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înþelegi nimic. dezvoltare ruralã / 7

Pãdurile Doljului.
Silvicultorii
le completeazã,
jandarmii ºi poliþiºtii
le apãrã!

Începe de mâine ceea ce nu-
mim „Luna pãdurii”, un eveni-
ment silvic cu amplitudine, con-
sacrat, an de an, se subînþelege,
refacerii ºi ocrotirii pãdurilor. Se
discutã mult, de la o vreme, de-
spre tãierea necontrolatã a pã-
durilor ºi, în urmã cu doi ani,
combaterea infracþionalitãþii din
sectorul silvic a devenit o priori-
tate naþionalã, dupã ce preºedin-
tele Klaus Iohannis a introdus
tema pe agenda Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii.

Peste 500 de cereri
depuse, în Dolj,
pentru minimisul
la tomate

În baza H.G. nr. 39/20017,
privind aprobarea schemei
„Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sus-
þinere a produsului tomate în
spaþii protejate”, beneficiari-
lor, condiþiilor de eligibilita-
te, modului de acordare a aju-
torului de minimis, valorii
anuale totale a acestuia, pre-
cum ºi a modalitãþilor de ve-
rificare ºi control, pânã ieri,
la sediul  Direcþiei  pentru
Agriculturã Dolj fuseserã de-
puse 504 dosare.

30.000 pachete de þigãri netimbrate,
confiscate de poliþiºtii craioveni

Prins cu maºina
„burduºitã” cu þigãri
de contrabandã

Simulare
cu absenþe…
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Primãria Craio-
va îºi propune un
buget de 600 mili-
oane de lei, cu 16
milioane de lei
mai mare decât
cel de anul trecut.
Cei mai mulþi
bani se alocã la
învãþãmânt, în
timp ce toate cele-
lalte capitole – în-
cepând cu sãnãta-
tea ºi terminând cu
strãzile –  cunosc
reduceri uºoare ale
bugetelor.
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Senatul a decis: Deþinuþilor care
executã 30 de zile de detenþie
în condiþii necorespunzãtoare
li se mai scad încã trei

Plenul Senatului a adoptat, ieri, pro-
iectul de lege prin care deþinuþilor care
executã pedepse în condiþii de supraa-
glomerare li se oferã o compensare,
pentru fiecare perioadã de 30 de zile de
detenþie, urmând sã le fie scãzute încã
3 zile executate din pedeapsa aplicatã.
“La calcularea pedepsei executate efec-
tiv se are în vedere indiferent de regi-
mul de executare a pedepsei ca mãsurã
compensatorie, ºi executarea pedep-
sei într-un spaþiu necorespunzãtor, caz
în care, pentru fiecare perioadã de 30
de zile executate, în spaþiul necores-
punzãtor, chiar dacã acestea nu sunt
consecutive se consider executate,
suplimentar, 3 zile din pedeapsa apli-
catã”, potrivit modificãrii aduse Legii
nr. 254/2013 privind executarea pedep-
selor ºi a mãsurilor privative de liberta-
te dispuse de organele judiciare în cur-
sul procesului penal, iniþiatã de Guvern.
Se considerã executarea pedepsei într-
un spaþiu necorespunzãtor cazarea
într-un spaþiu mai mic sau egal cu 4
mp/deþinut, care se calculeazã, exclu-
zând suprafaþa grupului sanitar ºi a
spaþiilor de depozitare a alimentelor,
prin împãrþirea suprafeþei totale a ca-
merei la numãrul de persoane cazate
în respectiva camerã, potrivit proiec-
tul de lege.

Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie a amânat pronunþarea
în dosarul „Gala Bute”

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie au amânat, ieri, pronunþa-
rea în dosarul “Gala Bute”, în care pro-
curorii au cerut pedeapsã cu închi-
soarea orientatã spre limita maximã
pentru Elena Udrea, pentru data de 28
martie. Iniþial, magistraþii Înaltei Curþi
de Casaþie ºi Justiþie au anunþat cã
vor da luni, 13 martie, o decizie în
acest caz. Decizia instanþei supreme
nu va fi definitivã. Fostul ministru al
Turismului, Elena Udrea, e acuzatã în
acest dosar de abuz în serviciu ºi lua-
re de mitã. Alãturi de Udrea, au fost
trimiºi în judecatã fostul ministru Ion
Ariton, fostul preºedinte al Federaþiei
Române de Box Rudel Obreja, Tudor
Breazu, fostul consilier al Elenei Udrea,
ªtefan Lungu, fostul secretar general
în MDRT Gheorghe Nastasia, fostul
director al Companiei Naþionale de
Investiþii Ana Maria Topoliceanu ºi
Dragoº Botoroagã.
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Prim vicepreºedintele Comisiei Eu-
ropene Frans Timmermans a transmis
cã modificarea Codurilor penale trebu-
ie fãcute “într-o manierã obiectivã,
transparentã ºi clarã”, potrivit unei in-
formãri fãcute ieri de un grup de sena-
tori care s-au întâlnit la Bruxelles cu
înalþi oficiali ai al Comisiei Europene.
“În ceea ce priveºte reformarea Codu-
lui Penal ºi Codul de procedurã pena-
lã, sunt necesare modificãri într-o ma-
nierã obiectivã, transparentã ºi clarã,
în consultare cu autoritãþile relevante
ºi cu pãrþile implicate”, se aratã în in-
formarea senatorilor, remisã Biroului
Permanent al Senatului.

De asemenea, conform acestora,
Timmermans a salutat abrogarea OUG
13, apreciind cã “România a revent
pe drumul cel bun (back on track)”.
Prim vicepreºedintele Comisiei Euro-
pene a asigurat delegaþia românã de sprijinul sãu
pentru finalizarea procesului MCV, cu menþiu-
nea cã “demersurile autoritãþilor române sã nu
punã sub semnul întrebãrii progresele înregis-

Statutul funcþionarilor publici
va intra în procedurile parlamenta-
re, a declarat, ieri, preºedintele Ca-
merei, Liviu Dragnea, precizând cã
dupã aprobare aceºtia vor putea be-
neficia de un “fond de premiere”,
care sã-i stimuleze pe cei care “într-
adevãr muncesc mai mult”.

“Este vorba despre flexibilizarea
funcþiei publice, de clarificarea ra-
porturilor dintre funcþionari ºi ºefii
instituþiilor – cã sunt primari, mi-
niºtrii sau ºefi de instituþii publice
–, posibilitatea ca funcþionarii pu-
blici sã beneficieze de un fond de
premiere, care sã fie la dispoziþia
ordonatorilor de credite, pentru a-i
putea stimula pe cei care într-ade-
vãr muncesc mai mult, muncesc mai
bine ºi doresc sã se implice mai mult.
De asemenea, stabilitate în funcþie
ºi de asemenea o clarificare mult mai
serioasã a obligaþiilor care le revin
funcþionarilor publici. (...) Proiec-
tul de lege privind Statutul funcþi-
onarului public (...) intrã în proce-

Mesajul prim-vicepreºedintelui Comisiei Europene cãtre senatorii
României: Modificarea Codurilor penale trebuie sã fie „transparentã”

trate pânã în prezent”.
Discuþiile au vizat ºi condiþiile de detenþie din

penitenciarele româneºti. “În subiectul condiþii-
lor de detenþie, domnul Timmermans a reiterat

sprijinul Comisiei Europene acordat
autoritãþilor române, prin punerea la
dispoziþie de experþi, precum ºi dispo-
nibilitatea de a gãsi soluþii privind ac-
cesarea fondurilor europene în vede-
rea îmbunãtãþirii condiþiilor de detenþie”,
se mai aratã în documentul prezentat
Biroului Permanent al Senatului.

La rândul sãu, secretarul general
adjunct al Comisiei Europene Paraskevi
Michou a asigurat delegaþia formatã din
senatorii Ionuþ Sibinescu (ALDE), Ni-
coleta Pauliuc (PNL) ºi Viorel Sãlan
(PSD) cã “aparatul responsabil al Co-
misiei va redacta cu celeritate un rãs-
puns la scrisoarea premierului Grindea-
nu, pânã la sfârºitul lunii martie”.

De asemenea, secretarul general
adjunct al CE a subliniat importanþa
adoptãrii unui Cod de conduitã pentru
parlamentari, în care sã “se precizeze
clar cã parlamentarii trebuie sã respec-

te independenþa sistemului judiciar”, deoarece
anumite declaraþii ale parlamentarilor reprezintã
“motive de îngrijorare”.

Membrii Consiliul Suprem de Apã-
rare a Þãrii (CSAT) se reunesc în ºedin-
þã marþi, 21 martie, începând cu ora
11.00. Pe ordinea de zi sunt incluse,
printre altele, stadiul îndeplinirii, în
anul 2016, a Programului privind trans-
formarea, dezvoltarea ºi înzestrarea
Armatei României pânã în anul 2026
ºi în perspectivã; mandatul României
pentru Summitul NATO de la Bruxel-
les (2017); activitatea desfãºuratã de
cãtre instituþiile cu atribuþii în dome-
niul securitãþii naþionale în anul 2016

ªedinþã CSAT pe 21 martie. Pe ordinea
de zi se aflã înzestrarea Armatei

ºi principalele obiective pentru 2017
sau activitatea desfãºuratã de cãtre
Consiliul Operativ de Securitate Ci-
berneticã în anul 2016.

Totodatã, în ºedinþa CSAT de sãp-
tãmâna viitoare se aflã pe ordinea de zi
ºi activitatea desfãºuratã de Centrul
Naþional de Rãspuns la Incidente de
Securitate Ciberneticã (CERT-RO) în
anul 2016 ºi planul de activitate pentru
anul 2017, dar ºi activitatea desfãºura-
tã de cãtre Consiliul Suprem de Apãra-
re a Þãrii în cursul anului trecut.

Liviu Dragnea: Funcþionarii publici care muncesc
„mai bine” vor fi stimulaþi dintr-un fond de premiere

Premierul Sorin Grindeanu a de-
clarat, ieri, cã ministrul Justiþiei, Tu-
dorel Toader, are „mânã liberã” în a
face lucrurile sã funcþioneze în Jus-
tiþie, el menþionând cã acesta este
un om echilibrat ºi cã în mod sigur
va lua „decizia corectã” în ceea ce
priveºte evaluãrile pe care vrea sã
le facã.

„Eu am încredere foarte mare în
domnul ministru. Este cel care are o
experienþã foarte mare în domeniul
acesta, a fost 10 ani membru la Cur-
tea Constituþionalã, este un om ex-
trem de echilibrat care în mod sigur
va lua decizia corectã ºi are din par-
tea mea mânã liberã în a face lucruri-
le sã funcþioneze aºa cum trebuie în
acest domeniu, sau sã îndrepte ceea
ce i se pare cã nu funcþioneazã cum
trebuie. Nu sunt specialist, nu e trea-
ba mea sã intru în acest sector. Am
încredere mare în domnul ministru”,

Premierul Sorin Grindeanu: Tudorel
Toader are „mânã liberã” în a face
lucrurile sã funcþioneze în Justiþie

a spus Grindeanu, întrebat despre
declaraþiile lui Tudorel Toader pri-
vind evaluarea activitãþii procuro-
rului ºef al DNA ºi a Procurorului
General al României, dupã decizia
CCR privind OUG 13.

