cu 2-1 în derby-
ul de pe “Olimpico”, cu AS Roma
(locul 2), graþie unei “duble” a bel-
gianului Mertens, iar campioana
continentalã (pe 2 în La Liga) a fã-
cut scor la Eibar (locul 8), 4-1,
goluri Benzema (2), James Rodri-
guez ºi Asensio.

În cealaltã confruntare, Bayern
se poate considera ca ºi califica-
tã, dupã ce a câºtigat cu 5-1 pe
propriul teren (Robben, Lewan-

dowski, Alcantara 2, Muller / Ale-
xis Sanchez). La gazde, Cazorla
e accidentat, iar Mohamed Elne-
ny, Mesut Özil, Aaron Ramsey
sunt incerþi. Cât îi priveºte pe
munchenezi, Philipp Lahm e sus-
pendat, Jerome Boateng – acci-
dentat, iar goalkeeperul Manuel
Neuer – incert.

Arsenal, plasatã actualmente pe
locul 5 în Premier League, vine
dupã un eºec, în deplasare, cu Li-
verpool (locul 4), scor 1-3 (Wel-
beck), pe când Bayern ºi-a con-
solidat prima poziþie în Bundesli-

ga, dupã un succes la scor de ne-
prezentare la Koln (locul 7), cu go-
luri marcate de Javi Martinez, Ber-
nat ºi Ribery. Încleºtarea de pe
“Emirates” va fi arbitratã de gre-
cul Tasos Sidiropoulos.

Iatã ºi programul celorlalte
partide:

Mâine: Barcelona – Paris SG (în
tur 0-4), Dortmund – Benfica (0-1);

14 martie: Juventus – FC Porto
(2-0), Leicester – Sevilla (1-2);

15 martie: Monaco – Manches-
ter City (3-5), Atletico Madrid –
Leverkusen (4-2).

Cea de a 49-a ediþie a Trofeului Carpaþi
va fi gãzduitã de Sala Polivalentã din Craio-
va. Competiþia va avea loc în a doua jumãta-
te a lunii noiembrie ºi va reprezenta o ultimã
verificare înaintea Campionatului Mondial,
care va debuta în data de 1 decembrie.

Viceprimarul Craiovei, Adrian Cosman,

Trofeul Carpaþi se þine în acest an la Craiova
este cel care a perfectat cu Federaþia Româ-
nã de Handbal organizarea Trofeului Carpaþi
în Bãnie. În momentul de faþã se poartã ne-
gocieri cu federaþiile din Danemarca, Nor-
vegia, Rusia ºi Franþa.

Craiova a mai gãzduit Trofeul Carpaþi în
anul 2013.

SERIA 1 – Etapa a 14-a: Victoria
Pleniþa – Spicul Unirea 0-0, Vânãtorul Desa
– Voinþa Caraula 7-2, SC Poiana Mare –
Galicea Mare 3-0, Avântul Rast – Avântul
Giubega 3-0, Flacãra Moþãþei – Ciupercenii
Vechi 1-1, Fulgerul Maglavit – Ciupercenii
Noi 0-2, Viitorul Dobridor – Victoria Periºor
1-0. Recolta Cioroiaºi a stat.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 33p
(13j), 2. Pleniþa 29 (13j), 3. Cioroiaºi 25p
(13j), 4. Desa 23p (12j), 5. Unirea 22p
(13j).

SERIA 2 – Etapa a 14-a: Mãceºu de Sus
– Seaca de Câmp 13-0, Mãceºu de Jos –
Gloria Catane 2-3, ªtiinþa Calopãr – Aktiv
Padea 3-0, Viitorul Þuglui – Dunãrea Gighera
4-2, Viitorul Afumaþi – Viitorul Giurgiþa 3-2,
Recolta Urzicuþa – Progresul Cerãt 0-11,
Progresul Bãileºti – Trimf Bârca 4-1,
Fulgerul Întorsura – Unirea Goicea 5-3.

Clasament (primele 5): 1. Catane 40p
(14j), 2. Mãceºu J. 30p (14j), 3. Mãceºu S.
28p (14j), 4. Afumaþi 27p (14j), 5. Cerãt
25p (13j).

PRO TV

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Napoli – Real Madrid.

