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Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Existã bani ºi consultanþã de la EFSI,
cred cã ar trebui sã ne miºcãm mult mai repede!”
Ieri, la Hotel Ramada din Craiova, a
avut loc dezbaterea “Fondul European
pentru Investiþii Strategice (EFSI) în
Sud-Vestul României”, organizatã de europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele Grupului EPP
din Parlamentul European. Wilhelm
Molterer, directorul EFSI, ºi Mark Mawhinney, reprezentantul Bãncii Europene de Investiþii, ºi Nora Matei, din
partea Comisiei Europene, au prezentat care sunt oportunitãþile de finanþare deschise prin acest nou Fond (lansat în iulie 2015) ºi au rãspuns, cu bunãvoinþã, la toate întrebãrile ridicate
din salã. Acoperind o gamã largã de
domenii, de la energie, turism ºi pânã
la cercetare ºi inovare, atât administraþiile publice, cât ºi IMM-urile au
fost încurajate sã acceseze fondurile
EFSI. Dacã iniþiativele sunt în domeniul
agricol, procesul este mai lesne, având
la îndemânã un fond de investiþii, Agricover, reprezentat de Robert Rekkers, care
le poate intermedia accesul la finanþare.
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- Dupã ce Popescu a
ajuns aviator, s-a însurat cu
o “paraºutã”.

Când Victor Ponta
nu trage cu „coada
ochiului” la ce face
Matteo Renzi!
Ceea ce se profileazã într-un
orizont deloc îndepãrtat, pe scena politicã din Peninsulã, dar
ºi de pe malurile Dâmboviþei,
aduce a similitudine deplinã. ªi
fostul premier al Italiei – preºedinte al Consiliului – Matteo
Renzi, ºi fostul premier al României, Victor Ponta, ºi unul ºi
celãlalt bine poziþionaþi, la un
moment dat în sondajele de opinie, din þãrile lor, ºi bune cunoºtiinþe, ambii cu aport consistent în numãrul actual de eurodeputaþi de centru-stânga...
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Social Impact Award,
competiþie cu premii
de 5.000 de euro pentru
idei de afaceri sociale,
vine la Craiova!

Regiunea Sud-Vest
Oltenia, cele mai
puþine construcþii
de locuinþe
Potrivit ultimelor date prezentate de Institutul Naþional
de Statisticã, dintre cele opt
regiuni de dezvoltare ale þãrii,
Sud-Vest Oltenia este pe ultimul loc la capitolul locuinþe
terminate, cu excepþia Regiunii Bucureºti-Ilfov, care nici nu
se poate supune aceloraºi termeni de comparaþie, graþie
concentrãrii de capital cu mult
mai mare decât în orice altã
regiune. Astfel, în Oltenia, în
2015, au fost construite doar
2.400 de locuinþe...
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Dezbatere publicã
pentru evaluarea
manageriatului
unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar
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Motivarea CCR
dupã emiterea
Ordonanþei 13:
DNA ºi-a arogat
o competenþã
pe care nu o posedã
Judecãtorii CCR motiveazã
decizia privind existenþa unui
conflict instituþional între DNA ºi
Guvern prin faptul cã, prin
conduita sa, Parchetul General Direcþia Naþionalã Anticorupþie
ºi-a arogat o competenþã pe care
nu o posedã – controlul modului
de adoptare unui act normativ.
Totodatã, motivarea aratã cã
acþiunea Ministerului Public
privind ancheta în cazul OUG13
înceteazã sã mai fie una legitimã,
devenind abuzivã ºi creeazã o
presiune asupra membrilor
Guvernului care afecteazã buna
funcþionare a acestei autoritãþi.
“Având în vedere faptele reclamate ºi cele reþinute în ordonanþa
procurorului de caz, Curtea
apreciazã cã toate elementele
prezentate drept elemente materiale constitutive ale infracþiunilor
imputate nu constituie altceva
decât aprecieri personale sau
critici ale autorilor denunþului cu
privire la legalitatea ºi oportunitatea actului adoptat de Guvern.
Astfel, circumstanþele adoptãrii
actului normativ, luãrile de
poziþie publice contradictorii ale
ministrului justiþie ºi ale primministrului, urmate de decizia
adoptãrii Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr.13/2017 pentru
modificarea ºi completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal
ºi a Legii nr.135/2010 privind
Codul de procedurã penalã, ”fãrã
sã fie consultat Consiliul Legislativ, fãrã sã se aºtepte avizul
Consiliului Superior al Magistraturii, fãrã a fi trecutã pe ordinea
de zi sau cea suplimentarã a
ºedinþei Guvernului din 31
ianuarie 2017” constituie, în mod
evident, aspecte privind legalitatea
ºi oportunitatea adoptãrii actului
criticat...”, se aratã în motivarea
judecãtorilor CCR.
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Klaus Iohannis, dupã participarea la Consiliul European:
Nu s-a discutat viitorul Uniunii Europene
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat ieri,
dupã participarea la discuþiile informale de la
Consiliul European, cã nu s-a discutat despre
viitorul Uniunii Europene, însã reprezentanþii
celor 27 de state au pregãtit, într-o primã formã, declaraþia de la Roma, din 25 martie.
”A fost o discuþie informalã despre declaraþia care se va face la Roma, unde serbãm 60 de
ani de la semnarea tratatelor. Declaraþia a fost
pregãtitã într-o primã formã ºi cu toþi 27 neam referit la acest text propus. Contrar aºteptãrilor multor analiºti, nu s-a discutat viitorul
Uniunii Europene, ci s-a discutat textul care va
fi cu siguranþã semnat la Roma, un text care
subliniazã realizãrile Uniunii de pânã acum, care
aratã nivelul de ambiþie pentru viitor. În ansamblu, ne dorim un text pozitiv, care ne dã curaj
sã continuãm în Uniunea Europeanã”, a declarat preºedintele Klaus Iohannis.
S-a discutat ºi despre ideea de ”Europa mai
multor viteze”, iar, conform preºedintelui Klaus
Iohannis, o Europã cu mai multe viteze ”nu este
o soluþie bunã” ºi care s-ar putea ”sã ducã chiar

la scindarea Uniunii Europene”. ”E o realitate, dar nu înseamnã cã trebuie sã ne facem un obiectiv din asta. Faptul cã acum ne miºcãm cu
viteze diferite nu înseamnã cã
ne dorim la infinit sã ne miºcãm tot cu viteze diferite.
(...) Apar anumite temeri, în
naþiunile industrializate, þãrile care au un nivel de trai mai
ridicat, evident apare temerea cã vor dispãrea locuri de
muncã fiindcã salariile sunt
mai mici în Europa de Est,
apar temeri cã vor avea pierderi din industria serviciilor.
Iar în Est apare temerea profundã cã oamenii vor fi lãsaþi
în urmã”, a mai declarat Iohannis.
Preºedintele a spus însã cã nu ar trebui sã existe
temere faþã de unele proiecte care se desfãºoarã
cu viteze diferite ºi a dat exemplul Procurorului

European, proiect la care 17 state, între care ºi
România, au semnat deja. Iohannis a catalogat
proiectul ca unul ”în care unii intrã mai repede
ºi alþii vor sã intre mai târziu”.

Teodor Meleºcanu, ministrul de Externe:
Graþierea este o lege absolut necesarã
Ministrul de Externe, Teodor Meleºcanu, a declarat,
ieri, la Câmpina, cã ALDE vrea sã susþinã proiectul iniþial
al graþierii, cel care nu se referã ºi la graþierea faptelor de
corupþie, considerând cã o astfel de lege este absolut
necesarã, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Întrebat care este poziþia ALDE
cu privire la legea graþierii, Teodor
Meleºcanu a declarat, vineri, cã
ALDE nu susþine amendamentul care
face referire ºi la graþierea actelor de
corupþie, ci proiectul iniþial al legii,

care a fost aprobat iniþial de Guvern.
„Graþierea este o lege absolut necesarã, dat fiind faptul cã, la ora actualã, în sistemul penitenciar din
România supraaglomerarea este de
200 la sutã. Parlamentul dezbate

aceastã lege într-o manierã foarte
transparentã. Poziþia noastrã este de
a sprijini proiectul care a fost aprobat în Guvern, care nu se referã la
graþierea actelor de corupþie. Noi
vrem sã susþinem forma decisã iniþial în Guvern”, a declarat ministrul
Teodor Meleºcanu, într-o conferinþã de presã la Câmpina, unde ºi-a
inaugurat cabinetul parlamentar.
Ministrul de Externe a mai precizat, întrebat fiind când va trece România la moneda euro cã acest lucru s-ar putea întâmpla în anul 2022
„dacã România se va dezvolta întrun ritm susþinut”. „Vreau sã vã spun
cã, în ceea ce priveºte criteriile pentru aderare la euro, cã acestea sunt

în mare mãsurã îndeplinite de cãtre
România. Mã refer la deficit, la deficitul structural, la toate elementele
care þin de participarea la zona euro.
Problema pe care o avem este însã
problema de a ne alege momentul în
care sã ne putem, cu adevãrat, asocia ºi sã ne asumãm obligaþii. E o
decizie de strategie politicã externã
însã în mod evident va trebui ca
România sã ajungã, într-o perioadã
de câþiva ani, relativ redusã, sã aibã
un nivel de viaþã. (...) Un orizont de
timp poate sã fie, din punctul meu
de vedere, între 5 ºi 10 ani, de acum
încolo dacã România se va dezvolta
într-un ritm susþinut”, a mai declarat Meleºcanu.

þialul de apreciere al cursului este
foarte limitat, chiar inexistent. Noi
mizãm pe un curs stabil, undeva
pe la 4,45 -4,5 lei pentru Acesta
detaliazã: “Necesarul de finanþare,
care include ce ajunge la maturitate, plus dobânzi, plus necesarul
suplimentar generat anul acesta de
deficit, adicã practic ce trebuie sã
finanþeze Ministerul de Finanþe anul

acesta, probabil cã, dacã ne uitãm
la proiecþia de deficit din buget, sub
3%, ar fi uºor mai mic decât anul
trecut. Dacã luãm o proiecþie mai
realistã de deficit bugetar, cum ar
fi proiecþia Comisiei Europene, de
3,6%, necesarul de finanþare este
chiar mai mare decât anul trecut.
Pot spune cã necesarul de finanþare este destul de mare...”.

„Datoria guvernamentalã
nu va scade, iar leul
nu se apreciazã”
Ultimele date fãcute publice de Finanþe indicã o scãdere a
datoriei publice guvernamentale în acest an, iar cursul mediu
de schimb leu-euro va fi 4,42 lei. Ionuþ Dumitru, preºedintele
Consiliului Fiscal, a declarat, pentru MEDIAFAX,
cã ambele prognoze sunt nerealiste.
Serviciul datoriei publice guvernamentale va scãdea în acest an la
8,1 miliarde de euro, de la 13,7 miliarde în 2016. Acesta va urca la
9,344 de miliarde de euro în 2018
ºi va scãdea la 8,319 miliarde în
2019. Aºa aratã ultimele date fãcute publice de cãtre Ministerul Finanþelor. Pe de altã parte, Finanþele
indicã un curs mediu de schimb leueuro pentru acest an de 4,42 de lei,

moneda naþionalã urmând sã se întãreascã în 2018, cursul urmând sã
fie de 4,4 lei pentru un euro.
“Pe o proiecþie mai realistã, necesarul de finanþare este pe undeva la fel ca anul trecut fiindcã deficitul bugetar va depãºi 3%. Consiliul Fiscal are o proiecþie de deficit pentru 2017 de 3,6% pe standarde europene ºi nu sub 3%, cum
prognozeazã guvernul . Iar, poten-
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Când Victor Ponta nu trage cu „coada
ochiului” la ce face Matteo Renzi!
MIRCEA CANÞÃR
Ceea ce se profileazã într-un orizont
deloc îndepãrtat, pe scena politicã din
Peninsulã, dar ºi de pe malurile Dâmboviþei, aduce a similitudine deplinã. ªi fostul premier al Italiei – preºedinte al Consiliului – Matteo Renzi, ºi fostul premier
al României, Victor Ponta, ºi unul ºi celãlalt bine poziþionaþi, la un moment dat
în sondajele de opinie, din þãrile lor, ºi
bune cunoºtiinþe, ambii cu aport consistent în numãrul actual de eurodeputaþi de
centru-stânga din Parlamentul European,
plecaþi „prin depunerea mandatului din
fruntea guvernelor”, reþin din nou atenþia. Prin ultimele lor demersuri. Îl imitã
cumva Victor Ponta pe Matteo Renzi?
Mai degrabã nu, deºi nu lipsesc anumite
asemãnãri în gesturile lor recente. La
Bucureºti, Victor Ponta a ieºit, în ultimele zile, la rampã, cu câteva declaraþii
neprietenoase, chiar acide, la adresa lui
Liviu Dragnea, succesorul sãu, la con-

ducerea partidului, dupã „vacantarea”
postului. Bunul lor parteneriat, de odinioarã, sã nu îi spunem altfel, e deja o
amintire. La Lingotto, lângã Torino, Matteo Renzi a pornit, ieri dupã amiazã, la
„recucerirea” Partidului Democrat, dupã
ce în decembrie anul trecut, în urma referendumului pierdut, privind reforma
constituþionalã, a demisionat din funcþia
de prim-ministru. O cãdere brutalã. ªi
într-un caz ºi în celãlalt vinovaþi, în egalã mãsurã, de propriile lor cãderi. În Italia, Matteo Renzi nu mai este, la 41 de
ani, copilul iubit al Toscanei, fostul preºedinte al Consiliului Regional, divina
surprizã, de dupã Silvio Berlusconi. Iar
în România, Victor Ponta, tot mai greu
de înþeles, inclusiv de ai lui, adicã de cei
care l-au anturat, dar ºi de cei care l-au
urmat, vrea ceva deocamdatã ascuns, cu
o demisie în alb, remisã lui Liviu Dragnea ºi alte abureli, în condiþiile în care,

deputat social-democrat fiind, problemele cu justiþia nu îi dau deocamdatã pace.
Nu toate declaraþiile lui Victor Ponta sunt
lipsite de sens, dar ilogic este faptul cã
le exprimã în spaþiul public ºi nu în forurile partidului, pe care l-a condus.
Matteo Renzi a pierdut un referendum,
care trebuia sã fie unul tehnic, dar a devenit unul eminamente politic. Scandalul
a fost imens. Victor Ponta a plãtit factura incendiului de la clubul Colectiv, cu
care nu avea nici în clin, nici în mânecã.
Paradoxal, Ponta ºi Renzi sunt douã personalitãþi puternice, care se apropie, în
planul comportamentului: stil arogant,
dezinvolturã, reuºitã parþialã la guvernare, metode autoritare de conducere. Unul
l-a pasat indecent pe Mircea Geoanã,
celãlalt pe Enrico Leta. Italia a spus „no”
la referendum, de fapt a dat un covârºitor vot contra sistemului. Românii l-au
votat covârºitor pe Klaus Iohannis, la

alegerile prezidenþiale, în detrimentul lui
Victor Ponta. ªi cu asta gata (nu basta).
Înfrângerea avea simbolistica ei, similarã cu... „momentul Waterloo” – fiecare
dintre noi poate avea un asemenea moment – începutul drumului care duce în
insula Sfânta Elena. Trebuia sã suferi mult
dupã ea. Vãicãreala e inutilã, mai ales
dezagreabilã. Matteo Renzi se pregãteºte acum asiduu de alegerile primare, din
30 aprilie a.c., pentru a se întoarce în
postul de comandant al Partidului Democrat. Într-o perioadã de crizã a stângii în
Europa. Nu este exclus sã izbuteascã, el
fiind actualul lider al partidului. Victor
Ponta nu cere un congres al PSD, conform statutului, pentru legitimarea unei
conduceri deplin democratice, ºi lasã loc
de interpretãri, dintre cele mai non-democratice, apte sã-l demonizeze ºi sã-l
decredibilizeze, totalmente, spulberând
încrederea greu agonisitã, ca fost lider.