„Am discutat câteva minute cu
ministrul Justiþiei. El este cel care
gestioneazã acest minister. Nu e
treaba prim-ministrului sã intre ºi
sã gestioneze fiecare minister în
parte. Dânsul îºi va face toate lu-
crurile ºi toate evaluãrile ºi tot ce
are de fãcut conform legii la minis-
terul pe care îl conduce. (...) Eu am
dat mânã liberã în a aplica legea ºi
nu cred cã face altceva ºi sunt con-
vins cã lucrul acesta îl va face. Am
înþeles cã vrea sã aibã discuþii în
perioada urmãtoare, e treaba dân-
sului ºi dacã are discuþii ºi dacã nu
are, nu e treaba prim-ministrului”, a
adãugat Grindeanu.

durile parlamentare”, a declarat
preºedintele Camerei Deputaþilor.

Dragnea a mai spus cã ar trebui
sã existe o legislaþie clarã, iar aleºii
sã nu mai fie anchetaþi pentru

“oportunitate”.”Orice ales direct
sau indirect – aleºi locali sau aleºi
parlamentari, miniºtrii care sunt
aleºi prin votul Parlamentului - tre-
buie sã aibã o legislaþie clarã, ºi în

lumina Constituþiei, ºi în lumina
deciziilor CCR, ºi în lumina bunului
simþ. Orice personaj, orice om care
are o astfel de poziþie trebuie sã fie
anchetat pentru legalitate, nu pen-
tru oportunitate. Pentru cã oamenii
de aceea îºi aleg reprezentanþii:
pentru a duce la îndeplinire niºte
promisiuni, niºte angajamente din
campanie, prin votul cetãþenilor.
Este foarte simplu”, a spus preºe-
dintele Camerei.

Dragnea a fost întrebat dacã ar
putea apãrea probleme privind o su-
perimunitate a miniºtrilor. “Poate
apãrea orice. Hârtia suportã orice ºi
ecranul suportã orice. Dar nu cred
cã undeva în lume se mai întâmplã
asta, ca cineva sã meargã sã îl între-
be pe un ministru sau pe un primar
de ce ai fãcut drumul acela ºi nu ace-
la. Atât timp cât legea este respec-
tatã, cât nu a fãcut nicio infracþiune,
cât nu a încãlcat vreo prevedere ºi
Codul penal sau din altã lege”, a
conchis preºedintele Camerei.
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Începe de mâine ceea ce numim
„Luna pãdurii”, un eveniment sil-
vic cu amplitudine, consacrat, an
de an, se subînþelege, refacerii ºi
ocrotirii pãdurilor. Se discutã
mult, de la o vreme, despre tãie-
rea necontrolatã a pãdurilor ºi, în
urmã cu doi ani, combaterea in-
fracþionalitãþii din sectorul silvic a
devenit o prioritate naþionalã, dupã
ce preºedintele Klaus Iohannis a
introdus tema pe agenda Consiliului
Suprem de Apãrare a Þãrii. Cum
stãm prin pãrþile locului? La o pri-
vire generalã, poate „mai bine ca
alþii”, dar nu atât de bine, încât sã
fim mulþumiþi de suprafeþele re-
plantate sau reîmpãdurite, pentru
realizarea acelui echilibru ce tre-
buie sã existe între cota anualã de
tãieri a pãdurii ºi aceea de creºte-
re a ei. Prin creºtere înþelegându-
se doar sporul natural, util, valori-

ficabil de masã lemnoasã, în afara
împãduririlor. Tãiem, în continua-
re, din pãcate, în sistem „ras”, mai
mult decât permite creºterea anua-
lã, pe fondul unei legislaþii silvice
supuse periodic unor corecþii de
tot felul, descumpãnitoare chiar
pentru silvicultori. Mai nou, în dis-
cuþie s-a aflat OUG 51/2016, care
a modificat Legea 171/2010, pri-
vind infracþiunile silvice, în sen-
sul cã a impus noi sancþiuni ºi a
dublat cuantumul amenzilor. De-
plin vocali au devenit ºi activiºtii
de mediu, dar pe ordinea de zi a
Comisiei de Agriculturã de la Ca-
mera Deputaþilor, pe lângã proiec-
tul de lege pentru aprobarea ordo-
nanþei menþionate, se mai aflã o
iniþiativã similarã, care dateazã din
2014. ªi are prioritate. Fondul sil-
vic al Doljului se ridicã la 90.000
de hectare, proprietate privatã ºi

de stat. Ce suprafaþã se va planta
în aceastã primãvarã, ne spune
ing. Silviu Nuþã, directorul Di-
recþiei Silvice Dolj: „50 de hecta-
re. Cu certitudine. Acesta este pro-
gramul. Amplasamentele sunt pre-
gãtite, materialul sãditor este asi-
gurat integral din pepinierele pro-
prii. Cum se îndreaptã vremea, îi
dãm bãtaie!”. Silvicultor din familie
de silvicultori, Silviu Nuþã are dra-
goste pentru pãdure. ªi ºtie ce
vorbeºte. Cu fondul actual de spe-
cialiºti, majoritatea de bunã calita-
te – de câþiva ani avem ºi faculta-
te de profil –, Direcþia Silvicã Dolj
încearcã timide acþiuni de valori-
ficare a tuturor terenurilor degra-
date. Dar uºor nu este deloc, din
cauza... forþei de muncã în „defi-
cit”. ªi se poate discuta la nesfâr-
ºit pe aceastã temã. Mai ales cã
„ajutorul social” nu i-a fãcut mai

vrednici pe unii dintre semenii
noºtri prin teritoriu. Dimpotrivã.
Prin schema de sprijin – Agenþia
pentru finanþarea investiþiilor ru-
rale – s-a spus cã pot fi împãduri-
te terenuri agricole ºi neagricole.
Rezultate notabile, sã le spunem
aºa, au fost înregistrate în cadrul
acþiunii „Scutul Pãdurii” ºi ºeful
Inspectoratului Judeþean de Jan-
darmi Dolj, general de brigadã
Constantin Florea, ne reþine aten-
þia cu un bilanþ concret, pe doar
câteva luni: material lemnos con-
fiscat 156 mc; 76 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de 55.800
lei; 9 atelaje hipo confiscate; 136
de acþiuni în cooperare cu Direc-
þia Silvicã Dolj; 35 de acþiuni or-
ganizate independent º.a.m.d.
„Scutul Pãdurii” este un plan co-
mun de acþiune susþinut de Minis-
terul de Interne ºi Direcþia de con-

MIRCEA CANÞÃR
trol în silviculturã, din cadrul mi-
nisterului de resort. El se dovedeºte
funcþional ºi la Dolj, ºi chiar efi-
cient. Jandarmii din subordinea
generalului de brigadã Constantin
Florea raporteazã lunar în cadrul
grupelor de lucru „cum stau”. Re-
fuzã orice bilanþ festiv. Sunt ex-
trem de serioºi. Considerã însã
cã activitatea lor susþinutã dã re-
zultate, chiar dacã nu lipsesc „eve-
nimentele”, despre care presa lo-
calã vorbeºte. Se apãrã greu pã-
durea, din atâtea ºi atâtea motive.
ªi unul dintre ele, de luat în sea-
mã, este precara noastrã educaþie
civicã. Dar la un asemenea enunþ
încã, pe alocuri, sã rãspunde cu
toporul, drujba ºi joagãrul.

Proiectul de buget pe 2017 este
supus dezbaterii publice, urmând ca
dupã aceea sã fie validat ºi de consi-
lierii municipali. Autoritãþile mizeazã,
în acest an, pe o sumã de 600 mili-
oane de lei, puþin mai mare faþã de
2016, când s-a plecat de la 583,15
milioane de lei. Veniturile vor fi reali-
zate din taxele ºi impozitele craiove-
nilor ºi firmelor – propuse la 140 mi-
lioane de lei (faþã de 135 milioane de
lei cât au fost estimate anul trecut),
la care se adaugã cotele defalcate din
impozitul pe venit – 194 milioane de
lei ºi cote defalcate din TVA – 177
milioane de lei. Subvenþiile de la bu-
getul de stat vor fi cu mult mai mici
în acest an – doar 243.000 de lei faþã

Primãria Craiova merge pe un bugetPrimãria Craiova merge pe un bugetPrimãria Craiova merge pe un bugetPrimãria Craiova merge pe un bugetPrimãria Craiova merge pe un buget
de 600 milioane leide 600 milioane leide 600 milioane leide 600 milioane leide 600 milioane lei

Primãria Craiova îºi propune un buget de 600 milioane de
lei, cu 16 milioane de lei mai mare decât cel de anul trecut.
Cei mai mulþi bani se alocã la învãþãmânt, în timp ce toate
celelalte capitole – începând cu sãnãtatea ºi terminând cu strã-
zile – cunosc reduceri uºoare ale bugetelor.

de 1,1 milioane de lei (anul 2016).
ªi în acest an, cheltuielile vor fi

puþin mai mari decât veniturile.
Concret, cheltuielile vor fi de 602
milioane de lei, rezultând astfel un
deficit de 1,58 milioane de lei. Ca
o comparaþie, în 2016, autoritãþile
ºi-au asumat cheltuieli ºi mai mari
în raport cu veniturile pe care le
aveau la dispoziþie, deficitul fiind
de 8,51 milioane de lei.

Învãþãmântul
ºi cultura
conduc detaºat

Învãþãmântul necesitã cei mai

mulþi bani ºi în 2017. Dacã anul
trecut, municipalitatea a alocat la
acest capitol o sumã de 170 mili-
oane de lei, de aceastã datã chel-
tuiala cu ºcolile se ridicã la suma
de 211 milioane de lei. Raportat
la celelalte capitole însã, este sin-
gura mãrire bugetarã care se apli-
cã. Pe locul al doilea în ceea ce
priveºte alocarea de la bugetul
local vine investiþia în culturã,
recreere ºi religie – 96,75 mili-
oane de lei.

Dintre instituþiile de culturã afla-
te în subordinea municipalitãþii,
conduce Opera Românã Craiova –
cu un buget de 10,8 milioane de lei

(a mai primit 2 milioane de lei),
urmeazã Filarmonica „Oltenia” –
10,4 milioane de lei (a mai primit 3
milioane de lei). Ansamblul Folc-
loric „Maria Tãnase” are, ºi în
acest an, un buget ºi mai mare de-
cât Teatrul pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”. Ansamblul a primit un
buget de 2,96 milioane de lei, în
timp ce teatrul de pãpuºi are alo-
catã o sumã de 2 milioane de lei.
Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” a rãmas cu acelaºi buget de
anul trecut, cel mai mic dintre toa-
te – 1 milion de lei.

Sãnãtatea
a primit cam
aceeaºi sumã

Autoritãþile pãstreazã cam ace-
laºi buget la capitolul Sãnãtate –
39,6 milioane de lei (40 milioane
de lei în 2016). Spitalul „Filantro-
pia” va avea un buget de 7,45 mi-
lioane de lei (cu 1,2 milioane lei
mai mult), Spitalul Clinic „Victor
Babeº” are alocat un buget de 3,8
milioane de lei (tot cu 1 milion de
lei mai mult), iar Spitalului Clinic
de Neuropsihiatrie are aproxima-
tiv acelaºi buget de anul trecut, fi-
ind doar rotunjitã suma – de la 2,85
la 3 milioane de lei. Serviciul de
creºe din subordinea Primãriei
Craiova are alocate sume în plus
în acest an, bugetul fiind de 11,41
milioane de lei faþã de 9,4 milioa-
ne de lei.