DIGI SPORT 3

19:00 – BASCHET (M) – Liga Naþiona-
lã: BC SCM Timiºoara – CSM CSU Ora-
dea.

DIGI SPORT 4

18:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: CSM
Bucureºti – Dinamo.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Na-
poli – Real Madrid / 5:00 – HOCHEI NHL:
Anaheim Ducks – Nashville Predators.

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

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Arsenal
– Bayern Munchen.

EUROSPORT 1

16:30 – CICLISM – Turul Paris-Nisa, în Fran-
þa / 21:00 – SNOOKER – Campionatul Players,
la Llandudno, în Þara Galilor.

EUROSPORT 2

15:00 – SNOOKER – Campionatul Players,
la Llandudno, în Þara Galilor / 20:00 – SCHI
ACROBATIC – Cupa Mondialã FIS, la Tignes,
în Franþa.

TVR 1

16:55 – TENIS DE MASÃ (M) – Preliminarii
Campionatul European 2017: România – Turcia.

LIGA A V-A
Seriile 3 ºi 4 se reiau în 19 martie, iar

ierarhiile, în partea lor superioarã, aratã
astfel:

SERIA 3: 1. Puþuri 28p (11j), 2.
Castranova 27p (11j), 3. Dãbuleni 20p
(11j), 4. Secui 19p (11j), 5. Amãrãºtii de
Sus 19p (11j).

SERIA 4: 1. Cârcea II 29p (11j), 2.
Celaru 27p (11j), 3. Leu 25p (11j), 4.
Radomir 24p (11j), 5. Mischii 21p (11j).

SERIA 5 – Etapa a 13-a: Jiul Bâlta –
Valea Fântânilor 1-1, Viitorul Craiova –
ªtiinþa Craiova 0-3, AS Scãieºti – Betis
Craiova 5-2, Rapid Potmelþu – AS Greceºti
3-0, Voinþa Raznic – Voinþa Belcin 3-1, Jiul
Breasta – CS Sopot 0-3. Vulturul Cernã-
teºti a stat.

Clasament (primele 5): 1. Belcin 28p
(12j), 2. Potmelþu 25p (12j), 3. Valea
Fântânilor 23p (12j), 4. Bâlta 23p (12j), 5.
Sopot 22p (11j).

HANDBAL (F)

PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018PRELIMINARII CM 2018



16 / cuvântul libertãþii marþi, 7 martie 2017
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

sportsportsportsportsport

1. Viitorul 25 16 3 6 39-21 51
2. Steaua 25 13 7 5 33-21 46
3. Astra 25 12 5 8 29-28 41
4. CFR Cluj 25 13 7 5 41-23 40
5. Craiova 25 12 4 9 35-26 40
6. Gaz Metan 25 10 9 6 36-26 39
7. Dinamo 25 11 5 9 38-33 38
8. Botoºani 25 9 5 11 30-28 32
9. Voluntari 25 8 6 11 30-36 30
10. CSMP Iaºi 25 7 5 13 27-31 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

ACS Poli – Chiajna 1-1
Au marcat: ªeroni 90 / Albu 10.
FCSB – ASA 1-1
Au marcat: Gnohere 73 / M. Constantin 65 – pen.
Craiova - Gaz Metan 1-0
A marcat: Bancu 62.
CFR Cluj – Viitorul 1-0
Au marcat: Deac 72.
Pandurii – Dinamo 0-2
Au marcat: Nemec 34, Nistor 85.
Meciurile Voluntari – CSMP Iaºi ºi Astra – Botoºani s-au

jucat asearã.

Mii de suporteri ai ªtiinþei au
pornit spre Piteºti cu speranþa cã
era una dintre acele duminici fru-
moase ºi rare despre care ne po-
vesteºte imnul. „Nunta” ªtiinþei
cu performanþa s-a organizat din-
colo de graniþele Olteniei, în fie-
ful marelui Dobrin, cel care a fost
atât de aproape de a juca alãturi
de Oblemenco la ªtiinþa. ªi to-
tuºi, Universitatea s-a simþit ca
acasã la Piteºti, deºi la ultima
vizitã gãsise o arenã plinã de fe-
cesebiºti, care au întinat memo-
ria „Gâscanului”. Soþia legendei
Argeºului, Gica Dobrin, i-a în-
tâmpinat la oficialã pe componen-
þii Craiovei Maxima, iar galeria
olteanã s-a poziþionat ca pe vre-
muri, la tribuna a doua, pentru ca
„leii” din teren sã-ºi simtã mai
bine fanii vibrând.