Peste 1,4 milioane de români
suferã de boala cronicã de rinichi
Una din zece persoane suferã de o
afecþiune a rinichilor ºi anual milioane de oameni mor ca urmare a complicaþiilor cauzate de boli de rinichi. În
În urmã cu aproape 20 de ani,
în România existau doar 35 de
centre de dializã, toate de stat,
unde erau trataþi cei circa 1.200
de bolnavi. De atunci ºi pânã
acum, numãrul centrelor de dializã a crescut semnificativ, doar
în ultimii opt ani fiind înfiinþate
80 de centre noi. Totodatã, numãrul total al bolnavilor aflaþi în
tratament la sfârºitul fiecãrui an
(bolnavi prevalenþi) a crescut
continuu.
În contextul creºterii numãrului de pacienþi cu diabet zaharat
de tip II ºi cu obezitate la nivel
mondial, diabetul reprezintã principala cauzã a bolii cronice de rinichi. Conform estimãrilor specialiºtilor, diabetul reprezintã o
creºtere de aproximativ 12 ori a
riscului de boalã cronicã de rinichi stadiul terminal. Gradul de
afectare a funcþiei renale a persoanelor diagnosticate cu diabet
creºte progresiv de la 7,3% în
momentul depistãrii bolii pânã la
17,3% dupã cinci ani, ajungând
dupã 15 ani la 28%. Riscul pacientului cu afectare renalã rãmâne unul cardiovascular în toate
cele cinci stadii ale bolii cronice
de rinichi, cea mai frecventã cauzã de mortalitate în rândul acestora fiind cea de inimã.

Peste 8.000
de români fac dializã
Conform statisticilor medicale, mai mult de 8.000 români
sunt trataþi prin dializã. Devine,

registrele Agenþiei Naþionale de
Transplant figureazã 2.146 pacienþi
care aºteaptã un transplant de rinichi
ºi peste 9.000 de dializaþi.

însã, tot mai problematic faptul
cã numãrul cazurilor grave este
în creºtere de la an la an. Aºa se
face cã tot mai mulþi bolnavi
ajung la medic în ultimul stadiu
al bolii de rinichi, când singurele soluþii de tratament sunt dializa sau transplantul renal, cel din
urmã foarte greu de realizat,
pacienþii fiind nevoiþi sã aºtepte
pe liste, de cele mai multe ori,
ani de zile. Boala cronicã de rinichi se manifestã iniþial prin
pierderea de proteine ºi, ulterior,
prin reducerea progresivã a

funcþiei renale. Ca manifestãri,
acestea sunt puþin evidente la
debut, dar devin invalidante în
stadii avansate, pentru menþinerea în viaþã a bolnavilor, fiind necesarã dializa sau transplantul
renal, care sunt extrem de costisitoare. Din acest motiv, boala
cronicã de rinichi este consideratã a fi o problemã de sãnãtate
publicã cu importante implicaþii
atât din punct de vedere social
cât ºi economic ºi cu un impact
semnificativ asupra bugetului
alocat sãnãtãþii.

Obezitatea, unul
din factorii de risc
Obezitatea este un important
factor de risc pentru apariþia
afecþiunilor renale. Atât obezitatea, cât ºi bolile renale, pot fi
însã în mare mãsurã prevenite
prin adoptarea unui stil de viaþã
sãnãtos, ce presupune exerciþiu fizic ºi alimentaþie corectã.
Anul acesta, Ziua Mondialã a
Rinichiului a promovat educaþia în ceea ce priveºte consecinþele dezastruoase ale obezitãþii ºi asocierea acesteia cu bolile renale, recomandând adoptarea unui stil de viaþã echilibrat
ºi mãsuri de sãnãtate publicã
menite sã transforme prevenþia
într-o opþiune accesibilã.
În România, specialiºtii sunt
de pãrere cã ne confruntãm cu
o creºtere a prevalenþei bolilor
cronice de rinichi ºi cu o tendinþã de subdiagnosticare a
acestora. O persoanã îºi poate
pierde pânã la 90% din funcþia

renalã înainte ca primele simptome ce indicã boala cronicã de
rinichi sã aparã. Aceastã afecþiune este de cele mai multe ori
asimptomaticã ºi câteodatã este
diagnosticatã în stadii avansate. Boala cronicã de rinichi presupune o degradare progresivã
a funcþiei renale, ireversibilã
când este identificatã în stadii
avansate, de aceea prevenirea ºi
diagnosticarea precoce devin
obiective esenþiale.
În România, obezitatea a
avut un trend ascendent de când
a început sã raporteze aceastã
afecþiune, astfel încât în perioada 1995-1999, þara noastrã a
fost încadratã de Asociaþia Internaþionalã de Studiu a Obezitãþii în grupa þãrilor europene cu
proporþia obezitãþii cuprinsã între 15-19,9%, iar în perioada
2000-2008 în cea cu obezitate
între 20-24,5%. În prezent procentul celor care au obezitate a
ajuns aproape de 50 la sutã.
RADU ILICEANU
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Europarlamentarul

„Existã bani ºi consultanþã de la EFSI,

La dezbateri, au fost invitaþi reprezentanþii administraþiilor publice locale din regiunea Olteniei, conducerile Camerelor de Comerþ ºi Industrie ºi nu în
ultimul rând, oamenii de afaceri din aceastã zonã a
þãrii. „Am vrut sã fac aceastã întâlnire ca sã fie un
prim pas spre cunoaºterea acestui fond. Spre bucuria mea, domnul Wilhelm Molterer, directorul acestui
fond ºi fost vicepreºedinte al BEI, a acceptat sã vinã

Sectorul public
se confruntã cu
o reducere mare
a investiþiilor”
În calitate de fost vicepreºedinte
al BEI, Wilhelm Molterer, a arãtat
cã Banca Europeanã de Investiþii a
fãcut foarte multe investiþii, mai
ales în domeniul energetic ºi în

privinþa finanþãrii IMM-urilor, care
au primit sute de milioane de euro
prin intermediul organismelor intermediare. „România este prima
þarã care a folosit aceastã iniþiativã
în favoarea IMM-urilor ºi este o
modalitatea de a îmbunãtãþi capacitatea acestor fonduri, de a sprijini sectorul IMM-urilor. 20-22%
din PIB sunt investiþii, asta este o
cifrã tradiþionalã. ªi dacã ne uitãm
la ceea ce s-a întâmplat în anii
2007 ºi 2008, vedem previziunile
pentru urmãtorii ani”. Potrivit directorului EFSI, chiar dacã lucrurile s-au îmbunãtãþit, încã existã o
mare întârziere a investiþiilor. „Nu
suntem la nivelul normal de investiþii pentru ca mecanismul sã funcþioneze în mod corect. Mai importante sunt cifrele de la nivel regional, care sunt foarte diferite. Germania, Austria s-au întors la nive-

la Craiova ºi, alãturi de ceilalþi, va transmite informaþiile necesare atât pentru administraþiile publice, cât ºi pentru privaþi, pentru a utiliza pe viitor
acest fond. Sunt foarte multe domenii în care se
poate utiliza finanþare pe acest fond. Eficienþa energeticã a clãdirilor ar fi un exemplu ºi, cel puþin în
Craiova, pe care o cunosc foarte bine, s-a fãcut
foarte puþin în aceastã privinþã. Sunt casele sociale, de care este nevoie ºi au fost tot felul de
încercãri nereuºite în aceastã privinþã; este nevoie de spitale ºi centre de sãnãtate, ºcoli ºi grãdiniþe. Nu vãd România printre þãrile care au o entitate de promovare, nu conteazã ce este ea. Se
poate discuta pe diverse cãi, la alte niveluri, sã se
întâmple acest lucru pentru cã este important sã
ai oameni, la tine în þarã, care sã poatã sã rãspundã la întrebãri mult mai repede, mai eficient – în limba respectivã, ºi de mai multe ori. În Polonia, sunt
vreo trei spitale semnate. Deci lucrurile ar trebui sã
meargã mult mai repede. Existã aceastã posibilitate,
existã bani ºi pe dezvoltare regionalã ºi posibilitate de
a avea consultanþã de la EFSI, chiar ºi bani. Cred cã
ar trebui sã ne miºcãm mult mai repede”, a precizat
deputatul european, Marian Jean Marinescu.

lul de dinainte de crizã. Aºadar, þãrile din centrul Europei s-au întors
la nivelul de dinainte de crizã, iar
þãrile din politica de coeziune sunt
încã în întârziere. Sectorul privat
nu se descurcã atât de rãu, însã
sectorul public se confruntã cu o
reducere mare a investiþiilor. Este
domeniul unde trebuie sã acþionãm,
ca sã ne reîntoarcem la nivelul de
creºtere”, a explicat Wilhelm Mol-

terer contextul în care a fost propus acest fond de investiþii.

„Este foarte
important sã se
înþeleagã care
dintre proiecte
sunt eligibile”
Wilhelm Molterer a precizat cã
volumul total de finanþare al EFSI
este de 60 de miliarde de euro, împrumuturi ºi instrumente de partajare a riscului, ºi o finanþare totalã de 315 miliarde de euro. „Ideea este de a exista o garanþie prin
care i se permite BEI mai multe
riscuri, sã implementeze proiecte
riscante ºi sã stimuleze proiecte
care nu ar fi putut primi finanþare
în absenþa acestei garanþii. Aceasta este ideea de a utiliza capacita-

tea bugetului Uniunii Europene,
combinatã cu puterea instituþiilor
financiare, cum este BEI, pentru a
folosi banii europeni în investiþii
concrete”. Preºedintele EFSI a
subliniat faptul cã este foarte important sã se înþeleagã care dintre
proiecte sunt eligibile. „O sã vedeþi cã paleta este una foarte largã:
cercetare, dezvoltare ºi inovaþie,
aici este vorba de a îmbunãtãþi
competitivitatea. Apoi toate investiþiile din domeniul energetic, mai
ales investiþiile în energii regenerabile, în eficienþã energeticã, în
reþele energetice ºi modernizarea
infrastructurii energetice. Ne intereseazã de asemena ºi infrastructura de transport. 50% din investiþii se fac cu parteneri publici ºi
50% cu parteneri privaþi. În anumite þãri, ºi s-a vorbit aici de Italia, existã ideea platformei de investiþii ºi care sunt sprijinite. De
exemplu, dacã aveþi investiþii în
internet cu bandã largã. De regulã, acestea sunt investiþii la nivel

Ieri, la Hotel Ramada din Craiova, a avut loc
dezbaterea “Fondul European pentru Investiþii
Strategice (EFSI) în Sud-Vestul României”, organizatã de europarlamentarul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele Grupului EPP din Parlamentul European. Wilhelm Molterer, directorul
EFSI, ºi Mark Mawhinney, reprezentantul Bãncii
Europene de Investiþii, ºi Nora Matei, din partea
Comisiei Europene, au prezentat care sunt oportunitãþile de finanþare deschise prin acest nou Fond

regional, de obicei cam mici pentru BEI, dar dacã le regrupãm în
cadrul unei platforme ºi devin un
efort comun, atunci existã un instrument clasic ºi EFSI poate sã
vinã sã contribuie”, a arãtat oficialul european.

„EFSI nu este
un grant, ci este
o formã
de finanþare
rambursabilã”
Nora Matei, reprezentantul Comisiei Europene, a subliniat cã
EFSI nu este un grant, ci este o
formã de finanþare rambursabilã,
pentru care nu existã cote geogra-

fice sau sectoriale. „Valoarea proiectelor se bazeazã în exclusivitate
pe meritele proiectelor în sine, iar
decizia dacã un proiect va fi finanþat prin garanþia de la bugetul Uniunii Europene este luatã de experþi
independenþi. În ceea ce priveºte
criteriile de eligibilitate ºi selecþie,
proiectele ar trebui sã respecte politicile UE, prin finanþarea de la
EFSI ar trebui sã se mobilizeze cât
mai mult capital privat, iar operaþiunile implementate de grupul BEI
nu ar fi limitate în ceea ce priveºte
volumul acestora”, a mai spus
aceasta. Oficialii europeni au scos
în evidenþã ºi faptul cã formele de
finanþare, cu granturi ºi prin fondul de investiþii, sunt complementare, nu se înlocuiesc una cu cea-
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Marian Jean Marinescu:

cred cã ar trebui sã ne miºcãm mult mai repede!”

Pagini realizate
de LAURA
MOÞÎRLICHE
ºi MARGA
BULUGEAN

(lansat în iulie 2015) ºi au rãspuns, cu bunãvoinþã,
la toate întrebãrile ridicate din salã. Acoperind o
gamã largã de domenii, de la energie, turism ºi
pânã la cercetare ºi inovare, atât administraþiile
publice, cât ºi IMM-urile au fost încurajate sã acceseze fondurile EFSI. Dacã iniþiativele sunt în
domeniul agricol, procesul este mai lesne, având
la îndemânã un fond de investiþii, Agricover, reprezentat de Robert Rekkers, care le poate intermedia accesul la finanþare.
laltã. „Combinarea acestora nu este
obligatorie, dar în anumite sectoare poate fi foarte utilã. Pentru autoritãþile locale, combinarea ar putea însemna o creºtere importantã
a volumului total de investiþii”, a
mai spus Nora Matei. Pânã acum,
finanþarea prin EFSI a avut succes, fiind 444 operaþiuni aprobate
cu finanþare de la fond, în valoare
de 31,5 miliarde de euro, care acoperã toate þãrile membre ale UE.
„Pe viitor, intenþionãm sã prelungim iniþiativa prin EFSI 2, în aºa
fel încât acesta sã mobilizeze investiþii în valoare de 500 miliarde

de euro, pânã la finele anului 2020,
ºi sã adãugãm ºi sectoare suplimentare de finanþare. Sunt mãsuri pe
care Comisia Europeanã le-a propus, regulamentul care stã la baza
fondului este încã în dezbatere în
Parlament”.

140 de proiecte
publicate online
pe portalul
european
de investiþii
Pentru transparenþã sporitã a investiþiilor în Europa, a fost creat
portalul european pentru proiecte
de investiþii, unde promotorii de
proiecte îºi pot publica proiectele
de investiþii, cãutând astfel investitori care sã le finanþeze. „Portalul
este administrat de Comisie ºi a
fost lansat în iunie 2016. Deja sunt
peste 140 de proiecte publicate
online, promotorii pot sã îºi depunã proiectele în 24 de luni. Publicarea este gratuitã pentru promotorii din sectorul public, iar pentru
cei din sectorul privat taxa de pu-

blicare este în jur de 100 de euro.
Investitorii pot sã caute oportunitãþi de investiþii în toatã Europa. Ca
un proiect sã fie publicat, un proiect trebuie sã aibã un cost de 5
milioane de euro. Suma este în
curs de revizuire ºi încercãm sã
coborâm plafonul pentru a mãri
numãrul de proiecte care pot fi publicate. Proiectele pot sã fi fost implementate sau sã înceapã sã fie
implementate în termen de 3 ani
de la data înscrierii pe portal. Pot
depune proiecte doar persoanele
juridice”, a prezentat portalul proiectelor de investiþii reprezentantul

Comisiei Europene. Din România
sunt deja publicate 10 proiecte, iar
unul dintre acestea este un parc
fotovoltaic, promovat de Complexul Energetic Oltenia, care cautã o
finanþare de 50 milioane de euro.

„Obiectivul
servicilor
de consiliere
este sã sprijine
proiectele
ºi investiþiile”
Din partea BEI, a luat cuvântul
Mark Mawhinney care a prezentat
platforma de consiliere, precum ºi
scopul creãrii unei astfel de modalitãþi de a furniza consultanþã. “Pentru început aº dori sã vã explic contextual ºi apoi sã vã explic ce va
face aceastã platformã de consiliere. În cadrul BEI, existã servicii de
consiliere ºi platforma noastrã face
parte din aceastã echipã de 250 de
persoane care sunt angajaþi de servicii de consiliere ºi cam 100 sunt
implicaþi în furnizarea de servicii de

consultanþã prin aceastã platformã
europeanã. Obiectivul servicilor de
consiliere este sã sprijine proiectele
ºi investiþiile, sã îmbunãtãþeascã utilizarea fondurilor europene ºi sã îmbunãtãþeascã accesul la finanþare.
Existã mai multe echipe care furnizeazã consultanþã echipelor de implementare a proiectelor. BEI recunoaºte cã ºi fondurile nerambursabile ºi instrumentele de investiþii sunt
foarte importante. Puteþi sã consultaþi categoriile de sprijin care poate
fi acordat. Aceastã platformã a fost
înfiinþatã în septembrie 2015. Scopul sãu este sã creeze o platformã
de cooperare, obiectivul este unul
european: îmbunãtãþirea competitivitãþii europene. Problemele pe care
le vedeþi în localitãþile dumneavoastrã sunt similare cu ceea ce vedem
peste tot în Europa, ºi atunci Europa, ca reacþie, a creat acest EFSI, a
creat acest plan de investiþii, a creat
acest portal ºi toate celelalte inves-

tiþii, iar platforma noastrã este, de
asemenea, un instrument de evaluare ºi rãspundere a nevoilor care
nu au fost încã îndeplinite”, a declarat Mark Mawhinney.