Aproape 39
milioane de lei,
bani de investiþii

Banii pe care Primãria Craiova îi
alocã, în acest an, pentru reparaþia
de strãzi este mai mic decât cei din
anul trecut. Dacã în 2016, de la bu-
getul local s-a dat o sumã de 40
milioane de lei, municipalitatea vine
acum cu o sumã de 34 milioane de
lei pentru strãzi. La Zone Verzi, bu-
getul de anul acesta se învârte în
jurul aceleiaºi sume de 18,4 milioa-
ne de lei. La fel se întâmplã ºi pen-
tru întreþinerea ºi extinderea ilumi-
natului public, unde se pãstreazã o
sumã de 12,5 milioane de lei. Buge-
tul pentru Salubritate este ºi el pu-
þin diminuat în acest an: 17,7 mili-
oane de lei faþã de 19 milioane de lei
cât a fost alocat în 2017.

În ceea ce priveºte lista de inves-
tiþi, Primãria Craiova ºi-a trecut o
sumã de 39,95 milioane de lei, dintre
care 2,55 milioane de lei pentru func-
þionare, reprezentând plata salariilor
funcþionarilor publici ºi restul de
37,39 milioane de lei pentru lucrãrile
pe care municipalitatea intenþioneazã
sã le facã în acest an. O lucrare anun-
þatã pentru 2017 este reabilitarea Co-
legiului Naþional „Carol I”, care ar tre-
bui sã se regãseascã obligatoriu pe
lista de investiþii. Pentru acest obiec-
tiv, Primãria a alocat 1,5 milioane de
lei care vor fi folosiþi pentru proiecta-
re ºi execuþie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, în noaptea de dumini-
cã spre luni, în jurul orei 1.00, o
echipã de siguranþã publicã din
cadrul Secþiei 2 Poliþie Craiova,
aflatã în serviciul de patrulare, l-
a depistat, pe strada Potelu, din
municipiu, pe Marius Panã, de 36
de ani, din municipiul Bucureºti,
în timp ce transporta cu o autou-
tilitarã marca Renault, zeci de pa-
chete de þigãri netimbrate.

În urma verificãrii autoutilita-
rei, dupã ce au descãrcat ºi in-
ventariat captura, poliþiºtii craio-
veni au constatat cã în interior
se aflau aproximativ 30.000 pa-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

30.000 pachete de þigãri netimbrate, confiscate de poliþiºtii craioveni
Prins cu maºina „burduºitã”Prins cu maºina „burduºitã”Prins cu maºina „burduºitã”Prins cu maºina „burduºitã”Prins cu maºina „burduºitã”

cu þigãri de contrabandãcu þigãri de contrabandãcu þigãri de contrabandãcu þigãri de contrabandãcu þigãri de contrabandã
Poliþiºtii craioveni cerceteazã un bãrbat

în vârstã de 36 de ani, din Bucureºti, pen-
tru comiterea infracþiunii de contrabandã,
dupã ce, în noaptea de duminicã spre luni,
în autovehiculul cu care acesta circula

prin Craiova au fost descoperite aproxi-
mativ 600.000 þigarete netimbrate. Maºi-
na ºi þigãrile au fost indisponibilizate de
oamenii legii, iar pe numele bãrbatului a
fost întocmit dosar penal.

chete de þigãri fãrã timbru de
marcaj fiscal românesc, cele
aproximativ 600.000 þigarete pro-
venind din contrabandã. Atât þi-
gãrile, cât ºi autoutilitara au fost
indisponibilizate de oamenii legii
în vederea continuãrii cercetãri-
lor, acestea fiind predate repre-
zentanþilor Direcþiei Regionale
pentru Accize ºi Operaþiuni Va-
male Craiova în vederea calcu-
lãrii prejudiciului cauzat bugetu-
lui de stat.

 „Poliþiºtii au întocmit pe nu-
mele celui în cauzã un dosar de
cercetare penalã pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de contraban-
dã, investigaþiile fiind preluate
de poliþiºti din cadrul Serviciu-
lui de Investigare a Criminali-
tãþii Economice în vederea do-
cumentãrii întregii activitãþi in-
fracþionale a celui în cauzã”, a
precizat agent-ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

A început procesul în care Ion
Pavel Surdu, fost Boboc Surdu,
Marian Irinel Coandã, Sandu Vitan
ºi Mihai Deculescu au fost trimiºi
în judecatã într-un dosar vizând in-
fracþiuni de lovire ºi alte violenþe,
tulburarea liniºtii ºi ordinii publice,
uz de armã fãrã drept, nerespecta-
rea regimului armelor ºi muniþiilor
ºi port ºi folosire de obiecte peri-
culoase. Este vorba despre scan-
dalul petrecut pe 2 iulie 2016, în
Centrul Vechi al Craiovei, în tim-
pul cãruia Surdu a tras cu pistolul
rãnind doi craioveni.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, totul s-a petrecut la
petrecerea de deschidere a barului
Pallets, din centrul vechi al Craio-
vei, care-i aparþine lui Andrei La-
zãr, în jurul orei 4.05, dimineaþa,
pe 2 iulie 2016: «La un moment
dat, persoana vãtãmatã Lazãr An-

Reprezentanþii Grupãrii de Jandarmi
Mobile (GJMb) Craiova au anunþat cã,
duminicã, 12 martie a.c., în jurul orei
15.30, în timp ce acþiona pentru preveni-
rea ºi combaterea tãierii ilegale ºi sustra-
gerii de material lemnos pe raza comunei
Piscu Vechi, în punctul „Trupu Piscu”,
un echipaj mobil din cadrul Grupãrii de
Jandarmi Craiova, a depistat o persoanã
care conducea o cãruþã încãrcatã cu
material lemnos de esenþã salcâm.

Jandarmii i-au solicitat sã se opreas-
cã, însã pentru cã bãrbatul nu s-a oprit la
somaþiile verbale ale jandarmilor, fugind
cu cãruþa spre localitate, unul dintre subo-
fiþeri a executat foc în plan vertical cu
armamentul din dotare. Jandarmii l-au
oprit astfel ºi l-au identificat pe autor, sta-

Hoþ de lemne oprit deHoþ de lemne oprit deHoþ de lemne oprit deHoþ de lemne oprit deHoþ de lemne oprit de
jandarmi cu focuri de armãjandarmi cu focuri de armãjandarmi cu focuri de armãjandarmi cu focuri de armãjandarmi cu focuri de armã

Un bãrbat de 47 de
ani din comuna doljea-
nã Piscu Vechi, sur-
prins la furat de lemne
de un echipaj al Grupã-
rii de Jandarmi Mobile
Craiova, a încercat sã
fugã de oamenii legii,
fiind prins abia dupã ce
jandarmii au tras un
foc de armã în aer.
Bãrbatul, care nu este
la prima faptã de acest
gen, este cercetat
penal ºi a rãmas fãrã
cãruþã.

bilind cã este vorba despre Daniel D., în
vârstã de 47 de ani, din comuna Piscu
Vechi, care a fost condus la sediul Postului
de Poliþie Piscu Vechi pentru cercetãri.

Bãrbatul nu este la prima abatere, fiind
prins ºi sancþionat ºi pe data de 30 ianua-
rie a.c., cu amendã în valoare de 2.000
de lei pentru încãlcarea legislaþie în do-
meniul silvic. Cantitatea de 0,617 m.c.
de material lemnos ºi atelajul hipo au fost
indisponibilizate în vederea continuãrii
cercetãrilor. În urma uzului de armã nu
au rezultat victime ºi pagube materiale.
Cercetãrile continuã sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunilor prevãzute ºi pedepsite
de art. 107 ºi 109 din Legea nr. 46/2008,
respectiv tãiere ilegalã ºi furt de material
lemnos.
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Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au început procesul
în care au fost trimiºi în
judecatã Ion Pavel Surdu,
fost Boboc Surdu, Marian
Irinel Coandã, Sandu Vitan
ºi Mihai Deculescu, cu o
amânare. Cei patru, trimiºi
în judecatã pentru infracþiuni
de lovire ºi alte violenþe,
tulburarea liniºtii ºi ordinii
publice, uz de armã fãrã
drept, nerespectarea regi-
mului armelor ºi muniþiilor
ºi port ºi folosire de obiecte
periculoase, dupã un scandal
cu împuºcãturi din Centrul
Vechi al Craiovei, au solici-
tat termen pentru pregãtirea
apãrãrii. 

drei l-a auzit pe unul dintre priete-
nii sãi spunând: „Bã, ãla nu e Mi-
chel?”, apoi s-a întors sã vadã ce
se întâmplã, moment în care i-a
vãzut pe inculpaþii Deculescu Mi-
hai, poreclit „Michel” ºi Vitan
Sandu, poreclit „Gârmanu”, care
aveau fiecare câte un cuþit în mânã,
lungi de circa 40
cm. Cu aceeaºi
ocazie l-a auzit pe
„Michel” când a
zis: „Lazãre, ce
cãutaþi mã aici?Vã
omor!”, iar pe par-
tea stângã, l-a vã-
zut pe inculpatul
Surdu Ion Pavel
care avea în mânã
un pistol cu care a
început sa tragã în
direcþia lui. În
aceastã împrejura-
re persoana vãtã-

matã Lazãr Andrei a fost împuºcat
în partea superioarã a piciorului
drept, a vãzut cã îi curgea sânge ºi
le-a arãtat ºi prietenilor sãi plaga
provocatã prin împuºcare. Grupul
agresorilor a continuat sã se apro-
pie de cei aflaþi la mese, care între
timp se aflau în agitaþie, aruncând
cu pahare ºi scaune, în intenþia de
a se apãra de atac, timp în care
Surdu Ion Pavel a tras cu pistolul
în continuare cãtre Lazãr Andrei ºi
prietenii acestuia, rãnind-o la pi-
ciorul stâng pe persoana vãtãma-

tã Ioan Florin.  Din grupul agre-
sorilor s-a distins ºi inculpatul
Coandã Marian Irinel zis Charlie
care avea tras peste faþã un tricou
ºi  purta un cuþit cu care ameninþa
persoanele din grupul celor aflate
la terasa PALLETS, pentru ca mai
apoi sã arunce cu cãrãmizi în di-
recþia aceluiaºi grup. (…) Agresi-
unea a durat circa 2-3 minute,
dupã care grupul atacator a ple-
cat în aceeaºi direcþie din care ve-
niserã, lãsând în urma lor multe
cãrãmizi, mese rãsturnate ºi scau-

ne», au reþinut procurorii în
rechizitoriu. Victimele, Andrei
Lazãr ºi Florin Ioan, au sufe-
rit leziuni care au necesitat
pentru vindecare un numãr de
12-14 zile de îngrijiri medica-
le. În acest moment doar Ma-
rian Irinel Coandã mai este în
spatele gratiilor, restul incul-
paþilor fiind plasaþi sub con-
trol judiciar.

Vineri, 10 martie a.c., la
primul termen al procesului,
magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au amânat cauza pentru 31
martie a.c., pentru pregãtirea
apãrãrii.
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Primesc de la un vechi ºi statornic prieten,
profesorul Gheorghe Boaghe, îndemnul de a
exprima câteva gânduri la aniversarea a ºase
decenii de la ctitorirea liceului din localitatea
sa natalã, Bechet. ªi nu-mi pot reprima nici
bucuria atâtor momente pe care le-am trãit
printre oamenii acelui loc, port dunãrean cu
vechi atestãri documentare ºi cu o istorie ne-
lipitã nici de zãgazuri istorice, vitregii ale na-
turii sub impactul neinspirat totdeauna al omu-
lui, dar nici de clipe strãbãtute de har spiritual
ºi de un gust al ospitalitãþii devenit, prin ani,
aproape legendar.