A existat ºi teamã, dar nu de
adversar, ci de a nu risipi ce s-a
construit, o teamã cã am putea
sã nu ne regãsim printre cele cele
mai bune 6 echipe ale campiona-
tului, când în destule ocazii echi-
pa lui Mulþescu a demonstrat cã
meritã sã fie chiar prima. Alb-al-
baºtrii au fost precauþi, dar deter-
minaþi, nu s-au nãpustit asupra
adversarului, dar au controlat jo-
cul. 10 cornere au avut în prima
reprizã, dar fazele fixe nu sunt
punctul forte al juveþilor ºi oaspe-
þii n-au fost pericol. A fost 1-0 la
pauzã, dar numai la ocazii. Ban-
cu a prins un drop curat de la 20
de metri, negat de Greab, portar
înalt la greabãn, dar în acelaºi
timp destul de flexibil. La pauzã
emoþiile s-au intensificat, încorda-
rea era aproape palpabilã în Tri-
vale. Un gol primit ne-ar fi dus
de la extaz la agonie. Avea sã
vinã ºi golul, dar în poarta care
trebuia. L-a prefaþat o uriaºã oca-
zie a lui Ivan. Bancu a centrat din
alergare punând mingea chiar pe
fruntea cãpitanului, care a încer-

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Gaz Metan Mediaº 1-0Gaz Metan Mediaº 1-0Gaz Metan Mediaº 1-0Gaz Metan Mediaº 1-0Gaz Metan Mediaº 1-0

A marcat: Bancu 62.
Piteºti, stadion: „Nicolae Dobrin”, spectatori: 8.000.
Universitatea: Calancea 7 – Dimitrov 7, Popov 7, Barthe 7, Bri-

ceag 7 (90 Petre) – Mateiu 7, Zlatinski  7 – Ivan 8, Bãluþã 7 (71
Kelic) 6, Bancu 8 – Fajic 6 (67 Mãzãrache) 6. Antrenor: Gigi Mul-
þescu.

Gaz Metan: Greab 7 – Creþu 6, Trtovac 7, Zaharia 6, Rugasevic 5
(84 Danci) 5 – Bic 6, Tahar 6 (76 I. Cristea) 5 – Romeo 5 (59 C.
Petre) 6, Eric 7, Buziuc 6 – Sikorski 6. Antrenor: Cristi Pustai.

Arbitru: Radu Petrescu 7.
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cat sã o plaseze aºa încât sã-l
prindã în cãdere pe Greab. Aces-
ta a stat în picioare mai mult de-
cât era cazul ºi a înhãþat mingea.
„Asta a fost ºansa noastrã!” în-
gãimau spectatorii, gâtuiþi de emo-
þii. Încurajãrile din prima reprizã
au fost parcã reprimate de tensi-
une. Publicul uitase sã scandeze,
dar dacã nu priveai meciul puteai
sã-þi dai seama de desfãºurarea
lui dupã freamãtul tribunei. Se trãia
intens fiecare pasã, tackling, ºut
sau decizie a arbitrului. Trecuse
o orã de chin ºi mingea ajunge la
Fajic. „Nu la el, cã a fost cap de
linie!” se aude un rãcnet disperat
din spatele lui Mulþescu. Bosnia-
cul protejeazã însã bine pentru
Bancu, cel care în urmã cu un
minut luftase cu dreptul. Acum îºi
potriveºte însã de câteva ori min-
gea pe stângul, parcã pentru a fi
sigur cã o trimite în vinclu. Acolo
se ºi duce. E un gol de povestit
peste ani, un gol care intrã în is-
toria ªtiinþei. La oficialã exultã
Emil Sãndoi, cel care a suferit
acelaºi necaz ca ºi Nicuºor. ªi el
a mai dat dupã accidentare des-
tule astfel de goluri, inclusiv în
Trivale, când juca pentru FC
Argeº. Jucãtorii mari îºi pun am-
prenta pe meciurile importante.
Bancu a fãcut un sezon sub aº-
teptãri, dar a ieºit la rampã în du-
elul pe viaþã ºi pe moarte de la
Piteºti. A fost în eroul celor 3 oca-
zii ale echipei: ºutul din prima re-
prizã, centrarea pentru Ivan ºi
golul decisiv. Mai rãmãsese o ju-
mãtate de orã, care avea sã fie
trãitã cu sufletul la gurã. Ivan ºi-
a revendicat partea dreaptã, a
fãcut un efort incredibil ºi este
chinuit de crampe. „Hai Ivane, hai
tatã, cã mai avem puþin!” se aude
la portavoce din zona galeriei.
Cãpitanul a fãcut un meci mare,
iar publicul empatizeazã cu sufe-
rinþa sa. Fajic e înlocuit cu Mãzã-