„Sunteþi destul
de deºtepþi
ºi inovatori!”
Managerul general al Fondului de Investiþii Agricover, Robert
Rekkers, a prezentat modul cum
pot beneficia de garanþii fermierii care depun proiecte pentru finanþare prin EFSI. „Suntem ca o
micã bancã ºi oferim credite doar
fermierilor. Sigur cã vrem aceºti
bani înapoi, cu dobândã ºi comision. Bãncile au fost lovite dur
în perioada 2008-2009, când a
fost crizã, ºi au oprit finanþarea.
Oficialii europeni au pus ºi ei ochii
pe reglementãri ºi pe supervizãri

ºi toatã lumea a devenit cam fricoasã în privinþa creditãrilor.
Cred cã important este knowhow-ul, soluþiile de finanþare, dar
cel mai important este cã vine
cineva ºi spune cã are încredere
în acest sector ºi vrea sã finanþeze. Simplu, rapid, fãrã birocraþia – aºa vrem sã fim noi! Sã nu
pierzi timp cu documentele. Este
necesar, sigur, fiindcã nu suntem
niºte amatori, dar trebuie sã avem
o abordare cât mai nebirocraticã
ºi sã oferim soluþii rapide la fermieri. Vrem sã oferim soluþii greu
de copiat, greu de oferit de bãncile sau institute tip multinaþionale. Eu sunt olandez, stau de
mult timp în România, ºi voi, ca
români, sunteþi destul de deºtepþi
ºi inovatori ºi asta ar trebui sã
folosiþi mai mult aceste calitãþi!”,
a pus punctul pe „i” olandezul
Robert Rekkers.
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Regiunea Sud-Vest Oltenia,
cele mai puþine construcþii de locuinþe
De parcã nu era suficient cã regiunea Sud-Vest
Oltenia este în urma tuturor, fãrã o reþea de comunicaþii în adevãratul sens al cuvântului, cu un
numãr ridicat al lichidãrilor ºi dizolvãrilor în rândul societãþilor comerciale, cu un ºomaj la care
Doljul este port-drapel de ani buni, iatã cã nu stãm
deloc bine nici la capitolul construcþii de locuinþe.
„Distribuþia în profil regional
pune în evidenþã o creºtere a numãrului locuinþelor terminate în
urmãtoarele regiuni de dezvoltare: Nord-Vest +2.491 locuinþe,
Nord-Est +1.262, Sud-Est +979,
Vest +694, Centru +535 ºi SudMuntenia +379. Scãderi s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare Bucureºti – Ilfov, minus 1.060
locuinþe ºi Sud-Vest Oltenia minus 58 locuinþe”. Mai precis, la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia
se construiserã, în 2014, doar
2.522 locuinþe, iar în anul urmãtor, 2015, 2.400 de locuinþe. În
2016, numãrul descreºte la 2.342!

construite în mediul urban a scãzut cu 10,9%, iar în rural a crescut cu 4,8%. Repartiþia pe fonduri de finanþare a locuinþelor terminate relevã cã, faþã de trimestrul IV 2015, în trimestrul IV
2016, a scãzut numãrul locuinþelor realizate din fondurile private
cu 661 locuinþe, iar din fondurile
publice a crescut cu 97 locuinþe”,
se mai aratã în comunicatul INS.
De asemenea, în ultima statisticã pusã la dispoziþia publicului de
INS cu privire la evoluþia PIB-ului
per capita/regiune, datele sunt
dezarmant de pesimiste. În majoritatea regiunile, valoarea PIB-

ta într-o creºtere alarmantã, la
nivel naþional, de la 17,0% în 2000,
la 22,4% în 2013.
Sã mai precizãm cã, de la începutul anului 2017 ºi pânã în
prezent, Primãria Craiova a
emis 39 de autorizaþii de construire locuinþe.

Statul vinde
cu 1.757 lei/mp

Scade numãrul
locuinþelor
ridicate cu bani
privaþi
Cã sectorul privat de profil trece printr-o perioadã foarte grea
o aflãm tot din datele statistice livrate de Institutul Naþional de Statisticã. „Pe medii de rezidenþã, în
trimestrul IV 2016, faþã de trimestrul IV 2015, numãrul locuinþelor

ului începe cu numãrul 2, doar la
Regiunea Sud-Vest Oltenia este
de 18.735 ron/locuitor, mult mai
rãu stând Regiunea Nord-Est, cu
15.014 ron/locuitor. De precizat
cã, aceste ultime date publicate
sunt la nivelul anului 2010. Cel
mai mare PIB regional/locuitor îl
deþine Regiunea Bucureºti-Ilfov,
cu 58.137 ron/locuitor. Este urmatã de Regiunea Vest cu 27.640
ron/locuitor! Rata sãrãciei dupã
transferurile sociale este ºi aceas-

Unul dintre cei mai mari constructori de imobile este statul român, prin Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe. Pentru anul 2016,
valoarea de înlocuire este valoarea medie ponderatã pe metru
pãtrat, calculatã pe baza valorii
contractelor de antreprizã încheiate, în condiþiile legii, în cursul
anului 2015, de cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe cu antreprenorii, care se majoreazã cu
un coeficient rezultat din raportul
dintre valoarea medie ponderatã
pe metru pãtrat a locuinþelor puse
în funcþiune în anul 2015, în cadrul Programului de construcþii de
locuinþe pentru tineri ºi valoarea
medie ponderatã pe metru pãtrat
contractatã la momentul începerii lucrãrilor acestor locuinþe. Concret, valoarea de înlocuire pe
metru pãtrat pentru anul 2016,
calculatã conform art. 1, este de
1.757,88 lei/mp inclusiv T.V.A.
Nivelul ridicat al preþurilor locuinþelor de pe piaþa liberã pare
sã fie dat ºi de slaba ofertã a pieþei. Cel puþin, în Craiova, vedem
pe câte un petic de teren cã se
ridicã un P+5, iar dacã antreprenorul nu are banii lichizi pentru a
cumpãra de la proprietarul terenului se recurge la predarea a
chiar douã apartamente. Despre
materialele ºi forþa de muncã destinate micilor ºantiere de acest
gen nu putem spune prea multe.
Ba lipseºte hidroizolaþia, deºi blocul cu pricina ºi-a vãzut instalaþi
noii proprietari, ba tencuiala exterioarã ajunge prea de timpuriu
la pãmânt. Ca un paradox, o gar-

sonierã din renumitele G-uri din
Brazdã se vinde la 33.000 de euro,
iar banc ace asigurã finanþarea
cumpãrãtorului printr-un credit
“Prima Casã” apreciazã preþul ca
fiind corect. Pentru cã, spun specialiºtii, blocurile construite înainte de 1990 sunt cu mult mai solide, sigure decât cele ridicate în
ultimii ani.

Avem cele mai
scãzute condiþii
de locuire din
Europa
Conform proiectului de H.G.
pentru aprobarea Strategiei Naþionale a Locuirii, din punct de
vedere al nivelului sãrãciei,
România este pe locul 2 în

Uniunea Europeanã, însã condiþiile de locuire sunt cele mai
scãzute din Europa. Þara noastrã are cea mai mare vitezã de
scãdere a populaþiei din lume, cu
o scãdere a populaþiei preconizatã la peste 15% pânã în 2050. Numãrul de locuinþe depãºeºte numãrul de familii - aproximativ 8
milioane de locuinþe la 7,2 milioane de familii. Amploarea fenomenului migraþiei din ultimii ani a
generat un dezechilibru al cererii

ºi ofertei, cu suprapopularea unor
centre urbane ºi o incidenþã ridicatã a locuinþelor neocupate în
altele. Procentul locuinþelor vacante din România, de 16%, se
numãrã printre cele mai ridicate
din lume.
Fondul imobiliar se deterioreazã rapid din cauza întreþinerii necorespunzãtoare ºi a gestionãrii
inadecvate a clãdirilor multifamiliale vechi. De asemenea, multe
familii cu venituri scãzute ºi medii locuiesc în clãdiri care sunt
monumente istorice sau în clãdiri
cu risc seismic ridicat precum ºi
în cartiere dãrãpãnate, acestea
neavând la dispoziþie resursele
necesare pentru a face îmbunãtãþirile necesare. Aceste clãdiri re-

prezintã un pericol pentru public
ºi o ameninþare la adresa patrimoniului arhitectural al României
ºi a vitalitãþii oraºelor, dar pot fi
considerate ca oportunitãþi de revitalizare a cartierelor.
Locuinþele publice reprezintã
aproximativ 2% din fondul imobiliar ºi sunt insuficiente, nesatisfãcând cererea, aºa cum reiese din
listele de aºteptare pentru închirierea de locuinþe sociale.
VALENTIN CEAUªESCU
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Falsificator de bani doljean extrãdat din Marea Britanie
Un doljean de 41 de ani a ajuns la puºcãrie la mai bine de doi ani ºi jumãtate de când
a fost condamnat pentru falsificare de monedã ºi punere în circulaþie de monedã falsã. Bãrbatul, dat în urmãrire internaþionalã
în anul 2014, a fost prins în Londra ºi extrãReprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, în urma activitãþilor specifice desfãºurate de poliþiºtii din
cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneascã Internaþionalã ºi Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj –
Serviciul de Investigaþii Criminale,
cu sprijinul autoritãþilor din
Marea Britanie, joi, 9 martie
a.c., a fost extrãdat din Londra –Marea Britanie, Alin
Georgel Bolborici, de 41 de
ani, din Bãileºti. Doljeanul era
urmãrit la nivel internaþional
din anul 2014 întrucât se sustrãgea de la executarea unei
pedepse de 4 ani ºi 8 luni închisoare primitã pentru sãvârºirea infracþiunii de falsificare de monede sau alte
valori. El a fost predat unei
escorte din cadrul Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor, fiind încarcerat în
Penitenciarul Rahova.

dat, fiind preluat de poliþiºti în cursul zilei de
joi ºi încarcerat în penitenciar, unde va trebui sã ispãºeascã o pedeapsã de 4 ani ºi 8
luni închisoare. El face parte dintr-o grupare
destructuratã în anul 2013 ºi a fugit din þarã
înainte de a fi condamnat definitiv.

Alin Georgel Bolborici face parte dintr-o grupare destructuratã în
urmã cu patru ani, mai exact în
aprilie 2013. Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminalitãþii Organizate (BCCO) Craiova, împreunã cu procurorii DII-

Descinderi la suspecþi de
contrabandã cu þigãri din Craiova
Poliþiºtii doljeni au fãcut, joi, 15 percheziþii în Craiova, la
locuinþele unor persoane bãnuite de sãvârºirea infracþiunii
de contrabandã în formã continuatã. Membrii grupãrii la
care au deschins oamenii legii au fost depistaþi în mai multe
rânduri, în municipiul Craiova, deþinând în vederea comercializãrii, diverse cantitãþi de pachete cu þigarete fãrã timbru
de marcaj fiscal sau cu timbru de marcaj strãin, de la ei fiind
confiscate, în total, de-a lungul timpului, 2.398 pachete de
þigãri de contrabandã. Trei dintre craiovenii ridicaþi pentru
audieri au fost plasaþi sub control judiciar pentru 60 de zile.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cadrul unui dosar penal intrumentat de poliþiºtii Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Economice, în colaborare cu poliþiºtii din
cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale, Serviciului de Ordine
Publicã ºi Poliþiei Municipiului Craiova, sprijiniþi de luptãtorii Serviciului de Acþiuni Speciale, au efectuat, joi, 9 martie a.c., 15 percheziþii domiciliare, în Craiova, la
locuinþele unor persoane bãnuite de
sãvârºirea infracþiunii de contrabandã în formã continuatã. În baza
mandatelor de aducere, 10 persoane au fost conduse la sediul poliþiei pentru audieri ºi continuarea cercetãrilor, iar în urma analizãrii materialului probator împreunã cu
procurorul din cadrul Parchetului

de pe lângã Judecãtoria
Craiova, care supravegheazã cercetãrile, s-a dispus
punerea în miºcare a acþiunii penale. Astfel, a fost
luatã mãsura controlului judiciar pe o perioadã de 60
de zile faþã de trei persoane, respectiv Daniel Mihai,
de 40 de ani, Giuliano Mihai, de 41 de ani ºi Fluturica Matei, de 23 ani, toþi din
Craiova. „În fapt, s-a reþinut cã,
în perioada septembrie 2015–decembrie 2016, suspecþii au fost depistaþi în mai multe rânduri, în
municipiul Craiova, deþinând în
vederea comercializãrii, diverse
cantitãþi de pachete cu þigarete (în
total 2.398 pachete/47.960 þigarete) fãrã timbru de marcaj fiscal
sau cu timbru de marcaj strãin. Prin
activitatea infracþionalã desfãºuratã au produs un prejudiciu estimativ bugetului de stat în valoare
de 35.000 lei”, a precizat inspector principal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Cercetãrile sunt continuate sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de contrabandã în formã continuatã, pentru documentarea întregii activitãþi infracþionale a craiovenilor.

COT – Serviciul Teritorial Craiova, în noaptea de 11 spre 12 aprilie
2013, au oprit în trafic, pe DN 64,
în comuna Strejeºti, judeþul Olt, un
autoturism Ford Galaxy în care se
aflau Dan Gogoaºã, de 39 de ani
(la momentul respectiv), din comuna doljeanã Urzicuþa, ºi
Alin Georgel Bolborici,
care avea atunci 37 de ani,
din Bãileºti. Asupra lor au
fost gãsite 29 de bancnote
din cupiura de 100 de lei,
toate false, având aceeaºi
serie. Potrivit anchetatorilor, cei doi, împreunã cu
Marius Poenaru, de 26 de
ani, din Bãileºti, student la
Facultatea de Automaticã
din Craiova, în perioada 28
martie – 11 aprilie 2013, au
falsificat ºi pus în circulaþie, pe raza judeþelor Dolj,
Olt, Argeº ºi Vâlcea, zeci
de bancnote din cupiura de

100 de lei falsificate. Suspecþii
„operau”, de obicei noaptea, dupã
cum au stabilit oamenii legii, oprind
la magazine non-stop, de unde
cumpãrau câte ceva, de valoare
micã ºi achitau cu o bancnotã de
50 sau de 100 de lei, falsã, primind astfel bani buni drept rest.
Poliþiºtii au descins, ulterior, la patru locuinþe (trei în Bãileºti ºi una
în Craiova), în urma percheziþiilor fiind gãsite alte 100 de bancnote din cupiura de 100 de lei ºi
41 din cupira de 50 de lei, toate
false. Banii, un copiator color performant, un laptop, suporþi de memorie, documentele ºi înscrisurile gãsite la percheziþii au fost ridicate în vederea cercetãrilor.

Pe 16 iulie 2014, judecãtorii
de la Tribunalul Dolj l-au condamnat pe Dan Gogoaºã la 3 ani
de închisoare cu executare în regim de detenþie, Alin Georgel Bolborici a primit 4 ani ºi 5 luni închisoare în acest dosar, la care
s-a adaugat o altã pedeapsã de 3
luni închisoare aplicatã prin sentinþa nr. 96/13.06.2012 a Judecãtoriei Bãileºti, rezultând în final 4 ani ºi 8 luni închisoare cu
executare, iar Marius Poenaru a
primit 2 ani ºi 11 luni închisoare
cu suspendare pe durata termenului de încercare de 3 ani. Hotãrârea a rãmas definitivã în octombrie 2014 la Curtea de Apel
Craiova.