Comunã a Poeziei – sau o Cetate, redusã
numeric la tineri ºi maturi crescuþi ºi educaþi
sub semnul unei creativitãþi mereu în compe-
tiþie cu ei înºiºi dar ºi cu ceilalþi – m-am bucu-
rat de fiecare datã acolo de o atmosferã priel-
nicã ºi cumpãtatã mereu incitantã ºi rodnicã
în discuþii ºi dispute de interes cultural.

Am fost la Bechet în compania unor mari
creatori ai Þãrii – de la Marin Sorescu la Mir-
cea Ciobanu, de la Ioan Alexandru – cu ai cãrui
copii aruncam într-o dupã amiazã de mai cu
pietre pe luciul Dunãrii – pânã la oaspeþi sârbi
printre care se numãra regretatul ºi marele meu
prieten Petru Crudu de pe plaiurile Voivodinei
cu tradiþiile sale româneºti ancestrale.

Am participat la concursuri ºi festivaluri de
un interes ºi o audienþã particulare, pe vremea
când în Bãnie sãlile unor astfel de manifestãri

Un gând aniversarUn gând aniversarUn gând aniversarUn gând aniversarUn gând aniversar
erau mai curând cu parcinomie frecventate.

Însã aniversarea aceasta, aproape greu cre-
dibilã prin cifra rotundã de ani, capãtã ºi o
semnificaþie cu totul ºi cu totul singularã: ea
survine amintind de niºte vremuri în care s-a
construit mult ºi nu atât într-o industrie su-
pradimensionatã poate, cum s-a tot spus, ci ºi
în aºezãminte culturale ºi de instrucþie. Un timp
al construcþiei sub semnul unei înnoiri de care
am uitat cu totul, când nu o repudiem cu un
aplomb demn de cauze mai bune.

Ceea ce ºtiu cu siguranþã – din experienþa
directã de la Liceul bechetian, apoi din suita de
studenþi pe care aveam sã-i întâlnesc în aulele
Universitãþii craiovene – e neîndoielnicul rost ºi
loc pe care aceastã maturã de-acum instituþie
de instrucþie ºi le-a asumat ºi distins de-a lun-
gul deceniilor. Cu un simþ al mãsurii ºi în dis-
preþul unui orgoliu prea apãsat, dar cu un spirit
de mândrie nedisimulat, ambele au transformat-
o într-un veritabil centru al vieþii spirituale ale
unei aºezãri de referinþã pentru doljeni, ca ºi
pentru localitãþile dunãrene riverane.

Aduc, astfel, pe aceastã cale, din fiorul unei
memoriei regãsite, prinosul meu de admiraþie
ºi de cinstire acestui lãcaº de culturã ºi de
educaþie cãruia îi doresc un centenar fastuos,
ferit din calea vocaþiei destructive ºi a disolu-
þiei valorilor culturale ce pare a se fi instalat
nemilos în aceºti ultimi ani.

LA MULÞI ANI!

Doljul se numãrã prin judeþe-
le în care numãrul cazurilor
confirmate în intervalul octom-
brie 2016 – martie 2017 (175)
depãºeºte cu mult totalul ultimi-
lor ani. În plus, aici s-au înre-
gistrat ºi trei decese. Situaþia
este însã ºi mai dramaticã în ju-
deþele Caraº Severin (725 de
cazuri), Timiº (711), Arad (640)
ºi Mureº (321). Din cele 17 de-
cese cinci au fost în judeþul
Arad, patru în judeþul Timiº, trei
în judeþul Dolj, trei în judeþul
Caraº Severin, unul în judeþul
Satu Mare ºi unul în Bucureºti.

Cazuri
în 37 de judeþe

Toate cazurile de îmbolnãvire
cu rujeolã s-au înregistrat la co-
pii care nu au fost vaccinaþi. În
ceea ce priveºte prima dozã,
acoperirea vaccinalã în Româ-
nia este 80%. În opt þãri euro-
pene acoperirea este între 90-
95%, iar restul þãrilor au acope-
rirea comparabilã cu România.
A doua dozã vaccinalã are o aco-

17 decese din cauza rujeolei17 decese din cauza rujeolei17 decese din cauza rujeolei17 decese din cauza rujeolei17 decese din cauza rujeolei
ºi peste 3.400 de îmbolnãviriºi peste 3.400 de îmbolnãviriºi peste 3.400 de îmbolnãviriºi peste 3.400 de îmbolnãviriºi peste 3.400 de îmbolnãviri

Epidemia de rujeolã declanºatã anul
trecut a fãcut deja 17 victime, un ade-
vãrat record negativ înregistrându-se ºi
la capitolul îmbolnãviri: nu mai puþin de
3.446. În judeþul Dolj, pânã în prezent,

au murit trei copii, alþi 175 fiind diagnos-
ticaþi cu aceastã afecþiune. Situaþia din
România este privitã cu îngrijorare ºi
de alte þãri europene, care se tem din
cauza riscului reprezentat de virus.

perire de doar 50% ºi la aceastã
categorie intervin problemele.

În ultimii ani, acoperirea vac-
cinalã în România se pãstra sub
nivelul recomandat de Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS),
de 95%, pentru boli precum dif-
terie, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi hepatitã B, în principal
din cauza refuzului vaccinãrii.
Reducerea vaccinãrii împotriva
rujeolei, rubeolei ºi oreionului a
dus la douã epidemii de rujeolã
ºi una de rubeolã, România pier-
zându-ºi statutul de þarã care
avea tentativa de eliminare a
rujeolei de pe teritoriul ei.

Cazuri de rujeolã au fost de-
pistate în 37 de judeþe, pe lângã
Caraº Severin, Timiº, Arad,
Mureº ºi Doli, virusul fiind dia-
gnosticat în Bistriþa Nãsãud –
129, în Cluj – 90, Satu Mare (76),
Hunedoara (65), Alba (56), Cã-
lãraºi (47), în Braºov – 45, în Olt
(45), Mehedinþi (40), în Sucea-
va sunt 39, Sibiu (37), Brãila (31)
Bucureºti (29), Sãlaj (25), Bihor
(24) ºi Harghita (19). Cazuri s-
au înregistrat ºi în Iaºi (9),

Neamþ (8), Dâmboviþa (8) Bu-
zãu (6), Ilfov (4), Bacãu (4),
Constanþa (3), Vâlcea (3) ºi Vas-
lui (2). În judeþele Maramureº,
Giurgiu, Botoºani, Argeº, Praho-
va ºi Ialomiþa s-a înregistrat câte
un caz de rujeolã.

Mai multe þãri
se tem cã
România ar
putea exporta
virusul

În aceste condiþii,
mai multe þãri europe-
ne se tem cã România
ar putea exporta virusul
cãtre ele. Belgia a fost
prima care a înregistrat
70 de cazuri la scurt
timp dupã ce o persoa-
na bolnavã s-a întors
din România. A urmat
Ungaria, care a rapor-
tat ºi ea zeci de îmbol-
nãviri la un spital aflat
aproape de frontiera
cu noi.

Rujeola este o boalã
infecþioasã transmisibilã
pe cale respiratorie, ex-
trem de contagioasã
care adesea duce la
complicaþii. Din patru

persoane care fac rujeolã, una are
nevoie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boa-
la este mortalã. Vaccinul împo-
triva rujeolei protejeazã copiii
împotriva acestei boli. În Româ-
nia 9 din 10 pãrinþi îºi vaccinea-
zã copiii.

Imunitatea împotriva infecþiei ru-
jeolice se dobândeºte fie prin tre-
cerea prin infecþie, fie prin vacci-
nare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de

„copil plâns”), rinoree,tuse, erupþie
(pete catifelate roze pe faþã, ulte-
rior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfecta
bacterian. În situaþii foarte rare, vi-
rusul nu este eliminat din organism
ºi peste ani produce panencefalita
sclerozantã subacutã, boalã care
deºi este extrem de rarã este ex-
trem de periculoasã ducând inva-
riabil la deces.

RADU ILICEANU
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Rezultatul operaþional a fost de
1.297,7 milioane LEI (289,0 mili-
oane EUR) cu 16,9% mai redus
decât în anul precedent, 1.561,5
milioane LEI (351,3 milioane EUR),
din cauza veniturilor operaþionale
mai mici cãrora li s-au adãugat
cheltuieli de investiþii mai ridicate,
în special cu infrastructura IT. În
anul 2016, BCR a acordat clienþi-
lor retail ºi corporate credite noi în
valoare de 8,8 miliarde lei. „Sun-
tem o bancã româneascã deþinutã
de un acþionar majoritar strãin, iar
acest fapt ne face cu atât mai mult
un promotor al nevoii ca România
sã avanseze pe lanþul de valoare
economicã adãugatã de la nivel glo-
bal. Cheia pentru a face faþã aces-
tei provocãri se aflã mai presus de
orice în încurajarea capitalului lo-
cal ºi internaþional sã se acumule-
ze, sã producã valoare ºi sã stimu-
leze potenþialul intelectual ºi antre-
prenorial al României. În acest
sens, vom fi un jucãtor activ, în
cadrul tuturor iniþiativelor menite
sã dezvolte competitivitatea ºi

În 2016...

BCR a acordat clienþilor retail ºi corporateBCR a acordat clienþilor retail ºi corporateBCR a acordat clienþilor retail ºi corporateBCR a acordat clienþilor retail ºi corporateBCR a acordat clienþilor retail ºi corporate
credite noi în valoare de 8,8 miliarde leicredite noi în valoare de 8,8 miliarde leicredite noi în valoare de 8,8 miliarde leicredite noi în valoare de 8,8 miliarde leicredite noi în valoare de 8,8 miliarde lei

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Proiectul de înfiinþare a insti-
tuþiei Parchetului european a fost
agreat de 17 state membre, prin-
tre care ºi România, la reuniunea
Consiliului European de primãva-
rã, de sãptãmâna
trecutã. Noul or-
ganism european
va fi abilitat sã de-
ruleze urmãriri
penale referitoare
la infracþiunile de
fraudare a buge-
tului UE. 

Sarcina exclu-
sivã a Parchetului
European va con-
sta în efectuarea de cercetãri ºi
urmãriri penale, având competen-
þa, la nevoie, de a trimite în jude-
catã (în instanþele din statele mem-
bre) persoanele învinuite de sãvâr-
ºirea de infracþiuni care afectea-
zã bugetul UE.

Parchetul European va avea o -
structurã descentralizatã, integra-
tã în sistemele judiciare naþiona-

Banca Comercialã Românã (BCR) a
obþinut în anul 2016 un profit net de
1.045,6 milioane lei (232,9 milioane
EUR), susþinut de dezvoltarea afacerii ºi
de îmbunãtãþirea continuã a calitãþii
portofoliului. În activitatea bancarã de-
dicatã persoanelor fizice, BCR a acordat

volume noi de credite în valoare totalã
de 5,5 miliarde lei, înregistrându-se vân-
zãri solide de credite de consum ºi garan-
tate – în special datoritã programului
Prima Casã, în timp ce vânzãrile de cre-
dite ipotecare standard au trenat din ca-
uza legii „Darea în platã”.

prosperitatea României”, a decla-
rat Sergiu Manea, CEO al BCR.