rache, dar nimeni nu înþelege de
ce iese Bãluþã. La final, craiovea-
nul avea sã recunoascã cã era
epuizat de efort. Mulþescu trimi-
te al treilea stoper, dar niciunul
dintre ei nu respinge mingea care
cade pe barã, trimisã de Creþu.
Calancea pãstreazã ºi el avanta-
jul cu un plonjon la sacrificiu. Eric
dezleagã acþiunile disperate ale
oaspeþilor, care nu mai aveau ni-
mic de pierdut. Brazilianul are
duelul sãu cu Calancea, dar mol-
doveanul ºi-l adjudecã, prinzând
cele 3 ºuturi de la distanþã. Din
pãcate, ªtiinþa plãteºte ºi un preþ
pentru victorie, fiindcã Briceag
are rotula însângeratã ºi nu prin-
de bucuria de la final, ieºind din
arenã în ambulanþã. Tensiunea se
risipeºte într-un val de veselie.
Fotbaliºtii ºi jucãtorii se descãtu-
ºeazã ºi cântã împreunã. ªtiinþa
e în play-off ºi aproape sigurã de
prezenþa în Europa. ªi-a câºtigat
locul mai greu decât merita. De
acum înainte are numai de câºti-
gat. De acum înainte ne poate
bucura de fotbal, fãrã teama cã
spectacolul ºi jocul ofensiv o va
costa ratarea obiectivului.

Mulþescu: „Era pãcat
sã nu ne calificãm, am încântat

spectatorii tot sezonul”
Gigi Mulþescu pãrea mai de-

grabã epuizat decât fericit la fi-
nal, tensiunea premergãtoare
meciului punându-ºi amprenta pe
starea sa. ”Suporterii meritau
aceastã calificare în play-off. Am
abordat toate meciurile ofensiv, la
spectacol, am încântat spectato-
rii. Am jucat pe poartã, am cãu-
tat golul, era pãcat sã nu ne cali-
ficãm. M-am consumat foarte
tare, fiecare minut mi-a lãsat urme
pe inimã, cap, ficat. Cred cã în-
cãrcãtura a fost peste limitã. Se
zice cã cu cât este mai greu, cu

atât este mai frumos, dar lasã ºi
urme. Jucãtorii au fost extrem de
motivaþi, s-au dublat permanent,
s-au luptat eroic. În play-off ne
dorim sã fim cât mai sus”, a de-
clarat Gigi Mulþescu 

Nicuºor Bancu a fãcut o par-
tidã senzaþionalã, el fiind în prim-
planul tuturor ocaziilor ªtiinþei. La
final a declarat: „A fost o atmo-
sferã fantasticã, datoritã acestor
suporteri minunaþi! Ne bucurãm
din plin cã am reuºit sã câºtigãm
ºi sã mergem în play-off. Am fost

dezamãgiþi dupã ultimele presta-
þii, dar am strâns rândurile. Nu le-
am dat nicio ºansã, am fost mai
buni decât ei din toate punctele
de vedere. Acum începe play-
off-ul ºi trebuie sã fim uniþi, sã
jucãm altfel decât pânã acum.
Au rãmas cele mai puternice
echipe în play-off ºi toate meciu-
rile vor fi foarte grele. Ne-am
îndeplinit obiectivul ºi acum vom
merge ºi mai motivaþi. Vom lua
fiecare meci în parte, nu ne gân-
dim la titlu”.
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