ªofer în arest pentru 14 furturi de carburant
din cisterna pe care o conducea
Un bãrbat de 45 de ani, din judeþul
Argeº, a ajuns în arestul IPJ Dolj
pentru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat în formã continuatã. Bãrbatul,
ºofer pe o cisternã de transport carburant, a fost prins în flagrant în timp ce
fura din încãrcãturã, pentru a valorifica
ulterior, oamenii legii reþinând în
sarcina sa nu mai puþin de 14 astfel de
fapte, prin care a sustras peste 2.300
litri carburant. Bãrbatul a fost reþinut
pentru 24 de ore ºi urmeazã sã fie
prezentat instanþei de judecatã cu
propunere de arestare preventivã.
Conform reprezentanþilor Inspectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, poliþiºti din cadrul Secþiei de Poliþie Ruralã Nr. 1 Melineºti s-au sesizat din oficiu cu privire
la faptul cã Aurel Georgescu, de
45 de ani, din comuna Cãlineºti,
judeþul Argeº, angajat ca ºofer pe
o autocisternã a unei societãþi comerciale, pe 3 martie a.c.,
imediat dupã ce a încãrcat
cisterna cu motorinã de la
Depozitul OMV Iºalniþa, a
sustras o parte din carburant. Poliþiºtii au întocmit în
cauzã un dosar de cercetare
penalã, iar în urma activitãþilor investigative desfãºurate
au stabilit cã bãrbatul procedeazã aºa în mod obiºnuit,
astfel cã au organizat prinderea în flagrant a acestuia.
Astfel, joi, 9 martie a.c., dimineaþa, în jurul orei 07.00,
imediat dupã ce a ieºit de la
alimentare, lucrãtorii Secþiei
de Poliþie Ruralã Nr. 1 Meli-

neºti l-au prins în flagrant delict pe
bãrbatul de 45 de ani în timp ce
sustrãgea carburant din cisternã ºi
îl punea în rezervorul cabinei. În
urma percheziþiei corporale, dar ºi
în cabina autotractorului condus
de bãrbat, a fost gãsitã suma de
4.800 de lei. „Prin extinderea cercetãrilor poliþiºtii au stabilit fap-

tul cã, în perioada 1 – 9 martie,
bãrbatul a sustras de 14 ori produs petrolier, aproximativ 2.300
litri motorinã ºi benzinã, prejudiciul total creat fiind de aproximativ 12.000 lei. În baza probatoriului administrat de poliþiºtii doljeni,
s-a dispus continuarea urmãririi
penale faþã de suspectul de 45 de
ani pentru sãvârºirea infracþiunii de furt calificat în formã continuatã
(14 acte materiale)”, a
precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ
Dolj. Procurorii au dispus, prin ordonanþã, reþinerea pentru 24 de ore
a suspectului, acesta fiind introdus în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preventiv al Inspectoratului.
Urmeazã sã fie prezentat
instanþei de judecatã cu
propunere de arestare
preventivã.
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Un poet genial, un cãrturar din spiþa
umaniºtilor de pe vremea lui Petrarca ºi
Leonardo, poliglot, un explorator obsedat
ºi bolnav de curiozitatea de a cunoaºte Lumea în toate ungherele ei, un traducãtor
excepþional ºi pasional ºi, pe deasupra, un
mare ºi constant propagator al limbii ºi al
culturii româneºti al cãror elogiu nu conteneºte sã-l împlineascã pe oriunde s-ar
afla. Cine l-a ascultat, întâlnit ºi cunoscut
fie ºi o singurã datã, ºi-l alãturã, fãrã regret ºi cu o nelipsitã mândrie printre întâlnirile acelea pe care un mare psihiatru contemporan le aºeza la temelia devenirii fiecãreia dintre noi.
Recent, la Bucureºti, am avut surpriza
sã-i fiu alãturi la întâlnirea cu Nicolae Manolescu, la solicitarea acestuia din urmã,
ºi, dupã douã ceasuri de taclale, am putut
sesiza pe chipul amfitrionului nostru semnele unei rare satisfacþii. La fel avea sã se
întâmple ºi într-o salã a Bibliotecii Universitare din Capitalã, în care scriitori faimoºi
– Mihai Zamfir, Dinu Flãmând, Ana Blandiana – mã întrebau cum ºi prin ce miracol l-am descoperit ºi l-am transplantat în
geografia limbii ºi culturii noastre. E vor-

ba de nimeni altul decât de academicianul
ºi poetul Marco Lucchesi, din ale cãrui
articole publicistice, expediate prin ani pe
adresa mea, am decis, în semn de omagiu, sã propun cititorilor acestei rubrici
câteva extrase.
Poezie ºi ºtiinþã –
Aproape o cronistorie (I)
de Marco Lucchesi
Contrariul unui adevãr profund
este un alt adevãr profund
Niels Bohr
La vârsta de treisprezece ani, cu un mic
ochean ºi un atlas ceresc, am încercat,
suspendat oarecum ºi cu gura deschisã,
sã descifrez complicatele arabescuri cu
care oamenii au cartografiat cerul. Decembrie era pe sfârºite, iar povestea solitudinii mele cucerea o stranie componentã
nocturnã.
ªi tremuram asemenea lui Pascal dinaintea Singurãtãþii. ªi mã aruncam asemenea
lui Leopardi în Infinit. De o parte, stelele
pe boltã. De cealaltã, divagaþiile mele strãbãtute de nesiguranþã. Ce altceva m-aº fi
putut aºtepta sã vãd dincolo de zodiacul
vieþii? Oglinzi ce mi-ar fi reflectat ºi mi-ar
fi arãtat chipul caracterului meu tranzitoriu. Restul unei stele contemplându-ºi pro-

pria origine. Visând reîntoarcerea.
Locurile mele de observaþie erau plaja de
la Piratininga ºi biserica San Francesco, de
unde tata Dante evalua, cu marele sãu telescop, stelele constelaþiei Sãgetãtorului.
Prima mea emoþie au constituit-o craterele Lunii. Dupã Ariosto ºi Jules Verne,
iatã-mã cosmonaut virtual între cosmonauþi literari.
Ori poate vrãjita nebuloasã a Orionului,
de la a cãrei incomparabilã frumuseþe nu e
posibil sã dezertezi fãrã a nu rãmâne uimit
de ea. Ori poate impactul aflãrii faptului
cã lumina actualã a Andromedei îºi are originea cu douã milioane de ani în urmã. Ori,
mai mult, deconcertanta descoperire cã numãrul galaxiilor variazã de la 100 la 200
de miliarde!
Toate acestea mã zãpãceau.
Originea universului mã tulbura. ªi-mi
era de ajuns doar ideea de origine spre a
mã zãpãci. A gândi Universul…
M-am simþit strãbãtut de o puternicã
emoþie metafizicã.
Sufletul, un compus de atomi netezi ºi
rotunzi. Moartea, neplauzibilã – fiind doar
dezagregarea atomilor corpului ºi ai sufletului, acum descompuºi ºi ulterior recompuºi în noi combinaþii. Corpul ºi sufletul,
materia ºi lumea se agregau ºi se dezagregau ºi iar începeau sã se agrege formând

un torent ce pãrea fãrã sfârºit.
Cu toate astea Universul trebuie sã se
descompunã. Cuvintele cu care Lucretiu
defineºte acest moment emanã un suflu
de poezie tristã ºi superioarã
Analogii palide ar putea asocia Big Bang
Crunch cu descompunerea operei De rerum natura. În acelaºi fel în care s-a alcãtuit lumea noastrã, se alcãtuirã ºi altele egale ori diferite de aceasta. S-au format spaþii goale, metacosmice, denumite intermundia, sãlaº al zeilor.
Analogii de ignoranþi, nicicum prea îndepãrtaþi de Epicur, Democrit ºi Lucretiu
decât teoria cuanticã a câmpurilor, unde
intra în joc – dincolo de diferenþele de bazã
– cuprinderea antimateriei. Fiecãrei pãrticele i-ar corespunde o antipãrticelã, antipãrticeaua pãrticeaua antipãrticelei fiind
propria pãrticea.
Sã luãm un exemplu. Hidrogenul e compus dintr-un proton ºi dintr-un electron, în
timp ce antihidrogenul e compus dintr-un
antiproton ºi dintr-un positron. Richard Feynman explicã asta prin diferenþa trasatã de
limba ceasului: materia urma direcþia orarã
ºi antimateria urma direcþia anti-orarã.
Iar aici începeau aiurelile mele. Sã mã
întorc înapoi în timp. Sã trec Acheronul.
Sã îmbrãþiºez morþii. Sã amân viitorul.

Dezbatere publicã pentru evaluarea manageriatului
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
O nouã modificare, în ceea ce priveºte
regulile de evaluare a directorilor de ºcoli,
este în dezbatere publicã, Ministerul Educaþiei Naþionale propunând o nouã metodologie. Astfel, inspectoratele ºcolare judeþeEste în plinã dezbatere publicã evaluarea activitãþii managerilor ºi adjuncþilor acestora, din
învãþãmântul preuniversitar. Sunt
multe modificãri în ceea ce priveºte verificãrile propuse de cãtre Ministerul Educaþiei Naþionale. În proiectul lansat de cãtre MEN, evaluarea va fi destinatã directorilor unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, centrelor judeþene de resurse ºi asistenþã

ne vor evalua activitatea managerilor ºi a
adjuncþilor, care au ocupat aceste funcþii
pentru o perioadã de minimum 90 de zile, la
care se adaugã ºi verificarea celor care au
renunþat la funcþie în timpul anului ºcolar.

educaþionalã, Palatelor Copiilor,
cu respondenþii teritoriali, instituþiilor particulare autorizate.
Într-unul dintre articole, este
prevãzutã evaluarea efectuatã de
cãtre inspectoratele ºcolare judeþene, pe baza fiºelor postului ºi
a celor de (auto)evaluare elaborate, de regulã, la începutul anului ºcolar, de cãtre isj-uri, iar, cu
aprobarea consiliului de administraþie, pot fi introduse noi criterii

de performanþã, iar punctajele
pot fi realocate în funcþie de specificul unitãþii de învãþãmânt (nivel de învãþãmânt, filierã, învãþãmânt special, alternative educaþionale). De asemenea, în afara atribuþiilor din fiºa postului de
director adjunct, managerul poate stabili, prin decizie, ºi alte responsabilitãþi. Nu este lipsit de
importanþã ºi un alt aspect: dacã
o persoanã a ocupat, pe parcur-

sul unui an ºcolar, mai multe
funcþii de conducere la nivelul
unitãþi de învãþãmânt sau la mai
multe, evaluarea se realizeazã distinct pentru activitatea managerialã desfãºuratã în fiecare dintre funcþiile respective ºi pentru
fiecare în parte, iar finalizarea va
fi acordarea unui punctaj distinct
pentru perioadele în care a ocupat postul.

La „nesatisfãcãtor” se pierde
manageriatul

Conform proiectului, evaluarea are mai multe etape, toate
cu respectarea legislaþiei, atunci
când va fi adoptatã. Inspectoratele ºcolare judeþene vor constitui o comisie de verificare,
organizatã pe subcomisii, cu o
structurã binedefinitã: un preºedinte (inspector general/adjunct sau inspector ºcolar);
unul-doi secretari, care asistã
la activitãþi, dar nu se implicã
în evaluare; trei membri în fiecare subcomisie. Una dintre fazele de verificare ºi control se
constituie în autoevaluare - realizatã de fiecare persoanã care
ocupã acest post pe o perioadã
mai mare de 90 de zile, prin elaborarea unui raport argumentativ, cu motivarea punctajelor

Menþinerea în funcþie depinde de punctajul ºi calificativele
obþinute, ieºind obligativitatea
celui mai bun rezultat. Cei care
vor obþine 85-100 de puncte vir
primi „foarte bine”, iar cadrele
didactice aflate în intervalul 70 –
84,99 vor lua „bine”. Între 60 60,99 se va acorda „satisfãcãtor”, cu menþinere pe funcþie ºi
monitorizare, prin reevaluare la
trei - ºase luni. Se va pierde managementul pentru un scor sub 60
de puncte, cu „nesatisfãcãtor”.
Metodologia privind activitatea
managerialã prevede ca termen
maxim de depunere a dosarului
data de 30 octombrie a anului
ºcolar pentru care se face evaluarea, excepþie fâcând 2016/2017.
În aceeaºi zi este ºi termenul limitã de autoevaluare.
CRISTI PÃTRU

Mai multe etape de evaluare

înscrise. Evaluarea de etapã a activitãþii manageriale se realizeazã prin deplasare la fiecare unitate de învãþãmânt a membrilor
comisiei constituite ºi este nevoie ºi de consultarea cu întreg personalul didactic/nedidactic, organizaþiile sindicale, etc.
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Antropologul Vintilã Mihãilescu conferenþiazã
duminicã la „Întâlnirile SpectActor”
«De la Ovid Densuºianu la Constantin Noica, numeroºi intelectuali
români au vorbit despre „cele douã suflete româneºti”: ciobanul ºi
agricultorul, valorizând, de regulã, cultura primului. În toþi Balcanii,
tipul omului de la munte a fost comparat sistematic cu cel al omului de
la ºes. În antropologie, deosebirile între societãþile de crescãtori de vite
ºi cele de agricultori au fost studiate îndelung. În satele din nordul
Olteniei, diferenþele dintre pãmânteni (agricultori olteni) ºi ungureni
(ciobani veniþi din Ardeal) sunt ºi ele importante. Sã fie acestea „cele
douã suflete româneºti”?...». (Vintilã Mihãilescu)

Antropologul Vintilã Mihãilescu
este invitatul lui Nicolae Coande la
o nouã ediþie a „Întâlnirilor SpectActor”. Reputatul specialist va susþine duminicã 12 martie, ora 11.00,
la Sala „Ion D. Sîrbu” a Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova, conferinþa „Olteni ºi ardeleni – cele douã suflete româ-

neºti?”. Biletele se gãsesc la vânzare la Agenþia instituþiei.
Absolvent al Facultãþii de Psihologie din Bucureºti, în 1974,
doctor în psihologie la aceeaºi facultate, Vintilã Mihãilescu este în
prezent profesor de antropologie
S.N.S.P.A. Corespondent permanent al revistei „Dilema Veche”,
director general al Muzeului Þãranului Român între 2005 ºi 2010,
profesorul Mihãilescu a înfiinþat
Societatea de Antropologie Culturalã din România ºi primul master
de antropologie din þarã.
De asemenea, a predat ºi la universitãþi din Franþa, Elveþia, Belgia,
Italia ºi Canada ºi a colaborat ca expert cu instituþii precum P&G, ING,

BRD, RAIFFEISEN, KRUK, IKEA,
Carefour, CeRe, FDSC, OAR etc. În 2005 a primit Ordinul Meritul
Cultural, în rang de Mare ofiþer, iar
în 2006, Ordinul Naþional Serviciu
Credincios, în rang de Cavaler. Preocupãrile sale profesionale au pornit
de la psihologia geneticã, s-au orientat spre etnopsihologie ºi acoperã
în prezent diverse domenii ale antropologiei culturale.
Principalele sale cãrþi de autor
sunt „Fascinaþia diferenþei” (Paideia, 1999; Editura Trei, 2014), „Antropologie. Cinci introduceri” (Polirom, 2007), „Sfârºitul jocului.
România celor 20 de ani” (Curtea
Veche, 2010) ºi „Apologia pîrleazului” (Polirom, 2015).
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George Cãlugãru îºi lanseazã
primul volum al romanului „Cârneni”
George Cãlugãru – instructorul ºi
textierul cunoscutului grup de divertisment „Pro Parodia”, înfiinþat la Craiova în septembrie 1980 ºi premiat la
mai toate festivalurile ºi concursurile
de umor importante – îºi lanseazã duminicã, 12 martie, ora 12.30, o nouã
carte: volumul I al romanului „Cârneni
(De-ai lu’ Lache)”, apãrut la Editura
„Contrafort”. Gazdã a evenimentului ºi
sponsor este Salsa Dynamyk, cu care
autorul a avut pânã acum nu puþine colaborãri cu momente artistice, în cadrul unor seri de umor, muzicã ºi dans.
La lansare ºi-au anunþat participarea
poetul Florea Miu, actorii Monica Ardeleanu ºi Valentin Mihali, de la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, ºi ing. Ilarian ªtefãnescu, director tehnic al amintitei instituþii. Li
se alãturã Emil Rãdinoiu, cel împreunã cu care George
Cãlugãru a înfiinþat Grupul de comedie „Pro Parodia”,
cu o activitate de peste douã decenii. «În ianuarie 2016,
George îºi surprindea prietenii ºi cunoºtinþele cu volu-

mul „Dresorul de iluzii” – poezie ºi nuvela
„Catrina” a Oanei Adela Dobre-Cãlugãru, fiica autorului. Promitea atunci, pentru 2017, un nou volum „Prozã Umoristicã”. Imprevizibil cum îl ºtim, se þine de
cuvânt ca apariþie, dar cu volumul I al
unui roman. Bazat pe fapte reale, autorul
dã o raitã prin secole pentru a ne prezenta imagini ºi trãiri greu de bãnuit. Aºteptãm cu plãcutã nerãbdare volumul II»,
noteazã poetul Florea Miu.
Pe de altã parte, autorul precizeazã
într-o Notã asupra ediþiei: „Romanul
evocã o perioadã frãmântatã din istoria noastrã ºi a familiei Cãlugãru. Sunt
rememorate, astfel, momente impresionante dintr-un periplu secular, în
care dramele individuale se îngemãneazã cu cele colective, generând scene de un mare dramatism. Istoria neamului evocat se împleteºte cu aceea
a personajelor, într-un traseu epic, uneori megieº cu
fantasticul, alteori oglindind realitatea, urmând a se
împlini într-un alt volum”.