Repere comerciale
ºi financiare în anul 2016

BCR a fost prima instituþie fi-
nanciarã localã care a implementat

prevederile Directivei Europene 17
privind contractele de credit pen-
tru consumatori. Totodatã, BCR a
ajuns la un numãr de 200.000 de
clienþi cãrora le-a oferit soluþii co-
merciale sustenabile pentru scãde-
rea îndatorãrii ºi creºterea loialitã-

þii.  Pe segmentul de finanþãri acor-
date companiilor, BCR a acordat
3,3 miliarde LEI volume de credi-
te noi. Co-finanþarea proiectelor
care beneficiazã de fonduri euro-
pene a fost de asemenea solidã,
BCR deþinând o cotã de piaþã de

peste 30% ºi un portofoliu de pes-
te 7,7 miliarde LEI co-finanþãri
acordate. Creºterea portofoliului de
finanþãri corporate este susþinutã
de un flux solid de afaceri de o
calitate mai ridicatã, în special pe
categoriile de produse precum des-
coperit de cont, capital de lucru ºi
finanþarea lanþurilor de furnizori.

Rezultatul net din tranzacþionare
a crescut cu 1,9%

Veniturile nete din dobânzi au
scãzut cu 10,3 %, la 1.786,7 mili-
oane LEI (397,9 milioane EUR), de
la 1.992,6 milioane LEI (448,3
milioane EUR) în 2015, conside-
rând rezolvarea continuã a porto-
foliului de credite problematice,
eforturile de a avea preþuri com-
petitive pe piaþã ºi un mediu domi-
nat de o ratã mai micã a dobânzii.
Veniturile nete din comisioane au
scãzut cu 2,2%, la 708,9 milioane
LEI (157,9 milioane EUR), de la
725,2 milioane LEI (163,2 milioa-
ne EUR) în 2015, pe seama comi-
sioanelor mai reduse aplicate pen-
tru intermedierea vânzãrilor de pro-
duse ale subsidiarelor, parþial com-
pensate de creºterea veniturilor din
comisioane aplicate tranzacþiilor
bancare, ca urmare a strategiei
bãncii de a încuraja utilizarea ca-
nalelor electronice. Rezultatul net

din tranzacþionare a crescut cu
1,9%, la 314,3 milioane LEI
(70,0 milioane EUR), de la 308,4
milioane LEI (69,4 milioane
EUR) în 2015.

Costurile de risc ºi calitatea
activelor

Referitor la deprecierea active-
lor financiare care nu sunt mãsu-
rate la valoarea justã prin profit ºi
pierdere, în anul 2016 s-a înregis-
trat o eliberare netã de provizoane
în valoare de 280,0 milioane LEI
(62,4 milioane EUR), faþã de o eli-
berare netã de 73,0 milioane LEI
(16,4 milioane EUR) în anul 2015,
datoritã eforturilor de rezolvare a
portofoliilor de credite neperfor-
mante cuplate cu succesul mãsu-
rilor de îmbunãtãþire a calitãþii
portofoliului.

Rata de adecvare a capitalului
conform standardelor locale (doar
banca) în decembrie 2016 se afla
la nivelul de 21,8%, semnificativ
peste cerinþele obligatorii ale Bãn-
cii Naþionale a României. De ase-
menea, Rata de adecvare a capita-
lului calculatã în conformitate cu
standardele de raportare IFRS de
19,9% (Grup BCR), în decembrie
2016, aratã clar puternica adecva-
re a capitalului BCR ºi susþinerea
sa continuã de cãtre Erste Group.

Organism european abilitat sã deruleze
urmãriri penale referitoare la infracþiunile

de fraudare a bugetului UE

În iulie 2012, Comisia a adoptat o propunere de directivã pentru
combaterea fraudelor care afecteazã bugetul UE prin intermediul drep-
tului. Propunerea include definiþii comune ale infracþiunilor împotri-
va bugetului UE, pedepse minime armonizate (inclusiv pedeapsa cu
închisoarea în cazurile grave) ºi termene de prescripþie comune.

le. Procurori europeni delegaþi vor
efectua cercetãrile ºi urmãririle
penale în statul lor membru, utili-
zând personal naþional ºi aplicând
legislaþia naþionalã. Acþiunile lor

vor fi coordonate de Parchetul eu-
ropean, pentru a se asigura o
abordare uniformã pe întreg teri-
toriul UE, aspect de o importanþã
vitalã, în special în cazurile trans-
frontaliere. Întreaga structurã se
va baza pe resursele existente ºi
ar trebui, prin urmare, sã nu im-
plice costuri suplimentare sub-
stanþiale.

Îmbunãtãþirea protecþiei
intereselor financiare ale UE
Instanþelor naþionale li se va

atribui sarcina de a efectua con-
trolul judiciar, ceea ce înseamnã
cã acþiunile Parchetului european
vor putea fi contestate în instan-
þele naþionale. În acelaºi timp, ini-
þiativa legislativã consolideazã în
mod considerabil drepturile pro-
cedurale ale persoanelor suspec-
tate care vor face obiectul cerce-
tãrilor desfãºurate de Parchetul
European.

Statele membre raporteazã
cã, în fiecare an, se pierd circa
500 de milioane de euro din bu-
getul UE, din cauza unor suspi-
ciuni de fraudã. Tratatul de la
Lisabona prevede instituirea unui
Parchet european (articolul 86
din TFUE) ºi consolidarea Eu-
rojust (articolul 85 din TFUE).
În discursul privind starea Uni-
unii  din septembrie 2012, fos-
tul preºedinte Barroso a reiterat

angajamentul Comisiei de a con-
cretiza acest proiect.

Într-un document comun din
20 martie 2013, miniºtrii de jus-
tiþie din Franþa ºi Germania ºi-
au exprimat sprijinul pentru in-
stituirea Parchetului european.
În mai 2011, Comisia a adoptat-

 Comunicarea privind protejarea
intereselor financiare ale Uniu-
nii Europene prin mãsuri de
drept penal ºi investigaþii admi-
nistrative, în care sunt formulate
propuneri privind îmbunãtãþirea
protecþiei intereselor financiare
ale UE.
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Potrivit ultimei informãri a Mi-
nisterului Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, pânã la data de 10
martie 2017, la nivelul MADR au
fost primite 5.349 de solicitãri de
înscriere în programul de sprijin
pentru tomate, cultivate în sere
sau solarii. Acestea provin din
toate judeþele þãrii, cele mai mul-
te solicitãri fiind din Olt, Giurgiu,
Galaþi, Dolj, Teleorman ºi Buzãu.

Reamintim cã producãtorii agri-
coli din România sunt susþinuþi,
printr-un program guvernamental,
sã cultive tomate în spaþii prote-
jate – sere, solarii –, astfel încât
sã asigure necesarul de consum
intern din producþia autohtonã.

Concret, Guvernul actual, prin
Hotãrârea nr. 39/2017 pentru
aprobarea schemei „Ajutor de
minimis pentru aplicarea progra-
mului de susþinere a produsului
tomate în spaþii protejate”, acor-
dã o Schema de ajutor de mini-
mis întreprinderilor care îºi des-
fãºoarã activitatea în domeniul
producþiei primare de produse
agricole, pentru susþinerea produ-
sului tomate în spaþii protejate.

Cine poate lua
3.000 de euro?
Pot accesa suma de 3.000 de

euro pentru 1.000 mp cultivaþi cu
tomate urmãtoarele categorii: pro-
ducãtorii agricoli persoane fizice
care deþin atestat de producãtor
emis în baza Legii nr. 145/2014

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

În baza H.G. nr. 39/20017, privind aprobarea
schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea pro-
gramului de susþinere a produsului tomate în spaþii
protejate”, beneficiarilor, condiþiilor de eligibilita-
te, modului de acordare a ajutorului de minimis,
valorii anuale totale a acestuia, precum ºi a moda-
litãþilor de verificare ºi control, pânã ieri, la sediul
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj fuseserã depuse
504 dosare. Potenþiali beneficiari mai sunt alþi 300.
Specialiºtii Direcþiei pentru Agriculturã Dolj au
mers în toate cele 111 localitãþi doljene ºi au infor-
mat despre beneficiile mãsurii oferite de guvernul
actual. În total, 1.951 de producãtori agricoli au
primit informaþii pertinente despre acest subiect.

pentru stabilirea unor mãsuri de
reglementare a pieþei produselor
din sectorul agricol, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, va-
labil pânã la data plãþii ajutorului
de minimis; producãtorii agricoli
persoane fizice autorizate, între-
prinderi individuale ºi întreprinderi
familiale, constituite potrivit pre-
vederilor Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 44/2008 privind

desfãºurarea activitãþi-
lor economice de cãtre
persoanele fizice auto-
rizate, întreprinderile in-
dividuale ºi întreprinde-
rile familiale, aprobatã
cu modificãri ºi comple-
tãri prin Legea nr. 182/
2016; precum ºi produ-
cãtorii agricoli persoane
juridice.

„Pânã în prezent, la
nivelul Doljului avem
504 dosare depuse con-
form HG nr. 39/2017.
Dar, potenþialii benefi-
ciari mai sunt alþi 300 pe
care îi aºteptãm la noi
cu documentaþia nece-
sarã. Trebuie sã vã mai
declarãm cã, tot pânã acum,
avem 15 cereri pentru verifica-
rea plantãrii. ªi urmeazã ca de la
Inspecþii sã meargã pe teren. În
continuare, noi facem informãri
despre posibilitãþile foarte mari pe
care le au fermierii de a contracta
aceste fonduri. Reluãm, în urmã-

toarele zile, activitatea de infor-
mare în toate localitãþile Doljului,
pentru a ne asigura cã programul
guvernamental de susþinere a pro-
dusului tomate în spaþii controla-
te este bine înþeles, mai cu sea-
mã în zona marilor bazine de pro-
ducþie a tomatelor”, ne-a preci-
zat Cristinel Cãlugãru, director
adjunct al Direcþiei pentru Agri-
culturã Dolj.

Primii bani,
dupã 31 mai

Valoarea sprijinului financiar de
ajutor de minimis care se acordã
beneficiarilor este de 13.481,4
lei/beneficiar/an, ºi reprezintã
contravaloarea în lei a 3.000 euro/
beneficiar/an. Sumele reprezen-
tând ajutoare de minimis se plã-
tesc beneficiarilor într-o singurã
tranºã, pe durata Programului de

susþinere a produsului tomate în
spaþii protejate, în anul 2017, dupã
îndeplinirea unei obligaþiei simple.
Astfel, pentru obþinerea sprijinu-
lui, solicitanþii înregistraþi în Re-
gistrul unic pentru accesarea Pro-
gramului de susþinere a produsu-

lui tomate în spaþii protejate ºi
verificaþi au obligaþia sã depunã
la Direcþia pentru Agriculturã
Dolj, documente justificative care
sã ateste comercializarea pro-
ducþiei de tomate obþinute din
spaþiile protejate, pânã la data de
27 decembrie 2017, inclusiv.

„La 31 mai 2017, dupã ce fer-
mierii fac dovada cã au vândut
tomatele în primul interval de co-
mercializare, noi vom face adre-
sã la Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale ºi Direcþia ge-
neralã buget-finanþe ºi fonduri eu-
ropene din cadrul M.A.D.R.
transmite Ministerului Finanþelor
Publice situaþia centralizatoare, în
vederea deschiderii creditelor bu-
getare ºi virãrii banilor. La nivel
naþional, alocarea fondurilor se
adreseazã unui total de 13.333 de
fermieri”, a mai menþionat Cris-
tinel Cãlugãru. Registrul unic pre-

vãzut de actul normativ sus-men-
þionat, precum ºi documentaþia
depusã pentru accesarea Progra-
mului de susþinere a produsului to-
mate în spaþii protejate acordat
potrivit prezentei hotãrâri se pãs-
treazã la Direcþia pentru Agricul-

turã Dolj, pe o perioadã de 10 ani
fiscali de la data la care a fost
acordat ajutorul de minimis.