Ateliere de creaþie popularã
pentru copiii Centrului
social „Best Life”

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj organizeazã, în perioada martie – mai a.c., ateliere de creaþie popularã pentru copiii Centrului social multifuncþional
„Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei, în cadrul proiectului „Micul artist popular, pe urmele bunicilor”. Atelierele se vor desfãºura de douã ori pe lunã,
în zilele de 13 ºi 27 martie, 10 ºi 24 aprilie, 8 ºi 22
mai 2017, în intervalul orar 14.00-15.00, la Galeriile „Cromatic”, cu sprijinul voluntarelor Corina

Matei, Camelia Bãnicã ºi Irina Matei, masterande
ale Facultãþii de Litere din Craiova. Potrivit organizatorilor, copiii vor învãþa sã confecþioneze pãpuºi
din pãnuºi, sã aducã elemente ale gospodãriei þãrãneºti în picturã pe scoarþã de copac, sã lucreze cu
materiale oferite cu generozitate de naturã.
Proiectul „Micul artist popular, pe urmele bunicilor” a fost iniþiat în anul 2015 ºi a constat în derularea mai multor serii de ateliere în Galeriile „Cromatic” sau în ºcoli din Craiova, care au mediat întâlnirea
copiilor cu îndeletnicirile satului tradiþional. „Aceºtia
au devenit, la rândul lor, meºteri iscusiþi în transformarea scoarþei de copac, frunzelor, pãnuºilor, boabelor de grâu sau porumb, a usturoiului, în simboluri
ale artei tradiþionale, au fãcut cunoºtinþã cu versul ºi
cântecul popular”, se menþioneazã într-un comunicat de presã al Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj.
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Festival-concurs de muzicã
ºi dans popular
Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”,
în parteneriat cu Forumul de Prietenie Româno-Macedonean – Sucursala Bãileºti, organizeazã astãzi, 11 martie,
începând cu ora 12.30,
la Aula „Buia” a Facultãþii de Agronomie din
Craiova, Festivalulconcurs de muzicã ºi
dans popular „Mãrþiºoare muzicale pentru mame”. „Cu acest prilej, tinerii artiºti vor transmite tuturor mamelor, prin cântece ºi joc, gânduri bune ºi cele mai frumoase urãri cu ocazia sosirii primãverii ºi a zilei de 8 Martie”, precizeazã
organizatorii. Spectacolul va fi susþinut de cei mai talentaþi interpreþi ai
Ansamblului „Rozele Calafatului”, Ansamblului „Brâuleþul” Ghidici, Grupului Vocal „Steluþe Dunãrene”, pregãtiþi, cu un repertoriu variat, de prof.
Liviu Ploaie, prof. Marinela Carauleanu, Ion Crãiþoiu ºi maestrul coregraf Ionel Garoafã.

Personaje de poveste,
pe scena TTeatrului
eatrului „Colibri”
Sâmbãtã ºi duminicã, publicul de toate
vârstele este aºteptat la
Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” pentru a se bucura de douã
titluri din repertoriu.
Astãzi, 11 martie, la
ora 18.00, intrã în scenã „Cântãreþii din
Bremen”, într-o dramatizare de Patrel Berceanu dupã Fraþii
Grimm, în regia lui
Valentin Dobrescu. Muzica îi aparþine lui Alin Macovei-Moraru, iar scenografia, Mirelei Tofan. În distribuþie îi regãsim pe actorii Daniel Mirea,
Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea, Ionica Dobrescu, Adriana Ioncu ºi Alla
Cebotari. Duminicã, 12 martie, la ora 11.00, este programatã întâlnirea
cu „Ursul pãcãlit de vulpe”, de Ion Creangã, într-un spectacol cu scenariul, regia ºi scenografia semnate de Valentin Dobrescu, pe muzica lui
Alin Macovei-Moraru. Dau viaþã personajelor actorii Ionica Dobrescu,
Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Alla Cebotari, Adriana Ioncu ºi Emanuel
Popescu. Biletele se pot procura de la Agenþia teatrului, astãzi, între orele
10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar duminicã, în intervalul 10.00-13.00, la
preþul de 7 lei sau 10 lei, în funcþie de categoria locului.

Parteneriat între Centrul social „Best
Life” ºi cinci instituþii de culturã
Mai multe instituþii de culturã din Craiova ºi-au manifestat deschiderea ºi
anul acesta pentru
colaborarea cu Centrul social multifuncþional „Best
Life” pentru copii
dezavantajaþi social.
În acest sens, aºezãmântul social al Arhiepiscopiei Craiovei a încheiat parteneriate culturale cu Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Filarmonica „Oltenia”, Muzeul Olteniei, Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj ºi Fundaþia
„Cuvântul care Zideºte”. În cadrul acestor parteneriate, instituþiile s-au
angajat sã susþinã în continuare acþiunile care vin în sprijinul copiilor
proveniþi din familii aflate în dificultate. „Am început deja activitãþile în
colaborare cu Muzeul Olteniei – Secþia de Etnografie, prin participarea
copiilor noºtri la atelierele de bijuterii, coordonate de prof. Costinela
Iacob, cu Biblioteca Judeþeanã, prin derularea unei acþiuni culturale
coordonate de bibliotecar Carmen Ticã. De asemenea, mai multe ateliere de creaþie tradiþionalã, în colaborare cu Centrul Creaþiei Populare, au
debutat de curând ºi se vor desfãºura timp de trei luni. Ne bucurãm
pentru cã existã aceastã deschidere din partea reprezentanþilor instituþiilor de culturã ºi pentru cã de fiecare datã i-au ajutat pe copii prin acþiuni
culturale, educative, foarte folositoare lor. Le mulþumim pentru toata
susþinerea pe care ne-o aratã!”, a declarat educator Loredana Nisipaºu,
din cadrul Centrului social „Best Life”.
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Social Impact Award, competiþie cu premii de 5.000
de euro pentru idei de afaceri sociale, vine la Craiova!
Luni, 13 martie, începând cu ora 12.00, va avea loc la Craiova atelierul de antreprenoriat
social din cadrul competiþiei internaþionale Social Impact Award 2017. Evenimentul este
organizat împreunã cu asociaþia studenþeascã ASFEEA, în sala 228 a Facultãþii de Economie
ºi Administrarea Afacerilor.
În luna februarie s-a lansat cea
de-a VI-a ediþie a Social Impact
Award România, o competiþie internaþionalã care susþine tinerii profesioniºti, studenþii ºi elevii care vor
sã devinã antreprenori sociali. Tinerii care îºi doresc sã schimbe
probleme sociale curente într-un
mod inovativ sunt aºteptaþi sã aplice pânã pe 7 mai. ªi anul acesta
participanþilor li s-au pregãtit un
program educaþional complex, premii în bani, spaþiu de lucru ºi conectare, astfel încât ideile lor sã se
transforme în proiecte concrete.
În perioada urmãtoare (lunile
martie ºi aprilie), echipa Social
Impact Award a pregãtit o serie de
18 workshopuri în mai multe oraºe ale þãrii. Ateliere pe subiecte precum Idea Generation, Business
Modelling ºi Business Processes vor
fi susþinute în Bucureºti, Cluj, Ti-

miºoara, Ploieºti, Iaºi, Sibiu, Craiova, Braºov ºi Constanþa. „De ce
antreprenoriat social? De ce Social
Impact Award? Chiar funcþionea-

Workshopul se adreseazã tinerilor cu vârsta cuprinsã între 14 ºi
30 de ani, care:
 vor sã descopere cum pot câºtiga în cadrul SIA unul dintre
cele trei premii de 1.500 euro, mentorat, conectare, spaþiu de lucru
sau ºansa de a participa la SIA International Summit din Belgrad;
 sunt în cãutare de idei de proiecte prin care sã creeze impact social;
 vor sã cunoascã alþi tineri care au interese similare;
 vor sã descopere instrumente utile în dezvoltarea ºi testarea ideilor lor.

zã astfel de afaceri? Cum pot sã
devinã tinerii finaliºti ai SIA 2017?
Pentru a oferi rãspuns la aceste întrebãri ºi a facilita interacþiunea cu
antreprenori sociali de succes,
echipa SIA va ajunge în data de 13
martie la Craiova, împreunã cu
antreprenorul social Andrei Georgescu, de la Mesteshukar ButiQ”,
precizeazã organizatorii.
Dupã definitivarea workshop-urilor în þarã ºi primirea aplicaþiilor,
juriul va selecta 15 idei de proiecte
care vor intra într-o etapã de dezvoltare ºi incubare a ideilor pe par-

Social Impact Award este o competiþie de idei de afaceri sociale ºi un
program educaþional pentru tinerii care vor sã producã o schimbare în
societate într-un mod constructiv. Misiunea proiectului este promovarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor la nivel european ºi nu
numai. Astãzi, proiectul este prezent în 18 þãri: Austria, Croaþia, Cehia,
Grecia, Macedonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Elveþia, Georgia,
Slovenia, Tunisia, Kosovo, Bosnia, Muntenegru, Ungaria ºi Albania. În
România, proiectul se aflã la a VI-a ediþie ºi este organizat de Global
Shapers Bucharest Hub, Social Innovation Solutions ºi Universitatea Alternativã. Partenerii SIA 2017 sunt Enel Romania, BCR, KMG International, EY Romania.
cursul verii alãturi de Youth Hub ºi
Incubatorul Universitãþii Alternative.
Pe 5 octombrie, un juriu format din
experþi în antreprenoriat social va
acorda trei premii de 1.500 de euro,
la care se adaugã premiul de popularitate în valoare de 500 de euro,

desemnat prin votul comunitãþii.
Câºtigãtorii vor primi ºi burse de
participare la Social Impact Award
International Summit, care va avea
loc la începutul lunii noiembrie, la
Belgrad. Mai multe detalii, pe siteul Social Impact Award.

Direcþia Silvicã Dolj, în plin proces
de combatere a tãierilor ilegale de pãdure
Direcþia Silvicã Dolj, administratorul fondului forestier ,
proprietate publicã a statului ºi
principalul prestator de servicii
silvice pentru fondul forestier
privat din judeþ, a demarat, în ultima perioadã, o serie de acþiuni
de conºtientizare a proprietarilor privaþi de pãdure asupra necesitãþii asigurãrii pazei ºi a ser-

viciilor silvice, prin unitãþi autorizate. Un
exemplu elocvent este întâlnirea care a
avut loc la Carpen, unde, pe lângã reprezentanþii administraþiei publice locale, au
participat proprietarii de pãdure, reprezentanþi ai Inspectoratului de Poliþie al Judeþului Dolj, ai Direcþiei Silvice. S-a mers
pe firul evenimentelor din ultima perioadã,
când, în zonã, s-au semnalat tãieri ilegale din pãdure, ºi s-a discutat pe linia

implicãriiautoritãþilor locale în vederea
diminuãrii fenomenului infracþional, stabilindu-se ºi mãsuri concrete pentru delimitarea în teren a proprietãþilor forestiere.
În acest moment, din cele mai mult de
27.000 ha de fond forestier care aparþin
altor deþinãtori decât statul, Direcþia Silvicã Dolj asigurã paza ºi celelalte servicii
pentru aproximativ 7.330 ha.
CRISTI PÃTRU

„Agricultura româneascã –
realitate ºi mituri”

Recrutãri la AIESEC
Înscrierile în organizaþia studenþeascã AIESEC Craiova continuã, iar tinerii au ocazia de a trãi cea mai
frumoasã experienþã, plinã de provocãri ºi diversitate, dar ºi oportunitatea de a se dezvolta într-un context
multicultural. Recrutarea, care a început pe 22 februarie, se va încheia pe 15 martie, iar pe 18 ºi 19
martie va avea loc inserþia noilor membri, printr-un
seminar de pregãtire, în cadrul cãruia vor cunoaºte
întreaga instituþie. „Recrutarea merge bine, am avut
prezentãri la clase ºi am discutat cu studenþii pe
holurile Universitãþii din Craiova, iar aceºtia îºi doresc
sã se implice în activitãþile de voluntariat. Pentru a
deveni membru al nostru, este nevoie ca orice solicitant sã aibã maximum 29 de ani, sã deþinã cunoºtinþe de limbã englezã cel puþin minimale în ceea ce
priveºte conversaþia, sã aibã deschidere spre noi
culturi ”, a precizat Ramona Copcã, coordonatorul
echipei de recrutare din cdarul AIESEC.
CRISTI PÃTRU

Uniunea Ziariºtilor Profesioniºti
din România în colaborare cu Universitatea din Craiova ºi Biblioteca
Judeþeanã Dolj „Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã luni, 13 martie
2017, ora 11.00, în cadrul Bibliotecii Judeþene Dolj „Alexandru ºi Aristia Aman” dezbaterea publicã Agricultura româneascã – realitate ºi
mituri. Moderatorul evenimentului va
fi conf.univ.dr. Gabriela Rusu Pãsãrin, preºedintele Filialei Oltenia a
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din
România. La dezbatere sunt invitaþi
prof.univ.dr. Aurel Popa, membru al
Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice din România; prof.univ.dr. Sina
Cosmulescu, decan al Facultãþii de
Horticulturã, Universitatea din Craiova ºi dr.ing. Cristina Emanuela Vladu, Direcþia În cadrul evenimentului
va fi lansat volumul Oltenia – Mica Românie Viticolã; autori Aurel Popa,
Nicolae Giugea, Traian Cãtãlin Genoiu.
VALENTIN CEAUªESCU
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Proteste violente în Coreea de Sud dupã
destituirea preºedintelui pentru corupþie
Destituirea din funcþie a preºedintei sud-coreene, Park
Geun-hye, a generat proteste din
partea susþinãtorilor sãi, iar doi
dintre aceºtia au murit în urma
unor confruntãri cu forþele de
ordine. Dupã anunþarea verdictului, susþinãtori ai lui Park adunaþi în faþa Curþii Constituþionale au încercat sã forþeze barierele instalate de forþele de ordine ºi doi dintre ei au murit, a
anunþat Poliþia. Un bãrbat în
vârstã a fost dus la spital cu un
traumatism cranian, iar circumstanþele în care a murit cel de-al
doilea sunt încã analizate. În
timp ce susþinãtorii lui Park au
avut confruntãri cu poliþiºtii în
faþa instituþiei, în altã parte a oraºului oamenii au salutat destituirea ei din funcþie. Curtea Constituþionalã din Coreea de Sud
a aprobat, ieri, destituirea din funcþie a preºedintei Park Geun-Hye, implicatã într-un
scandal de corupþie. Acþiunile lui Park “au
adus o atingere gravã spiritului (...) democraþiei ºi statului de drept”, a declarat preºedintele Curþii Costituþionale din Coreea de

Sud, Lee Jung-Mi. “Preºedinta Park GeunHye (...) a fost concediatã”, a adãugat el.
Park Geun-Hye, primul ºef de stat sud-coreean destituit în acest fel, îºi pierde de asemenea imunitatea prezidenþialã, fiind expusã la evenuale urmãriri în justiþie. Alegeri
pentru înlocuirea ei vor avea loc în urmãtorele 60 de zile. În acest timp þara va fi

condusã de prim-ministrul ºi
de preºedintele în funcþiune
Hwang Kyo-ahn. Park GeunHye, în vârstã de 65 de ani,
fiica a fostului preºedinte ºi
general al armatei Park ChungHee, a devenit în 2012 prima
femeie care a condus statul
sud-coreean. Choi Soon-Sil, o
apropiatã a preºedintelui Park
Peun-Hye, este acuzatã cã sar fi folosit de prietenia cu
Park pentru a interveni în politicã ºi pentru a solicita donaþii de la diverse companii. A
fost arestatã pe data de 3 noiembrie, fiind pusã sub acuzare pentru fraudã ºi abuz de
putere. Curtea Constituþionalã
a estimat cã Park a încãlcat legea permiþându-i prietenei sale sã se amestece în afacerile statului ºi a încãlcat normele privind activitatea funcþionarilor. “Încãlcãrile Constituþiei de cãtre doamna Park
au trãdat încrederea poporului”, a continuat
Lee. Ea a comis “încãlcãri grave ºi inacceptabile”, a mai spus preºedinta Curþii
Constituþionale.