Condiþii
cumulative
pentru a fi

eligibili
Cultivatorii doljeni sunt sfãtuiþi

de conducerea Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj sã dea dovadã
de mare atenþie ºi se respecte cu
stricteþe condiþiile cumulative ce-
rute de prevederile legale pentru
a accesa suma de 3.000 de euro.
Astfel, aceºtia trebui sã deþinã o
suprafaþã cultivatã cu tomate în
spaþii protejate de minimum 1.000
mp, marcatã la loc vizibil, cu o
placã indicator cu dimensiunile de
circa 150 x 200 cm, pe care sã
se gãseascã inscripþia «Program
susþinere tomate, 2017, beneficiar
numãrul..., Direcþia pentru Agri-
culturã a Judeþului Dolj»; sã obþi-
nã o producþie de minimum 2 kg
tomate/mp ºi sã valorifice o can-
titate de tomate de minimum
2.000 kg doveditã cu documente
justificative, de pe suprafaþa pre-
vãzutã; sã fie înregistraþi în evi-
denþele Registrului agricol des-
chis la primãriile în a cãror razã
administrativ-teritorialã se aflã
suprafeþele cultivate cu tomate în
spaþiile protejate în anul 2017.

Banii necesari aplicãrii sche-
mei de ajutor de minimis prevã-
zute de prezenta Hotãrâre urcã
la 179.752 mii lei ºi reprezintã
contravaloarea în lei a 40 mili-
oane de euro. Valoarea se asi-
gurã de la bugetul de stat, în li-
mita prevederilor bugetare apro-
bate cu aceastã destinaþie Minis-
terului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale pe anul 2017, la capitolul
83.01 „Agriculturã, silviculturã,
pisciculturã ºi vânãtoare”, arti-
colul 40.15 „Sprijinirea producã-
torilor agricoli”.
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Ieri, a  avut loc prima  zi  de
simulare  a  examenelor de evalua-
re naþionalã,  atât pentru absolvenþii
clasei a  VIII-a, cât ºi pentru cei

Simulare cu absenþe…Simulare cu absenþe…Simulare cu absenþe…Simulare cu absenþe…Simulare cu absenþe…
A început perioada de evaluare a simulãri-

lor la clasa a VIII-a, cea  terminalã din ciclul
gimnazial, la care se adaugã ºi testele  anilor
III ºi IV,  din „liceal”, pentru Bacalaureat.
Din  pãcate, aceastã punere  în  practicã, prin

care se  pregãtesc de  Bacalaureat-
,din ultimii doi  ani  de liceu.Pen-
tru clasa a VIII-a, la  Limba  ºi
literatura românã, probã care face

parte din examenele na-
þionale, au fost înscriºi
5.249 de elevi, la sãlifi-
ind  catalogaþi 4.641
„Este cel  mai bun pro-
centaj  de  prezenþã,  în
ceea ce priveºte  aceas-
tã  acþiune, dar ºi aici s-
a înregistrat un caz ne-
dorit, de eliminare  din
examen, pentru  încer-
carea de copiere,  la
ªcoala Gimnazialã „Traian”. Exa-
minarea s-a desfãºurat în 156 de
unitãþi de învãþãmânt  preuniversi-
tar”, a precizat prof.Nicoleta Li-
þoiu, purtãtor de cuvânt al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

ªi la liceu sunt absenþe
Poate  cea mai mare  pondere

este  cea  datã  de  Bacalaureat.
Aici, ar  trebui  sã  fie,  dacã se
poate  spune aºa,  „aurul”  absol-

venþilor.  Ei  bine, dupã primele  date
preliminarii, sunt  foarte multe
absenþe. „Sunt înscriºi 4.765 de
elevi,  de  clasa a  XI-a,  dintre ei
fiind  prezenþi  3.625,  dar ºi aici a
fost un  tânãr eliminat, la Colegiul
„ªtefan Odobleja”.  La  clasa a XII-
a, din  cei 5.013  de  înscriºi, au
fost  prezenþi   3.900  de tineriºi s-
au consemnat  patru elevi  care au
fost eliminaþi – câte unul de la Co-
legiul Naþional Pedagogic „ªtefan

Velovan”, Colegiul Tehnologic de
Industrie Alimentarã, ambele  din
Craiova,  ºi doi de la Liceul Teh-
nologic  „ªtefan Anghel”  din Bãi-
leºti, cu toþii încercând  sã uzeze
de  tehnicã  modernã (telefon mo-
bil,  cãºti  de  ascultare etc.). Pen-
tru anii terminali, simularea a fost
efectuatã în 43 de unitãþi de învã-
þãmânt  preuniversitar”,  a mai
spus Nicoleta Liþoiu.

CRISTI PÃTRU

simulare,  a avut  ºi  efecte  negative,  mai
mulþi  elevi fiind descoperiþi în timpul în care
încercau  fraudarea  examenului. Dar, este
un fapt care poate  da de  gândit – absenteis-
mul accentuat la final în ciclu liceal.

Candidaþii au dreptul sã depu-
nã un singur text, în românã sau
francezã, la alegere, iar acesta nu
trebuie sã depãºeascã cinci pagini
(10.000 caractere, Time New Ro-
man, 12). Textele vor fi transmi-
se înainte de 23 aprilie, ora 12
noaptea, numai în format electro-
nic, la adresa concursromanpoli-
tist@gmail.com, ºi vor fi însoþite
de menþiunea «Concurs „Cernea-
lã neagrã”»: nume, prenume,
adresa e-mail, limba de redactare
(RO/FR).

Textele trimise trebuie sã fie în-
soþite de formularul de participa-
re, cu urmãtoarele coordonate:
nume, prenume, vârsta, universi-

Concurs de scriere de literaturãConcurs de scriere de literaturãConcurs de scriere de literaturãConcurs de scriere de literaturãConcurs de scriere de literaturã
poliþistã pentru studenþipoliþistã pentru studenþipoliþistã pentru studenþipoliþistã pentru studenþipoliþistã pentru studenþi

Delegaþia Wallonie – Bruxelles la Bucureºti
a lansat, în data de 6 martie, o nouã ediþie a
concursului de scriere de nuvele poliþiste, „Cer-
nealã neagrã” / „Encre noire”. Competiþia se
adreseazã, de aceastã datã, studenþilor de naþi-
onalitate românã înscriºi la una din universi-
tãþile din România, dupã ce, anul trecut, i-a

atras pe elevii de liceu. Textele pot fi depuse
începând cu data de 6 martie pânã duminicã,
23 aprilie, la miezul nopþii. Fiecare candidat are
dreptul sã trimitã un singur text, fie în limba
francezã, fie în limba românã. Informaþii su-
plimentare sunt disponibile pe site-ul www.cer-
nealaneagra.com.

tatea, facultatea (specializarea),
adresa completã, numãrul de tele-
fon, adresa e-mail, titlul nuvelei
poliþiste, dovada de înscriere la
universitate (adeverinþã sau copia
primei pagini a carnetului de stu-
dent). Acest formular va fi denu-
mit «Nume Prenume – Formular
de participare», iar dovada de în-
scriere la universitate va fi denu-
mitã «Nume Prenume – Dovada».

Textele trebuie însoþite de o de-
claraþie pe propria rãspundere
(formular-tip) prin care autorul
confirmã cã textul este original,
textul nu a mai fost publicat ante-
rior (nici pe Internet, nici în alt
mediu) ºi nu a mai fost propus

cãtre o editurã. Dacã textul va fi
selecþionat spre publicare, auto-
rul va ceda gratuit cãtre RCWC
ºi cãtre editura Crime Scene Press
drepturile de autor pentru nuvelã.
Aceastã declaraþie va fi denumitã
«Nume Prenume – Declaratie».
Pentru a asigura transmiterea în
bune condiþii a documentelor men-
þionate mai sus, participanþii tre-
buie sã le trimitã într-un dosar
comprimat (format ZIP) care va
fi denumit «Nume_Prenume_FR»
sau «Nume_Prenume_RO». Toa-
te textele transmise conform re-
gulamentului vor avea confirma-
re de primire.

Vor fi acordate Premiul I – un

sejur la Francofolies
de Spa (festival inter-
naþional de cântece ºi
muzicã ale artiºtilor
francofoni care se des-
fãºoarã în Belgia), în
perioada 19-24 iulie
2017, ºi o selecþie de
cãrþi, Premiul al II-lea
– un eBook reader ºi
o selecþie de cãrþi; Pre-
miul al III-lea – un
voucher în valoare de
100 lei din partea librã-
riei franceze Kyralina
din Bucureºti ºi o se-
lecþie de cãrþi.

Dupã cum a menþi-
onat prof. dr. Maria
Tronea, vicepreºedintã a Asocia-
þiei Române a Membrilor Ordinu-
lui „Palmes Académiques” (AMO-
PA Roumanie), iniþierea acestui
concurs de cãtre Delegaþia Wallo-
nie – Bruxelles la Bucureºti are ca
scop promovarea scrierii creative

în rândul studenþilor români, a ro-
manului poliþist, dar ºi promova-
rea limbii franceze ºi a valorilor
francofoniei.

MAGDA BRATU

Liceul Teoretic „Mihai Vitea-
zul” din Bãileºti, în colaborare cu
Inspectoratul ªcolar  Judeþean
Dolj, Casa Corpului  Didactic Dolj
ºi  redacþia revistei „Sfera Mate-
maticii” a organizat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, Concursul
interjudeþean de matematicã
„Sfera”, adresat  elevilor din cla-
sele a  II-a  ºi a  X-a.

«Anul acesta,  cea  de-a XIV-
a ediþie s-a bucurat de un mare
succes, cu  participarea a peste
400  de elevi,  din 39 de  unitãþi
ºcolare din  judeþele Dolj,  Olt,
Gorj, Mehedinþi, la care  s-au adã-

Concurs de matematicã în BãileºtiConcurs de matematicã în BãileºtiConcurs de matematicã în BãileºtiConcurs de matematicã în BãileºtiConcurs de matematicã în Bãileºti
ugat  „Gimnazjia Ivanjica”  (Ser-
bia),  Liceul de Matematicã  „Ex-
arhAntim” din Vidin (Bulgaria).
Preºedinte al  concursului  a  fost
prof.univ.dr. George  Vraciu,  iar
secretar ºtiinþific  a  fost  prof.
Cristian  Moanþã, inspector   de
matematicã  în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.
Ediþia  din acest  an  a  fost  ono-
ratã  ºi  de  prezenþa lect.univ.dr.
Cãtãlin  ªterbeþi,   din  partea
Universitãþii fin Craiova,  a prof.
Carla Cristofir, de la Casa Cor-
pului  Didactic  Dolj, precum ºi
de ceea  ce  þine  de  prezenþa

unor foarte buni profesori din par-
tea  Colegiilor  Naþionale din  Ol-
tenia. Simultan, s-a desfãºurat
Sesiunea  Naþionalã de  Comuni-
cãri  Metodico-ªtiinþifice – „ Ma-
tematica  modernã – între clasic
ºi actual” – ediþia a  XII-a, care
se adreseazã  profesorilor de
matematicã ºi învãþãtorilor, cu
participare internaþionalã. Dacã
vorbim de premii, 113 copii au
primit  diplome  ºi medalii,  iar
unitãþile  care au  primit  cele mai
multe  distincþii  au fost Colegiul
Naþional  „Fraþii Buzeºti”, Cole-
giul Naþional „Carol I”, Colegiul

Naþional Pedagogic  „ªtefan
Velovan” ºi  multe altele», a  pre-
cizat  prof.  Leonard  Tica, di-

rector  al Liceului Teoretic „Mi-
hai  Viteazul” din Bãileºti.