Premierul Malaysiei, apel la unitate în contextul
în care 9 cetãþeni sunt blocaþi în Coreea de Nord
Premierul Malaysiei, Najib Razak, a fãcut ieri apel la unitate în contextul în care
încearcã sã îi aducã înapoi în þarã pe cei
nouã cetãþeni malaysieni cãrora li s-a interzis sã pãrãseascã Coreea de Nord pe fondul scandalului privind asasinarea fratelui
vitreg al lui Kim Jong Un la Kuala Lumpur.
“Vreau sã fac apel cãtre toþi malaysienii,
inclusiv cãtre liderii Guvernului ºi ai opoziþiei, sã se uneascã în a oferi sprijin pentru
toate acþiunile care au loc în scopul rezolvãrii aceastei probleme”, a spus el. “Malaysia se asigurã întotdeauna cã are relaþii

bune cu toate statele. Cu toate acestea, asta
nu înseamnã cã vreuna dintre ele poate abuza de tratamentul nostru bun (...) ºi sã încalce legile þãrii noastre, sau sã facã orice
vor fãrã a respecta Malaysia ca pe o naþiune suveranã”, a continuat el. Coreea de
Nord a anunþat, marþi, cã a interzis temporar cetãþenilor malaysieni sã pãrãseascã þara
pentru a garanta siguranþa diplomaþilor ºi
cetãþenilor sãi din Malaysia. Malaysienii sunt
“ostatici de fapt” în Coreea de Nord, a denunþat atunci premierul din Malaysia, dupã
ce Phenianul a interzis ca cetãþenii acestei

þãri sã pãrãseascã teritoriul nord-coreean
pe fondul unei dispute diplomatice legate
de asasinarea fratelui vitreg al liderului
nord-coreean la Kuala Lumpur. Joi, doi
funcþionari malaysieni din cadrul ONU au
primit permisiunea de a pãrãsi Coreea de
Nord. Alþi nouã cetãþeni malaysieni se aflã
la ambasada Malaysiei la Phenian ºi nu pot
pãrãsi þara. Malaysia a început negocierile
cu statul nord-coreean pentru ca acesta din
urmã sã ridice interdicþia de cãlãorie în cazul celor nouã ºi sã le permitã sã se întoarcã în þara de origine.

Vizitarea Casei Albe, restricþionatã pentru
turiºti strãini din mai multe state
Casa Albã a anunþat reluarea tururilor de
vizitare a reºedinþei preºedintelui american,
dar acest lucru nu este posibil însã pentru
anumiþi cetãþeni strãini, printre care ºi britanici, ale cãror ambasade au fost instruite de
Departamentul de Stat cã astfel de tururi nu
sunt posibile în prezent. Deºi preºedintele
Donald Trump ºi Prima Doamnã, Melania
Trump, au anunþat reluarea tururilor de vizitare a Casei Albe, Departamentul de Stat a
comunicat cã cetãþenii strãni trebuie sã contacteze ambasada statului din care provin
pentru a depune o cerere pentru vizitarea
Casei Albe. Printre statele ai cãror cetãþeni
trebuie sã contacteze ambasada pentru a fi
asistaþi sã depunã o cerere pentru un tur de
vizitare al Casei Albe se numãrã Marea Britanie, Australia, Canada ºi Danemarca, informeazã presa britanicã. Dupã un control
de securitate intens, vizitatorii pot efectua
un tur ghidat care dureazã 45 de minute.
Potrivit declaraþiei unui oficial de la Casa Albã,
vizitatorii din Marea Britanie ºi alte state pot
solicita sã viziteze reºedinþa preºedintelui
american la ambasada statului de origine din
Washington DC: “Dacã doreºti sã vizitezi

Casa Albã ºi eºti cetãþean al unui stat strãin,
te rog contacteazã ambasada ta din Washington DC pentru depunerea unei cereri pentru
un tur de vizitare”. Dar Ambasada Marii Britanii din capitala SUA a respins anunþul, citând Departamentul de Stat: “Site-urile Casei
Albe susþin cã naþionalii strãni ce sunt interesaþi de vizitarea Casei Albe
ar trebui sã contacteze
ambasada (þãrii din care
provin, not.red) pentru a
aranja un tur de vizitare. Cu
toate acestea, Ambasada a
fost sfãtuitã de Departamentul de Stat cã acest lucru este suspendat. Nu putem deci procesa nicio aplicaþie în acest moment”.
Ambasada danezã a comunicat de asemenea: “Deºi
Casa Albã direcþioneazã
naþionalii strãini sã-ºi contacteze ambasadele pentru
a organiza un tur de vizitare, am fost instruiþi de Departamentul de Stat cã ase-

menea tururi nu sunt posibile în prezent”. Ambasada Australiei a comunicat: “Departamentul de Stat nu a facilitat tururile de vizitare a
Casei Albe, sponsorizate de ambasadã, din
2011”. Cetãþenii americani ce doresc sã viziteze Casa Albã trebuie sã organizeze un tur
prin intermediul membrilor Congresului.

cuvântul libertãþii / 11

ªTIRI
Traversãrile ilegale ale frontierei SUA
au scãzut cu 40% de la începutul lui 2017
John Kelly, secretarul american pentru
Securitate Internã, a declarat cã numãrul
de traversãri ilegale ale frontierei de sud a
SUA au scãzut fãrã precedent în primele
douã luni ale anului 2017, în urma noilor
ordine executive antiimigraþie ale preºedintelui Donald Trump. Secretarul american
pentru Securitate Internã a declarat cã
scãderea fluxului de imigraþie este ceva
neobiºnuit pentru lunile ianuarie ºi februarie. Kelly a afirmat cã “scãderea fluxului de
imigranþi a atins cel mai scãzut punct din
ultimii cinci ani”. În ultimele douã luni au
fost arestate în apropierea frontierei 18.763
de persoane, spre deosebire de 31.578,
bilanþul anterior. “Aceastã tendinþã este
una încurajatoare ºi înseamnã cã tot mai
puþini oameni sunt dispuºi sã se supunã
riscului exploatãrii, atacurilor sau traficanþilor de persoane, precum ºi pericolelor unei
cãlãtorii spre nordul Americii”, a adãugat
John Kelly.

Atac în Dusseldorf: Nouã rãniþi, inclusiv
unul în stare gravã, în urma atacului
cu topor
Nouã persoane au fost rãnite în atacul cu
topor comis joi searã de un individ cu
probleme psihice în Gara centralã din
oraºul german Dusseldorf, a anunþat ieri la
prânz Poliþia regionalã. O fatã de 13 ani
este în stare gravã, iar celelalte victime au
vârste cuprinse între 30 ºi 50 de ani.
Autorul atacului, un bãrbat de 36 de ani
care ar avea schizofrenie paranoidã, este în
stare gravã ºi nu a putut fi audiat. Potrivit
publicaþiei Rheinische Post, individul a fost
internat în mai multe rânduri la psihiatrie
din cauza unor tentative de sinucidere.
Atacul a fost semnalat joi la ora 20.50
(21.50, ora României), în Gara centralã din
Düsseldorf. Un individ înarmat cu un topor
a atacat oamenii la întâmplare. Nouã
persoane au fost rãnite, una fiind în stare
gravã. Suspectul a încercat sã fugã sãrind
de pe o pasarelã, dar a fost arestat. Se aflã
la spital, în stare gravã. Zona este percheziþionatã, iar la locul atacului a fost gãsit un
topor. “În cadrul operaþiunii declanºate
dupã atacul din Gara centralã a fost arestat
un bãrbat în vârstã de 36 de ani cu afecþiuni
psihice; ºapte persoane au fost rãnite”, a
transmis Poliþia din Düsseldorf vineri
dimineaþã. Bãrbatul este un imigrant din
spaþiul fost iugoslav domiciliat în localitatea Wuppertal, situatã la periferia oraºului
Düsseldorf.

Istanbul: Un elicopter s-a prãbuºit
dupã ce a lovit un turn de televiziune
Cel puþin cinci persoane au murit dupã
ce un elicopter s-a prãbuºit pe o autostradã din Istanbul. Aparatul a lovit anterior
un turn de televiziune. Ministerul de
Externe din Rusia a confirmat moarte a
patru cetãþeni ruºi în urma prãbuºirii unui
elicopter la periferia oraºului turc Istanbul. “Turcia, cinci cetãþeni, inclusiv patru
ruºi au murit, în vreme ce alte douã
persoane au fost rãnite dupã ce un elicopter s-a prãbuºit în Istanbul”, a transmis
Ministerul de Externe pe Twitter. Un
elicopter ce transporta ºapte persoane,
inclusiv patru ruºi, s-a lovit de un turn de
televiziune situat într-o periferie a Istanbulului. Printre pasageri se afla ºi Salin
Ozen, membru al unui comitet de conducere a filialei ruse a companiei Vitra,
furnizor de sisteme pentru amenajarea
spaþiilor comerciale ºi industriale. Potrivit
biroului de presã al Grupului Eczacibasi,
din care fãcea parte compania Vitra,
printre pasageri se aflau Alexander Vanin,
Igor Kochergin, Lyudmila Chuprova ºi
Yelena Badragan. Elicopterul a plecat de
pe aeroportul Ataturk la ora 11.16 (ora
României) ºi a lovit turnul de televiziune
din districtul Buyukcekmece, la doar cinci
minute dupã decolare.

ªTIRI
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Anunþul tãu!
Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã în
data de 03.04.2017 concurs de
ocupare a unui post de infirmierã,
administrator ºi muncitor calificat
1- electrician pe perioadã nedeterminatã. Condiþiile de participare ºi
bibliografia sunt afiºate la sediul
instituþiei: Craiova, str. Tabaci nr.
3. Relaþii suplimenatare la telefon:
0251/ 533.578. interior 104.
OFERTE DE SERVICIU

Caut menajerã din
Craiova pentru curãþenie apartament de
douã ori pe lunã. TeleVând casã în comufon: 0727/226.367.
PRESTÃRI SERVICII na Apele Vii, judeþul
Fotografiez, filmez Full Dolj, din cãrãmidã
HD la diverse eveni- (anul construcþiei:
mente: nunþi, botez, 1967), 3 camere (cu
majorat. Relaþii la te- sobe de teracotã, parlefon: 0767/674.328. chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
Filmãri foto video de anexe gospodãreºti ºi
calitate superioarã la beci; teren de aprox.
preþuri avantajoase.
1.400 mp; grãdinã cu
Telefon: 0766/359.513.
viþã-de-vie ºi pomi
VÂNZÃRI
fructiferi; fântânã în
APARTAMENTE curte ºi posibilitate de
2 CAMERE
racordare la reþeaua
Vând apartament 2 publicã de alimentare
camere semideco- cu apã. Preþ: 50.000
mandat Calea Bucu- lei, negociabil. Telereºti, etaj - 1. Telefon: fon: 0744/810.932.
0769/274.704.
Vând urgent casã 6 ca2 decomandate, 1/4, mere cu 4500 mp curlângã Pelendava. Te- te, grãdinã, vie, Livezilefon: 0751/030.120. Podari, drum naþional,
3 - 4 CAMERE
asfalt, puþ american.TeApartament 4 camere lefon: 0722/266.718,
decomandate vis-a-vis 0251/522.579.
de Liceul de Chimie. Vând casã în judeþul
Telefon: 0763/609.681; Dolj, comuna Calopãr,
0766/ 257.887.
sat Dîlga din cãrãmidã,
CASE
anexe gospodãreºti ºi
Vând vilã str. Principa- beci, grãdinã, vie. Telã la 6 km de Craiova. lefon: 0735/923.982;
Telefon: 0753/120.090. 0351/410.383.
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SC ERPIA SA Craiova
StradaSiretului, Nr. 35, JudetulDolj
CUI RO3730956
J 16/75/1991
CONVOCATOR

SC ERPIA SA, prin administrator unic, ing. Lucian Capitanescu, cu sediul in Craiova, str. Siretului nr. 35,
inmatriculata la RegistrulComerþului Dolj, sub nr. J16/75/1991, avindcodulunic de inregistrare 3730956, in conformitatecu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
la sediulsocietatii, in str. Siretului nr. 35 pe data de30.03.2017, ora 11:00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul
Actionarilor, la data de referinta 06.03.2017.
Dacaadunareanu se vaputea tine la data, ora si locul mentionat mai sus, a doua convocare va avea loc in data
de31.03.2017, ora 11:00, la aceeasi adresa, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea contractarii de produse bancare necesare capitalului de lucru al societatii (credite bancare-facilitati multiprodus pe obiecte, scrisori de garantie pentru participarea la licitatii, scrisori de garantie de buna executie,
scrisori de confort, scrisori de buna conduita).
2. Aprobarea mandatarii administratorului unic pt a decide contractarea imprumuturilor bancare, prelungirea
acestora, valoarea lor, a garantiilor mobiliare si imobiliare necesare, pana la un plafon maximde 25.000.000 Ron.
3.Autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama societatii a :
-

D-lui Capitanescu Lucian, CNP1620715163208, cu semnatura I-administrator unic
D-lui Baidac Constantin, CNP 1620527280803, cu semnatura II-director general
D-lui Marcu Andrei, CNP 1510111163243, cu semnatura II-director economic
sa semneze in numele si pe seama societatii documentele de deschidere a conturilor/subconturilor si orice alte
documente referitoare la relatia cu banca, (acte aditionale la facilitatea de credit multiprodus, contracte de ipoteca),
alte institutii ale statului, finante, societati de leasing, societati comerciale, etc, respectandu-se urmatoarea politica de
semnaturi:
- semnatura I - poate semna singur
- oricare dintre cele doua persoane cu semnatura II- pot semna doar impreuna cu semnatura I
4. Se imputerniceste cu publicarea conform Legii nr.31/1990, in Monitorul Oficial,partea a IV, dna. Lilea Camelia
Oana, cons.juridic.
SC ERPIA SA
Administrator unic,
Ing.Lucian Capitanescu

Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzire centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.
Casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI

Vând teren 400 mp, 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. Telefon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Telefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie începutã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Telefon: 0721/995.405.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Proprietar, vând terenuri la 1000 m Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lângã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni - Gorj, 7000 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt,lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând teren Podari, intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanescu.
Telefon: 0722/943.220.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimnicu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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. Maºina are 99000 km primul proprietar. Trebuie schimbate telescoape faþã, detin douã noi
decat trebuie schimbate, în rest impecabilã. Preþ 2300 euro. Telefon: 0745/644.775.
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STRÃINE

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon: 0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.
VÂND capre româneºti, preþ negociabil. Telefon: 0747/
963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou
11 elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m
cu giurgiuvele duble
în 2 canate, toc aerisire baie 0,5x0,5m
cu giurgiuvele duble. Telefon: 0351/
809.908.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând maºinã de cusut- 250 lei, aspirator70 lei, saltea copil100 lei, masã extensibilã -100 lei, scoarþã
– 100 lei. Telefon:
0770/ 298.240.
Vând loc de veci, Sineasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, ( flex)
D125/850W, canistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, reductor oxigen sudurã, alternator 12V. Telefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã mase plastice,
ladã fibrã, butoi salcâm - 10 vedre, cârlige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, stare excepþionalã. Telefon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tricicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Expresor 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
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
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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 funcþionare. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioare schelã metalicã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL lanþ rezervã200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine întreþinut – 100 lei, televizor color cu telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi
o noptierã pentru
telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.