CRISTI  PÃTRU
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Catalonia: Artur Mas – doi ani
de ineligibilitate

Fostul lider al executivului
regiunii spaniole Catalonia în
perioada 2010-2016, Artur
Mas, a fost condamnat luni la
doi ani de interdicþie pentru
exercitarea de funcþii publice
elective, pentru cã a organizat,
în noiembrie 2014, un referen-
dum cu privire la independen-
þã, interzis de justiþie. Curtea
de Apel a Cataloniei l-a decla-
rat pe Artur Mas, 61 de ani,
vinovat de „nesupunere”,
pentru cã a ignorat hotãrârile
Curþii Constituþionale spaniole,
care a estimat cã el nu poate
organiza acest plebiscit. Ea l-a
condamnat de asemenea la o
amendã de 36.500 de euro.

Janos Ader a fost reales
în funcþia de preºedinte
al Ungariei de Parlamentul
de la Budapesta

Parlamentul ungar l-a reales
pe Janos Ader pentru un nou
mandat de cinci ani în funcþia
de preºedinte al Ungariei,
acesta obþinând 131 de voturi
în cel de-al doilea tur de
scrutin, în timp ce contracan-
didatul sãu, Laszlo Majtenyi, a
fost votat de 39 de parlamen-
tari. În primul tur, Ader,
candidatul partidului conserva-
tor Fidesz, aflat la putere în
Ungaria, a primit 131 de
voturi, cu doar douã voturi
mai puþin decât limita minimã
pentru a obþine victoria din
prima rundã. Janos Ader, în
vârstã de 57 de ani, a fost
preºedinte al Parlamentului de
la Budapesta ºi membru în
Parlamentul European. Laszlo
Majtenyi, candidatul opoziþiei
socialiste, a deþinut anterior
funcþia de ombudsman pentru
protecþia datelor.

Sute de zboruri anulate,
în urma grevei personalului de
sol de la aeroporturile din Berlin

Mai multe sute de zboruri
au fost anulate, în urma grevei
personalului de sol de la cele
douã aeroporturi din Berlin,
aceºtia cerând o majorare a
salariului. Sindicatul ver.di a
cerut personalului sã intre în
grevã luni dimineaþa, iniþial
pentru 24 de ore, pânã marþi
dimineaþa, dupã care a fost
prelungitã cu încã 24 de ore,
pânã miercuri dimineaþa.
Autoritãþile aeroportuare au
comunicat cã au fost anulate
465 de zboruri de pe aeropor-
tul Tegel ºi 195 de pe aeropor-
tul Schoenefeld. Sindicatul a
motivat cã o nouã acþiune de
protest era necesarã pentru cã
angajatorii nu au reacþionat la
greva precedentã. Printre cei
afectaþi de grevã a fost ºi
primarul Berlinului, Michael
Mueller, care era programat sã
ajungã la Moscova, ºi care a
fost nevoit sã plece de pe
aeroportul din Dresda.

Donald Tusk, recent reales în
funcþia de preºedinte al Consiliului
European, în pofida opoziþiei Var-
ºoviei, a fost chemat la audieri de
procurorii polonezi în cadrul an-
chetei privind accidentul aviatic din
anul 2010, soldat cu moartea pre-
ºedintelui Lech Kaczynski. Michal
Dziekanski, purtãtorul de cuvânt al
Procuraturii din Varºovia, a anun-
þat cã Tusk este programat sã fie
audiat mâine. Jaroslaw Kaczynski,
liderul partidului conservator Lege
ºi Justiþie, aflat la putere în Polo-
nia, îl considerã vinovat pe Tusk
pentru decesul fratelui sãu, spu-
nând cã Tusk, pe atunci premierul
Poloniei, a neglijat securitatea pre-
ºedintelui ºi a lãsat pe mâna ruºilor
ancheta privind accidentul aviatic
produs la Smolensk. Sãptãmâna
trecutã, Guvernul de la Varºovia a
încercat sã blocheze realegerea lui
Donald Tusk în fruntea Consiliu-

Nicola Sturgeon a anunþat când va avea locNicola Sturgeon a anunþat când va avea locNicola Sturgeon a anunþat când va avea locNicola Sturgeon a anunþat când va avea locNicola Sturgeon a anunþat când va avea loc
un nou referendum privind independenþa Scoþieiun nou referendum privind independenþa Scoþieiun nou referendum privind independenþa Scoþieiun nou referendum privind independenþa Scoþieiun nou referendum privind independenþa Scoþiei

Prim-ministrul scoþian Nicola
Sturgeon a declarat cã va cãuta
sã obþinã dreptul de a organiza
un nou referendum privind inde-
pendenþa Scoþiei, adãugând cã
este de pãrere cã referendumul
ar trebui organizat între toamna
anului 2018 ºi primãvara lui 2019.
Guvernul scoþian va iniþia proce-
durile necesare pentru un al doi-
lea referendum privind indepen-
denþa Scoþiei, a declarat Sturgeon
cu ocazia unui discurs televizat.
Premierul scoþian a mai afirmat
cã Guvernul de la Londra „nu s-
a miºcat nici mãcar un inch în
direcþia compromisului” în ceea
ce priveºte Brexit ºi chiar un
acord bun ar fi „în mod semnifi-
cativ inferior” situaþiei prezente.
Primul-ministru a adãugat cã

acest nou referendum ar trebui
organizat între toamna anului
2018 ºi primãvara anului urmã-
tor, înainte sã fie „prea târziu”,
dar dupã ce „termenii pentru Bre-
xit vor fi cunoscuþi”. Sturgeon a
mai spus cã va cere Guvernului
britanic sã autorizeze referendu-
mului, însã Londra ar trebui sã
þinã cont de decizia Parlamentu-
lui scoþian. „Opþiunea niciunei
schimbãri nu mai este valabilã.
Însã vom da poporului scoþian
ºansa de alege ce fel de schim-
bare doresc”, a mai spus oficia-
lul. „Cred cã poporului scoþian va
vota pentru independenþã la re-
ferendum, în este alegerea popo-
rului scoþian ºi am spus clar cã
va fi o alegere informatã”, a pre-
cizat Sturgeon.

UE recomandã TUE recomandã TUE recomandã TUE recomandã TUE recomandã Turciei sã evite „declaraþiileurciei sã evite „declaraþiileurciei sã evite „declaraþiileurciei sã evite „declaraþiileurciei sã evite „declaraþiile
excesive” în disputele cu Olanda ºi Germaniaexcesive” în disputele cu Olanda ºi Germaniaexcesive” în disputele cu Olanda ºi Germaniaexcesive” în disputele cu Olanda ºi Germaniaexcesive” în disputele cu Olanda ºi Germania

Uniunea Europeanã a îndem-
nat ieri Administraþia Recep Ta-
yyip Erdogan sã evite „declara-
þiile excesive” în disputele cu
Olanda ºi Germania privind mi-
tingurile electorale neautorizate
la care vor sã participe miniºtri
turci. „Uniunea Europeanã în-
deamnã Ankara sã se abþinã de
la orice declaraþie excesivã ºi de
la acþiuni care riscã sã conducã
la exacerbarea situaþiei”, se ara-
tã într-o declaraþie comunã sem-
natã de Federica Mogherini,
Înaltul reprezentant UE pentru
Afaceri Extrerne, ºi de Johan-
nes Hahn, comisarul european
pentru Politici de Vecinãtate ºi
Extindere. „Este esenþial sã se
evite o nouã escaladare a situa-
þiei ºi sã fie gãsite modalitãþi de
calmare a situaþiei”, precizeazã
cei doi oficiali UE. „Deciziile pri-
vind organizarea reuniunilor

electorale în state-
le membre le
aparþin statelor
respective, con-
form dispoziþiilor
naþionale ºi inter-
naþionale”, înche-
ie cei doi oficiali
UE. Administraþia
Recep Tayyip Er-
dogan este impli-
catã în crize cu
Germania ºi Olan-
da, acuzând pre-
supuse tendinþe
„naziste” ale aces-
tora dupã interzi-
cerea participãrii
unor oficiali turci
la mitinguri elec-
torale organizate
în perspectiva referendumului
privind introducerea sistemului
prezidenþial în Turcia. Donald Tusk, chemat la audieri în cadrul

anchetei privind decesul preºedintelui
polonez Lech KaczynskiPremierul danez îi propune

premierului turc sã îºi amâne
vizita în Danemarca

Premierul danez, Lars Løkke
Rasmussen, a „propus” omologu-
lui sãu turc, Binali Yildirim, sã
amâne o vizitã în Danemarca care
ar trebui sã aibã loc la finalul lunii
martie, pe fondul escaladãrii con-
flictului dintre Turcia ºi Olanda.
Rasmussen a subliniat într-un co-
municat sã Danemmarca „vede cu
o mare îngrijorare evoluþia situa-
þiei din Turcia, unde principiile
democratice sunt supuse unei mari
presiuni”. O vizitã a premierului
turc ar putea fi perceputã ca o
manifestare a „unei viziuni mai
amabile” a Danemarcãi privind
evoluþia politicã din Turcia, „ceea
ce este departe de a fi adevãrat”, a
asigurat el. Guvernul olandez a

decis sã interzicã, sâmbãtã, ateri-
zarea la Rotterdam a avionului în
care se aflaa ministrul turc al Afa-
cerilor Externe, Mevlut Cavusoglu,
care a anunþat cã ajunge în Olanda
pentru un miting privind consoli-
darea puterii preºedintelui Turciei.
Ministrul turc al Familiei, Fatma
Betul Sayan Kaya, a fost împiedi-
cat ulterior sã între în Consulat ºi
apoi escortat la graniþa cu Germa-
nia. Aceasta a venit sâmbãtã noap-
te cu maºina la Rotterdam pentru
a participa la un miting care avea
drept scop promovarea referendu-
mului din luna aprilie prin care se
doreºte consolidarea puterilor exe-
cutive ale preºedintelui turc, Re-
cep Tayyip Erdogan.

lui European. Dziekanski a preci-
zat cã Tusk a fost chemat la audi-
eri în cadrul anchetei împotriva
foºtilor ºefi ai serviciilor de con-
trainformaþii militare, care sunt
„acuzaþi de cooperare cu serviciile
de informaþii din altã þarã fãrã au-
torizaþiile necesare din partea pre-
mierului”, relateazã agenþia de ºtiri
Reuters. Dziekanski a mai adãugat
cã prezenþa la audieri este obliga-
torie. Purtãtorul de cuvânt al lui
Donald Tusk a declarat cã oficia-
lul european nu va putea ajunge la
audierile programate pe data de 15
martie din cauza angajamentelor în
Parlamentul European. Presa po-
lonezã relateazã cã ancheta vizea-
zã cooperarea oficialilor din cadrul
serviciilor de informaþii din Polo-
nia cu autoritãþile ruse, inclusiv
schimbul de informaþii dupã prã-
buºirea avionului la bordul cãruia
se afla preºedintele polonez.
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METEO