ÎNCHIRIERI OFERTE

Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente
ºi verandã, douã aragaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Telefon: 0764/779.702.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând TV Color D
102 cm, pat mecanic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãrucior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, telecomandã, defecte 100 RON. Telefon:
0731/877.880;
0721/373.748.
Calorifere fontã, aspirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combinã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negociabil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w. Telefon: 0351/809.908.

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, decomandat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, microcentralã, aer condiþionat, balcoane închise
termopan, igienã ºi liniºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.

MATRIMONIALE

Domn vãduv fãrã obligaþii caut doamnã serioasã vârsta 60 ani.Telefon: 0765/435.444.
Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii, nefumãtoare, pensionarã. Telefon:
0351/181.202.
DIVERSE

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA EUROPA – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Dupã o reprizã secundã de excepþie,

Lyon se impune în faþa Romei
“Optimea” vedetã, între Olympique Lyon ºi AS Roma, s-a ridicat
din plin la înãlþimea aºteptãrilor, în
special datoritã echipei din Hexagon, care ºi-a adjudecat cu 4-2 prima manºã, disputatã joi searã, pe
teren propriu. Mouctar Diakhaby ia adus pe amfitrioni în avantaj încã
din minutul 8, dar gruparea din capitala Italiei a rãsturnat scorul pânã
la pauzã, prin Salah (20’) ºi Fazio
(33’). Partea secundã a fost una de
vis pentru OL, nu atât prin cele trei
goluri, cât prin maniera în care ºi-a
subordonat redutabila oponentã.
Omul numãrul 1 a fost Alexandre
Lacazette, cel ce avea sã-ºi încununeze prestaþia deosebitã cu o reuºitã pe mãsurã (90’+2). Au mai
punctat Tolisso (47’) ºi Fekir (74’),
ºi ei autorii unor goluri de generic.
În încleºtãrile în care au fost

implicaþi români, Nicuºor Stanciu,
dintr-o pasã a lui Alex Chipciu, a
adus victoria lui Anderlecht, în deplasarea de la Nicosia, 1-0 contra
lui APOEL. În schimb, Andrei Prepeliþã n-a prins vreun minut în egalul la 1 dintre Rostov ºi Manchester United. Alte remize, tot la 1,
s-au consemnat între nemþii de la
Schalke ºi Monchengladbach, precum ºi în “rãzboiul” greco-turc,
Olympiakos – Beºiktaº.
În restul partidelor, Copenhaga
a mai dovedit o datã cã reprezintã
o nucã pe “Parken”, 2-1 cu Ajax,
rezultat consemnat ºi la Vigo, între
Celta ºi Krasnodar, în vreme ce
belgienii de la Genk, care depãºiserã Astra în faza anterioarã, se pot
considera ca ºi calificaþi în sferturi,
dupã ce au realizat scorul zilei, 5-2
în fieful compatrioþilor de la Gent.

Rezultatele complete ºi marcatorii: APOEL Nicosia – Anderlecht 0-1
(Stanciu 29’), FK Rostov – Manchester Utd 1-1 (Bukharov 53’ / Mkhitaryan
35’), FC Copenhaga – Ajax Amsterdam 2-1 (Falk 1’, Cornelius 59’ / Dolberg
32’), Celta Vigo – FK Krasnodar 2-1 (Wass 50’, Beauvue 90’ / Claesson 56’),
Schalke – Monchengladbach 1-1 (Burgstaller 25’ / Hofmann 15’), Lyon – AS
Roma 4-2 (Diakhaby 8’, Tolisso 47’, Fekir 74’, Lacazette 90’+2 / Salah 20’,
Fazio 33’), Olympiakos – Beºiktaº 1-1 (Cambiasso 36’ / Aboubakar 53’), KAA
Gent – KRC Genk 2-5 (Kalu 27’, Coulibaly 61’ / Malinovskiy 21’, Colley 33’,
Samatta 41’, 72’, Uronen 45’+1).
Returul acestor jocuri este programat joia viitoare.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS
Afumaþi – Juventus Bucureºti / 14:15
– FOTBAL – Cupa Angliei: Middlesbrough – Manchester City / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM Poli
Iaºi – Concordia Chiajna, Astra –
CS “U” Craiova.
DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Indian Wells, în Statele Unite / 14:00,
17:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Valencia – Gijon, Sevilla – Leganes /
19:30 – FOTBAL – Cupa Angliei:
Arsenal – Lincoln City / 21:30 – TENIS (M; F) – Turneul de la Indian
Wells.
DIGI SPORT 3
16:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Ferencvaros – Buducnost / 18:30, 21:00 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Veszprem – Flensburg-Handewitt, Barcelona – Orlen
Wisla Plock / 22:30, 6:30 – TENIS (F)
– Turneul de la Indian Wells, în Statele Unite.
DIGI SPORT 4
17:45 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Monaco – Bordeaux / 19:45 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: CSM
CSU Oradea – Steaua CSM / 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Granada
– Atletico Madrid.
DOLCE SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS
Afumaþi – Juventus Bucureºti / 14:15
– FOTBAL – Cupa Angliei: Middlesbrough – Manchester City / 18:00,
20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM Poli
Iaºi – Concordia Chiajna, Astra –
CS “U” Craiova.
DOLCE SPORT 2
14:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Valencia – Gijon / 16:00 – RUGBY –
Cupa Europeanã a Naþiunilor: Belgia
– România / 18:00 – RUGBY – Turneul celor ºase Naþiuni: Anglia – Sco-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND –
TRANSMISII ÎN DIRECT
þia / 20:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Vardar Skopje – Thuringer / 23:00 – BASCHET NBA: Detroit Pistons – New York Knicks / 2:00
– TENIS (M) – Turneul de la Indian
Wells, în Statele Unite.
DOLCE SPORT 3
15:30 – RUGBY – Turneul celor
ºase Naþiuni: Italia – Franþa / 17:15 –
FOTBAL Spania – La Liga: Sevilla –
Leganes / 19:30 – FOTBAL – Cupa
Angliei: Arsenal – Lincoln City /
21:45 – FOTBAL Spania – La Liga:
Granada – Atletico Madrid.
DOLCE SPORT 4
15:00 – JUDO – Grand Slam la
Baku, în Azerbaidjan / 16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campionilor: Ferencvaros – Buducnost / 19:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Malaga – Alaves / 21:30 – TENIS (M) – Turneul
de la Indian Wells, în Statele Unite.
EUROSPORT 1
8:30, 11:00 – SUPERBIKE – Campionatul Mondial, la Buriram, în Thailanda / 12:00 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa Mondialã, la Oslo, în
Norvegia / 13:00 – BIATLON – Cupa
Mondialã, la Kontiolathi, în Finlanda / 13:45 – SCHI FOND – CM, la
Oslo / 16:00 – BIATLON – CM, la
Kontiolathi / 17:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Everton – West
Brom / 19:45, 22:45 – SCHI ALPIN –
Cupa Mondialã, la Squaw Valley, în
Statele Unite.
EUROSPORT 2
13:00 – SNOWBOARD – Campionatul Mondial, la Sierra Nevada, în
Spania / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Hertha Berlin –
Dortmund, Ingolstadt – Koln / 21:30
– SNOOKER – Campionatul Players,

la Llandudno, în Þara Galilor.
TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: HC Dobrogea Sud – CSM
Focºani.
LOOK TV
22:00, 0:10 – FOTBAL Argentina
– Primera Division: Defensa y Justicia – Newell s Old Boys, Banfield –
Boca Juniors.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
CSM Poli Iaºi – Concordia Chiajna,
Astra – CS “U” Craiova.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
Academica Clinceni – Sepsi Sf.
Gheorghe / 13:30 – FOTBAL – Liga
I: FC Voluntari – Pandurii / 15:30 –
FOTBAL Belgia – Pro League: Anderlecht – Waasland Beveren / 17:15
– FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo – Barcelona / 20:30 – FOTBAL
– Liga I: Steaua – CFR Cluj.
DIGI SPORT 2
10:30 – FOTBAL Rusia – Premier
League: Amkar Perm – Zenit / 14:00
– FOTBAL Scoþia – Premier League:
Celtic – Rangers / 16:00, 18:00 –
HANDBAL (F, M) – Liga Campionilor: Team Esbjerg – CSM Bucureºti,
Paris SG – THW Kiel / 19:30, 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Celta Vigo
– Villarreal, Real Madrid – Betis /
23:45 – TENIS (M; F) – Turneul de la
Indian Wells, în Statele Unite.
DIGI SPORT 3
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Indian Wells, în Statele Unite / 13:00

– FOTBAL Spania – La Liga: Sociedad – Bilbao / 16:00 – FOTBAL –
Cupa Angliei: Tottenham – Millwall
/ 18:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: BC SCM Timiºoara – U-BT
Cluj / 20:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Indian Wells / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Lorient – Paris SG /
0:00, 5:30 – TENIS (F) – Turneul de
la Indian Wells.
DIGI SPORT 4
13:30, 16:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Sassuolo – Bologna, Inter –
Atalanta / 18:30 – CURSE DE TURISME – Indycar, Grand Prix la St.
Petersburg, în Rusia / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Palermo – Roma.
DOLCE SPORT 1
10:30 – FOTBAL Rusia – Premier
League: Amkar Perm – Zenit / 13:30
– FOTBAL – Liga I: FC Voluntari –
Pandurii / 16:00 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Team Esbjerg –
CSM Bucureºti / 18:00 – FOTBAL
Anglia – Premier League: Liverpool
– Burnley / 20:30 – FOTBAL – Liga
I: Steaua – CFR Cluj.
DOLCE SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a:
Academica Clinceni – Sepsi Sf.
Gheorghe / 13:00 – FOTBAL Spania
– La Liga: Sociedad – Bilbao / 15:00
– JUDO – Grand Slam la Baku, în
Azerbaidjan / 17:15, 19:30, 21:45 –
FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo – Barcelona, Celta Vigo – Villarreal, Real Madrid – Betis / 23:45 –
TENIS (M) – Turneul de la Indian
Wells, în Statele Unite.
DOLCE SPORT 3
16:00 – FOTBAL – Cupa Angliei:
Tottenham – Millwall / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Campionilor:

Larvik – Gyor / 21:30 – BASCHET
NBA: Boston Celtics – Chicago
Bulls.
DOLCE SPORT 4
18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: Paris SG – THW Kiel /
20:00 – CURSE DE MAªINI – WRC
Mexic / 21:30 – TENIS (M) – Turneul de la Indian Wells, în Statele
Unite.
EUROSPORT 1
9:30, 11:00 – SUPERBIKE – Campionatul Mondial, la Buriram, în
Thailanda / 12:45 – SCHI FOND –
Cupa Mondialã, la Oslo, în Norvegia / 14:30 – BIATLON – Cupa
Mondialã, la Kontiolathi, în Finlanda / 15:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Oslo / 17:00 – CICLISM – Cursa Paris-Nisa, în Franþa / 21:00 – SNOOKER – Campionatul Players, la Llandudno, în Þara
Galilor.
EUROSPORT 2
11:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa Mondialã, la Oslo, în
Norvegia / 13:00 – SNOWBOARD
– Campionatul Mondial, la Sierra
Nevada, în Spania / 15:00 – SNOOKER – Campionatul Players, la Llandudno, în Þara Galilor / 16:30, 18:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga:
Schalke – Augsburg, Hamburg –
Monchengladbach / 20:00, 23:00 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: New
York City – DC United, Minnesota
United – Atlanta United.
TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Politehnica Timiºoara –
CSM Bucureºti.
LOOK TV
13:30 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – Pandurii / 15:30 – FOTBAL
Belgia – Pro League: Anderlecht –
Waasland Beveren / 20:30 – FOTBAL
– Liga I: Steaua – CFR Cluj / 0:10 –
FOTBAL Argentina – Promera Division: River Plate – Union Santa Fe.
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BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – GRUPA 7-10 – ETAPA A 2-A

Burlacu: “Nu mai avem voie sã facem paºi greºiþi”
SCM “U” Craiova – Dinamo Bucureºti, sâmbãtã, ora 17:00, Sala Polivalentã (meci netelevizat)
Învinºi deja, în Grupa valoricã 7-10, de BC Mureº, craiovenii au nevoie, probabil, de un parcurs impecabil în cele cinci meciuri care urmeazã, dacã vor sã
prindã unul dintre cele douã locuri calificabile în “sferturile”
Ligii Naþionale. Goana dupã acest
obiect începe astãzi, contra lui
Dinamo, iar meciul a fost prefaþat, în cadrul unei conferinþe de
presã, de doi dintre echipierii
SCM-lui, Cãtãlin Burlacu ºi Vladislav ªolopa
“De acum înainte nu mai avem
voie sã facem paºi greºiþi. Sper
din tot sufletul ca publicul sã

Se mai joacã CS Phoenix Galaþi – BC Mureº (duminicã, ora 19:00)
Clasament
1. Mureº
9/10
28
3. Dinamo
5/14
24
2. Galaþi
6/13
25
4. CRAIOVA
4/15
23
* Primele douã clasate se calificã în sferturile de finalã ale competiþiei,
alãturi de formaþiile din Grupa 1-6 (în ordinea actualã a clasamentului: U-BT
Cluj, Steaua, Sibiu, Oradea, Piteºti, Timiºoara). Dupã ce Ploieºti ºi Baia Mare
s-au retras, nu mai retrogradeazã nimeni.

vinã din nou la salã în numãr
mare ºi sã le oferim o victorie
frumoasã. Chiar dacã ne impunem, nu trebuie sã ne entuziasmãm, ci sã rãmânem cu picioarele pe pãmânt, pentru cã vor
urma alte jocuri foarte grele”, a
declarat Burlacu.

La rându-i, ªolopa a afirmat:
“Mai avem cinci partide ºi trebuie sã le câºtigãm pe toate.
Avem acest meci acasã ºi trebuie sã facem tot posibilul sã ne impunem. Cred cã suntem favoriþi
ºi suntem conºtienþi cã este ultima noastrã ºansã pentru a ne lup-

ta pentru intrarea în play-off. ”
În sezonul regulat, ambele formaþii ºi-au valorificat avantajul
parchetului propriu. A fost mai
întâi un 84-80 în Bãnie, dupã care

un dramatic 88-86 în Capitalã.
Ca ºi trupa lui Vladimir Vuksanovic, Dinamo vine tot dupã o
înfrângere, 78-85, “acasã”, cu
Galaþi.

Echipele de volei, la ultimul joc din sezonul regulat
Divizia A1, atât la masculin, cât
ºi la feminin, a ajuns la runda finalã, una în care echipele SCM-ului
vor juca, în aceeaºi ordine, cu Unirea Dej (d), respectiv cu Medicina
Tg. Mureº (a).
În Ardeal, Licã ºi compania cautã a 13-a victorie consecutivã, însã
chiar ºi aºa este greu de crezut cã
vor putea sãlta de pe treapa a treia,
þinând cont cã ºi formaþiile din faþã,
Steaua ºi Zalãu, au meciuri uºoare. Dacã lucrurile vor rãmâne neschimbate, ar urma un duel în semifinale (cel mai bun din 5 meciuri)
cu Zalãul, formaþie în faþa cãreia
Craiova cucerea titlul anul trecut.

În turul din Bãnie, alb-albaºtri au
trecut de Unirea Dej cu 3-0, pe seturi scorul fiind 25-11, 25-21, 2624. În precedenta etapã, disputatã la
mijlocul acestei sãptãmâni, Craiova
a câºtigat cu 3-1 la Bacãu, iar Dejul
a pierdut cu acelaºi rezultat, pe teren
propriu, în compania Arcadei Galaþi.
Trecând la disputa fetelor, acestea primesc vizita Medicinei Tg.
Mureº, formaþie cu care se vor duela, aproape sigur, ºi în play-out,
acolo unde în mod cert aventura
craiovencelor în elitã se va încheia.
În meciul din turul campionatului,
jucãtoarele lui Daniel Sãvoiu au cedat la zero (18-25, 21-25, 9-25).

MASCULIN – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-A
Programul complet: CS Unirea Dej – SCM “U”
CRAIOVA (sâmbãtã, ora 17:00), CS Arcada Galaþi –
CS “U” Cluj, ACS Municipal Zalãu – VCM LPS Piatra
Neamþ, CSA Steaua Bucureºti – CS Caransebeº, CS
ªtiinþa Explorãri Baia Mare – CS ªtiinþa Bacãu (toate
de asemenea azi), LMV Tricolorul Ploieºti – CSM
Bucureºti (luni).
Clasament
1. Steaua
51
7. Baia Mare
26
2. Zalãu
50
8. Caransebeº 23
3. CRAIOVA
49
9. Bacãu
21
4. Galaþi
46
10. Dej
17
5. Ploieºti
41
11. “U” Cluj
15
6. CSM Buc.
34
12. Piatra N.
5

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 17-A

Filiaºi nu produce surpriza

apoi lejer, de la un metru. Reuºitele vizitatorilor au fost semnate de Deaconescu (8’), Stoica (78’ – penalty) ºi Grecu (87’). Argeºenii au
mai beneficiat de o loviturã de pedeapsã, ratatã de Nãstãsie, a cãrei execuþie a fost anticipatã de Mogoºanu.
Formaþia doljeanã a evoluat în urmãtoarea
formulã: Mogoºanu – Borhot,
Vineri: CSO FILIAªI – SCM Piteºti 1-3, ACS ªirineasa – CS Calu, Chircan (Lupu 54’), TeMioveni II 1-3, FC Voluntari II – Atletic Bradu 1-1.
reche (Papa 64’), Neacºu,
Sâmbãtã, ora 15:00: CS PODARI – FC Aninoasa, Steaua Bogdanovici, Borneci, Duriþã
Bucureºti II – CSU CRAIOVA II, Flacãra Moreni – Urban Titu, (Ciocârlã 73’), Cruºoveanu
Sporting Roºiori – Concordia Chiajna II. FCM Alexandria stã. (Pârvuicã 83’), Bãlan.
Filiaºiul, care cu aceastã
Clasament
ocazie a suferit cel dintâi eºec
1. Piteºti
42 (16j)
9. Aninoasa
20 (15j)
stagional, “acasã”, se va de2. Voluntari II 27 (16j)
10. Chiajna II
19 (15j)
plasa runda viitoare la Ani3. Roºiori
24 (15j)
11. Steaua II
18 (14j)
noasa, echipã ce joacã astãzi,
4. Bradu
23 (16j)
12. CRAIOVA II 15 (15j)
la Podari (în tur 0-0). De ase5. Alexandria 22 (15j)
13. ªirineasa
15 (16j)
menea, CSU II are meci la Stea6. Mioveni II 22 (16j)
14. PODARI
13 (15j)
ua II. În prima parte a campio7. Moreni
21 (15j)
15. Titu 11 (15j)
natului a ieºit un duel extrem
8. FILIAªI 21 (16j)
de atractiv, încheiat 3-3.

CSO Filiaºi a fost învinsã ieri, scor 1-3, pe
teren propriu, de liderul autoritar al seriei,
SCM Piteºti. Golul formaþiei pregãtite de Florin ªoavã, unul al egalãrii, a cãzut în minutul
55, atunci când Borneci i-a pasat excelent lui
Claudiu Bãlan, care a depãºit un fundaº ºi a
sãltat balonul peste portar, pentru a înscrie

FEMININ – DIVIZIA A1 – ETAPA A 22-A
Programul complet: SCM “U” CRAIOVA – CSU
Medicina CSS Tg. Mureº (astãzi, ora 16:00, Sala Sporturilor “Ion Constantinescu”), CS Dinamo Bucureºti –
ACS Penicilina Iaºi, VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSM
Bucureºti, SCM Piteºti – CS ªtiinþa Bacãu (toate de asemenea azi), CS Alba Blaj – CSM Târgoviºte (luni). Partida CSM Lugoj – CSU Galaþi s-a jucat asearã.
Clasament
1. Blaj
60
7. Iaºi
29
2. CSM Buc.
53
8. Lugoj
28
3. Târgoviºte
50
9. Tg. Mureº
24
4. Bacãu
42
10. Piteºti
17
5. Dinamo
38
11. Galaþi
5
6. Piatra N.
29
12. CRAIOVA 3

LIGA A IV-A – ETAPA A 17-A
Sâmbãtã
Arena Bulls Preajba – Dunãrea Calafat
Progresul Segarcea – Recolta Ostroveni
Tractorul Cetate – ªtiinþa Danubius Bechet
Metropolitan Iºalniþa – Unirea Leamna
Ajax Dobroteºti – Viitorul Cârcea
Luceafãrul Craiova – ªtiinþa Malu Mare
Clasament
1. Cârcea
40
7. Luceafãrul
2. Iºalniþa
38
8. Leamna
3. Segarcea
36
9. Calafat
4. Bechet
36
10. Dobroteºti
5. Cetate
34
11. Preajba
6. Ostroveni
21
12. Malu Mare

11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
17:30
19
13
10
10
9
8

LIGA A V-A
SERIA 1 – Etapa a 15-a
Duminicã, ora 11:00: Voinþa Caraula – Victoria Pleniþa, Ciupercenii Vechi – Avântul Rast,
Ciupercenii Noi – Flacãra Moþãþei, Recolta Cioroiaºi – Fulgerul Maglavit, Spicul Unirea – Viitorul Dobridor. Partidele Galicea Mare – Vânãtorul Desa ºi Avântul Giubega – SC Poiana Mare
nu se disputã. Victoria Periºor stã.
Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 30p (12j),
2. Pleniþa 29 (12j), 3. Desa 23p (12j), 4. Cioroiaºi
22p (12j), 5. Ciupercenii V. 21p (12j).
SERIA 2 – Etapa a 15-a
Sâmbãtã, ora 11:00: Viitorul Giurgiþa – Viitorul Þuglui.
Duminicã, ora 11:00: Gloria Catane – Mãceºu de Sus, Aktiv Padea – Mãceºu de Jos,
Dunãrea Gighera – ªtiinþa Calopãr, Progresul
Cerãt – Viitorul Afumaþi, Trimf Bârca – Recolta
Urzicuþa, Unirea Goicea – Progresul Bãileºti,
Seaca de Câmp – Fulgerul Întorsura.
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).
SERIA 5 – Etapa a 14-a
Duminicã, ora 11:00: Jiul Breasta – Jiul Bâlta, AS Scãieºti – ªtiinþa Craiova, Rapid Potmelþu – Betis Craiova, Vulturul Cernãteºti – Voinþa
Belcin. Partidele Viitorul Craiova – Valea Fântânilor ºi Voinþa Raznic – AS Greceºti nu se disputã. CS Sopot stã.
Clasament (primele 5): 1. Belcin 25p (11j),
2. Sopot 22p (11j), 3. Potmelþu 22p (11j), 4. Bâlta 20p (11j), 5. Valea Fântânilor 20p (11j).
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).
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Oltenii au ºansa micã în fieful
lui ªumudicã
Astra Giurgiu – Universitatea Craiova
Giurgiu, stadion: „Marin Anastasovici”, astãzi, ora 20.30
Astra Giurgiu: Lung – Sãpunaru, Geraldo, Fabricio – Al. Stan,
Takayuki, Teixeira, Junior Morais – Budescu, D. Niculae, Ioniþã.
Antrenor: Marius ªumudicã. Rezerve: Iliev – Nicoarã, Boubacar,
Lovin, Belu, S. Buº, Florea.
Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Popov, Barthe,
Bucuricã – Mateiu, Screciu – Bãluþã, Gustavo, Bancu – Ivan.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – R. Petre, Vlãdoiu,
Kelic, Manea, Mãzãrache, Fajic.

Universitatea Craiova debuteazã în play-off
la Giurgiu, contra campioanei en-titre,
echipã care a câºtigat ultimele 8 meciuri
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ªiinþa ºi-a asigurat prezenþa în
play-off, dar cu aceastã ocazie a
ridicat ºtacheta, suporterii dorindu-ºi cel puþin o prestaþie onorabilã în ultima parte a sezonului, în
lupta cu granzii din sextetul fruntaº. Dintre aceºtia, chiar adversarul de astãzi, Astra pare sã aibã
cele mai multe atuuri pentru a câºtiga titlul. Campioana posedã lotul cu cea mai mare medie de vârstã, are jucãtori cu experienþã la
nivel înalt, majoritatea terminând
pe primul loc sezonul precedent.
Chiar ºi în condiþiile în care s-a
despãrþit de 4 jucãtori în favoarea FCSB, Alibec, Boldrin, de Amorim ºi Enache,
iar Junior Morais este acontat deja de Becali, Astra are
un lot echilibrat, iar ªumudicã poate jongla cu aºezarea chiar pe parcursul unui
meci. În defensivã doar Fabricio este punct slab, de
speculat, apãrarea fiind
aproape impenetrabilã, fapt
dovedit ºi de ultima confruntare cu Universitatea,
când alb-albaºtii nu au avut
decât o ocazie de gol, la
Severin. În atac, fantezia lui
Budescu ºi Teixeira ºi experienþa lui Daniel Niculae fac
diferenþa, una minimã de
obicei, dar suficientã pentru
victorie. Astra este echipa
care a atins vârful de formã chiar
înainte de play-off, având 8 victorii consecutive ºi 3 jucãtori convocaþi la echipa naþionalã pentru
meciul cu Danemarca: Lung, Sãpunaru ºi Budescu.
De partea cealaltã, Universitatea este descrisã chiar de adversarii de astãzi. „Craiova are o echipã tânãrã, entuziastã, care joacã
ofensiv” spune ªumudicã, mizând
pe avântu l de multe ori naiv al
oltenilor, pe care-l poate penaliza
pe contraatac. Craiova riscã mult,
fiind echipa cu cele mai multe
ocazii, dar în acelaºi timp o poate
costa aceastã expunere, mai ales
în faþa unei echipe experimenta-

te. De altfel, echipa lui Mulþescu
nu pare sã ºtie sã se apere, fapt
constatat atunci când a încercat
sã conserve un rezultat. Tehnicianul are puþine soluþii pentru acest
play-off, în condiþiile în care a
pierdut jumãtate dintre titularii din
tur (Vãtãjelu, Kay, Acka, Madson
ºi Nuno Rocha), iar pentru meciul de astãzi nu poate miza nici
pe Zlatinski ºi Briceag. Cu puºtii
de la Academie e greu sã abordezi
un play-off în care va conta mai
mult experienþa decât entuziasmul. Nici forma nu-i recomandã

cunoscând cã a fost marcat ºi
aproape copleºit de presiunea meciului decisiv pentru play-off, cu
Gaz Metan. În schimb, ªumudicã este campion en-titre, Contra
are ºi el o Cupã a României la activ, iar Hagi a participat la un playoff cu Viitorul anul trecut ºi are
în palmares o Cupã a Turciei.
„Formãm o echipã bunã, care
a crescut odatã cu parcursul european, suntem un grup puternic. Vreau sã iau patru puncte din urmãtoarele douã meciuri. Dar, dacã
fac ºase puncte din primele douã
partide, ne batem la Champions
League”, a declarat ªumudicã.

Play-off – etapa 1

Play-out, etapa 1

Astra – „U” Craiova, sâmbãtã,
ora 20.30
FCSB – CFR Cluj, duminicã,
ora 20.30
Viitorul – Dinamo, luni,
ora 20.30

FC Botoºani - ACS Poli,
vineri, ora 20.30
CSMP Iaºi – Concordia,
sâmbãtã, ora 18
FC Voluntari – Pandurii,
duminicã, ora 13.30
Gaz Metan – ASA, luni,
ora 18

Clasament play-off
1. Viitorul
2. FCSB
3. Astra
4. Craiova
5. CFR Cluj
6. Dinamo
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Craiova, cele mai multe ocazii,
Astra, cele mai multe meciuri
fãrã gol primit

pe juveþi ca favoriþi în play-off,
succesul cu Gaz Metan întrerupând o serie de 3 eºecuri consecutive. Atuul ar fi legat de faptul
cã nu mai existã o presiune legatã
de obiectiv, prezenþa în play-off
fiind asiguratã. Reversul medaliei,
invocat de Mulþescu, este o relaxare exageratã dupã calificare,
care ar putea afecta concentrarea,
motivaþia pentru jocurile din playoff, craiovenii neavând nici experienþa unui astfel de campionat.
Dintre antrenorii din Top 6, Mulþescu este singurul veteran, dar
fãrã a avea vreun trofeu în palmares ºi nici mãcar nu posedã experienþa luptei la vârf, el însuºi re-

„Mã tem de euforia care s-a
creat la nivelul echipei dupã calificarea în play-off. Va trebui sã
revenim cu picioarele pe pãmânt,
fiindcã ne aºteaptã un adversar
care nu ne iartã. Am avut o discuþie cu jucãtorii ºi le-am spus
cã avem o mare ºansã sã facem
ceva special. Play-off-ul este alt
campionat ºi avem un lot destul
de subþire. Este unul dintre cele
mai grele meciuri, dacã nu cumva chiar cel mai greu, fiindcã
Astra are cel mai bun ºi cel experimentat lot ºi mai trece ºi
printr-o perioadã fastã, cu 8 victorii la rând” a prefaþat Mulþescu
duelul de astãzi.

Pe 1 decembrie 2016, Astra CFR Cluj 1-2 a fost ultima înfrângere suferitã de giurgiuveni
în Liga 1 Orange. Au urmat opt
succese la rând, o serie unicã în
istoria clubului dunãrean pe prima scenã. Craiovenii au încântat
în acest sezon prin jocul ofensiv,
ei având o medie de 12 ocazii pe
meci, lideri în Liga 1 Orange la
acest capitol (Astra – 10,8 ocazii/meci). Totuºi, au oscilat în
jocurile disputate pe teren advers,
unde au izbutit doar o victorie în
precedentele opt deplasãri, 2-0 la
Tg Mureº, în rest au douã remize ºi cinci înfrângeri. Astra a fost
echipa cu cele mai multe meciuri
fãrã gol încasat, 11 la numãr. De
partea cealaltã, cu 17 goluri înscrise, Craiova ocupã prima poziþie în clasamentul privind reuºitele din ultimele 15 minute din
fiecare reprizã (intervalele 31-45
+ 76-90). Cele douã echipe s-au
întâlnit de ºase ori în Liga 1 Orange, de patru ori s-au impus astralii, un joc s-a încheiat cu victoria oltenilor, iar o partidã s-a
terminat fãrã gol marcat (pe 21
martie 2015, la Craiova). Primul

Clasament play-out
7. Gaz Metan
8. Botoºani
9. Voluntari
10. CSMP Iaºi
11. Chiajna
12. Pandurii
13. ACS Poli
14. ASA
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meci s-a consemnat pe 31 august
2014, 5-0 la Giurgiu. Budescu,
cu trei goluri, Bukari ºi Enache
au produs cea mai severã înfrângere suferitã de olteni din 2014
pânã în prezent. La finalul acelui
meci, Emil Sãndoi (antrenor principal) ºi Sorin Cârþu (director tehnic) au preluat conducerea tehnicã de la Ionel Gane. Un joc
spectaculos a fost ºi cel din 26
iulie 2015, U Craiova - Astra 12. Boldrin a marcat primul dupã
pauzã, Mateiu a egalat cu douã
minute înainte de final. La ultima
fazã a partidei, Dandea a reluat
cu capul centrarea aceluiaºi Boldrin ºi a adus trei puncte mari în
contul trupei lui Marius ªumudicã. 6 august 2016, Astra - Craiova 1-2, singurul succes din contul oltenilor. Cea mai recentã confruntare: 20 noiembrie 2016, Craiova -Astra 0-1, marcator Cristi
Sãpunaru din penalty. Gigi Mulþescu a bifat douã mandate ca
antrenor al actualilor giurgiuveni
în Liga 1, primul în sezonul 20012002 (20 jocuri - 7 victorii - 5
remize - 8 înfrângeri), iar al doilea în 2012-2013 (9 jocuri - 6 victorii - o remizã - douã înfrângeri).