Parþial
înnoratmarþi, 14 martie - max: 15°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5538 ............. 45538
1 lirã sterlinã................................5,2109....................52109

1 dolar SUA.......................4,2673........42673
1 g AUR (preþ în lei)........165,7668.....1657668

Cursul pieþei valutare din 14 martie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

MARÞI - 14 martie

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

parlamentare
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)

TVR 1

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Poveste dupã poveste

(R)
15:20 Poate nu ºtiai
15:30 Anul 1848
1982, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Destine ca-n filme
21:00 Poveste dupã poveste
22:10 Un plan perfect
2010, Canada, Thriller
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Un plan perfect (R)
2010, Canada, Thriller
03:10 Cap compas (R)
03:40 E vremea ta! (R)
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Memorialul Durerii (R)

TVR 2

07:30 Alvin ºi veveriþele: Marea
aventurã

09:05 Departe de lumea
dezlãnþuitã

11:05 Rãzboi în cuplu
13:05 Ratatouille
14:55 Ricki ºi the Flash
16:40 Liga dreptãþii: Zei ºi

monºtri
17:55 Tinereþe
20:00 O viaþã bunã
21:00 S.W.A.T. - Trupe de elitã
23:00 Creed
01:15 Bãrbatul perfect
02:55 Hotelul Taj Mahal
04:25 Bucla temporalã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Trafic criminal
2014, SUA, Marea Britanie,

Canada, Acþiune, Dramã
22:30 Masterchef
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
02:00 Ai noºtri (R)
2017, România, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:00 Inamicul din adâncuri (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Duminica, la Tiffany (R)
14:15 Roboþi (R)
16:15 La bloc
18:30 Zathura - O aventurã

spaþialã
20:30 Incredibilul Hulk
22:30 Decedat la înmormântare
00:30 Sfidarea
03:00 Cine A.M.
06:00 Inamicul din adâncuri (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Jane Eyre
2006, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

bine
20:30 Carjacked
2011, SUA, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Carjacked (R)
2011, SUA, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
05:30 Constantin 60'
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

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

League, Manchester City -
Monaco

23:45 Rezumate UEFA Cham-
pion League

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

Thriller
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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S.W.A.T. - Trupe de elitã

Se difuzeazã la HBO, ora 21:00

Farrell îl interpreteazã pe Jim
Street, un fost membru al
echipei S.W.A.T., care, alãturi
de partenerul sãu, Brian Gam-
ble (Renner), este eliminat din
echipã în urma unei decizii
controversate pe care au luat-
o în timpul unei acþiuni cu
luare de ostatici. Dezgustat,
Gamble îºi dã demisia, dar
meseria de poliþist este pentru
Street viaþa lui ºi este de acord
sã fie degradat...

Trafic criminal

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  20:30

Doi poliþiºti din New
York, unul american, iar
celãlalt cu origini ruseºti
trebuie sã colaboreze
pentru a da de urma ce-
lor ce au rãpit-o pe fiica
unuia dintre ei. Urmãrirea
îi duce în Moscova, unde
trebuie sã demonteze
întreaga reþea de trafi-
canþi de persoane.

Incredibilul Hulk

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

David Banner soºeste la New
York pentru un proces. In
aparenþã este un om obiºnuit,
dar nimeni nu ºtie cã, în urma
unor experienþe, el a rãmas cu
sechele: când se enerveazã,
se transformã într-o fiinþã
înfricoºãtoare. Martor al unei
agresiuni asupra unei femei,
David se transformã brusc ºi îi
pedepseºte pe vinovaþi...

sursa: cinemagia.ro
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MIERCURI - 15 martie

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

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut
13:30 Dincolo de hartã (R)
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)

TVR 1

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360° Geo
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Destine ca-n filme (R)
15:30 Anul 1848
1982, România, Dramã, Istoric
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Cabaret
1972, SUA, Muzical, Rãzboi
22:20 Drumul cãtre crimã
2014, Marea Britanie, Crimã,

Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Drumul cãtre crimã (R)
2014, Marea Britanie, Crimã,

Dramã
03:10 Pescar hoinar (R)
03:40 E vremea ta! (R)
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Ferma (R)

TVR 2

07:50 Ricki ºi the Flash
09:35 Liga dreptãþii: Zei ºi

monºtri
10:55 Tinereþe
13:00 Pe platourile de filmare
13:35 Micul prinþ
15:20 Alice în Þara Minunilor
17:10 În secret
19:00 Fetele
19:30 Punct ºi de la capãt
20:00 Eddie Vulturul
21:45 Marile minciuni nevinovate
22:45 Bucla temporalã
00:20 Steaguri pline de glorie
02:30 Pericolul armelor
04:15 Strada Cloverfield 10
06:00 Micul prinþ

HBO

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

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

PRO TV

ACASÃ

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

07:00 Inamicul din adancuri (R)
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Zathura - O aventurã

spaþialã (R)
14:00 Incredibilul Hulk (R)
16:00 La bloc
18:15 Sfârºitul aventurii
20:30 Mãsuri disperate
22:30 Somnambul
00:30 Decedat la înmormântare

(R)
02:30 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Frumoasa ?i bestia
1991, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Muzical, Romantic,
Dragoste

22:15 Scufiþa Roºie
2011, SUA, Dramã, Thriller
00:15 Profetia: Revelatia
2005, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror, Thriller
02:15 Observator (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:30 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
15:30 Mama mea gãteºte mai

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

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

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:30 Constantin 60'
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

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

pions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

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

pions League
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Bucla temporalã

Se difuzeazã la HBO,
ora 22:45

Adam, un traficant de droguri
care vrea sã renunþe, îºi
pierde iubita însãrcinatã în
ceea ce pare a fi un accident
de maºinã, dar, în scurt timp,
i se oferã o serie de ºanse ca
sã-ºi corecteze greºelile ante-
rioare care au condus la
moartea ei. Cu toate acestea,
o noua ocazie nu înseamnã
un nou început...

Somnambul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

James Reedy (Nick Stahl)
este un om simplu care
duce o viaþã obiºnuita.
Atunci când Joleen (Charli-
ze Theron), sora sa, o lasã
pe fiica sa Tara (Anna Sop-
hia Robb), în grija lui Ja-
mes, aceasta este luatã pe
nepregãtite. În momentul în
care îºi pierde slujba ºi se
vede în imposibilitatea de
a-i oferi acestui copil
strictul necesar...

Frumoasa ºi bestia

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Frumoasa este o fatã nemul-
þumitã de viaþa dintr-un orãºel
provincial al Franþei, care
încearcã sã respingã dovezile
de afecþiune ale îngâmfatului
Gaston. Bestia este un prinþ
tranformat într-un animal
fioros printr-o vrajã pentru cã
nu putea sã iubescã. Destine-
le celor doi se întâlnesc...

sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
În lumina lunii

Ora:  18:00

Gen film:  Dramã

Alibi.com

Ora: 13:30

Gen film: Comedie
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Kong: Insula Craniilor

Ora:  15:30(3D) ; 20:30(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, Fantastic
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunt Compania de Apã Ol-

tenia SA, Craiova, str. Brestei,
nr.133, judeþul Dolj anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectele “CANA-
LIZARE MENAJERÃ CU L = 292
ML,STR, MIGDALULUI, ªI 208 ML
PE ALEEA 5 RAMURI”, ”ALIME-
TARE CU APÃ CU L = 200ML, ªI
CANALIZARE CU L = 250ML”,
“ALIMENTARE CU APÃ CU L =
500ML, STR. COACÃZULUI”,
“ALIMENTARE CU APÃ CU L=
200ML SI 13 BRANªAMENTE
ALEEA 3 PARÂNGULUI” ªI ”CA-
NALIZARE MENAJERÃ CU L =
77ML”, “ALIMENTARE CU APÃ
CU L = 71ML”, propuse a fi am-
plasate în judeþul Dolj, municipiul
Craiova, str. Migdalului + Aleea 5
Ramuri, str. Ana Aslan, str. Coa-
cãzului, Aleea 3 Parângului, Ale-
ea 8 Teilor, respectiv Aleea 7 Pri-
mãverii. Informaþiile privind pro-
iectele propuse pot fi consultate
la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, în zilele de luni – joi
între orele 0800 – 1630 ºi vineri între
orele 0800-1400 precum ºi la urmã-
toarea adresa de internet http//
:apmdj.anpm.ro ºi la sediul Com-
paniei de Apã Oltenia SA, str.
Brestei, nr. 133. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

Consiliul Local al comunei
Pleniþa, judeþul Dolj, scoate la li-
citaþie în vederea închirierii
douã terenuri situate în incinta
târgului saptãmânal, în supra-
faþã de 12 mp respectiv, 15 mp,
pentru desfãºurare activitãþi co-
merciale. Preþul de pornire la li-

citaþie: 3 lei/mp/lunã; - Data þi-
nerii licitaþiei: 30.03.2017, orele
11:00 la sediul primãriei; - Ter-
menul limitã pentru depunerea
ofertelor: 30.03.2017, orele
10:00. Condiþii de participare la
licitaþie: Condiþii de participare:
a) Pentru persoane juridice: -
Certificat O.N.R.C. ºi  certificat de
înregistrare fiscalã; - Certificat fis-
cal din care sã rezulte achitarea
obligaþiilor cãtre de stat; - Certifi-
cat fiscal din care sã rezulte achi-
tarea obligaþiilor cãtre bugetul
local; - Declaraþie pe proprie rãs-
pundere a reprezentantului legal
al societãþii, din care sã rezulte cã
aceasta nu se aflã în reorganiza-
re judiciarã sau faliment; - Oferta
de preþ. b) Pentru persoane fizi-
ce: - Copie act de identitate; - Cer-
tificat fiscal din care sã rezulte
achitarea obligaþiilor cãtre buge-
tul local; - Oferta de preþ. Relaþii
suplimentare la sediul primãriei
sau  telefon la  0251368189.

SC Eurogenetic SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Extin-
dere depozit combustibil de avia-
þie la Aeroportul Internaþional Cra-
iova”, propus a fi amplasat în Mu-
nicipiul Craiova, str. Calea Bucu-
reºti, nr. 325C, jud. Dolj. Informaþii-
le privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul
SC Eurogenetic SRL, din loc. Pie-
leºti, str. Calea Bucureºti, nr. 135,
jud. Dolj, în zilele de L-V, între orele
9.00-14.00. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1.

Casa Judeþeanã de Pensii Dolj,
cu sediul în Craiova, str. M. Kogãl-
niceanu, nr. 14, anunþã cã, în perioa-
da 27.03.2017 (ora 10.00 proba scri-
sã) - 29.03.2017 (interviu), se va
desfãºura concursul pentru ocupa-
rea funcþiei publice vacante de con-
silier superior din cadrul Serviciu-
lui Financiar Contabilitate. Condi-
þiile de participare la concurs: - stu-
dii economice universitare de licen-
þã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã, - vechime în speciali-
tatea studiilor necesare minim 9 ani.
Termenul de depunere al dosare-
lor: 15.03.2017 ora 16. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la Serviciul
Resurse Umane din cadrul Casei
Judeþene de Pensii Dolj la telefon
0251.406740.

Casa Judeþeanã de Pensii
Dolj, cu sediul în Craiova, str. M.
Kogãlniceanu, nr. 14, anunþã cã,
în perioada 05.04.2017 (ora 10.00
proba scrisã) - 07.04.2017 (inter-
viu), se va desfãºura concursul
pentru ocuparea funcþiei publice
vacante de consilier superior din
cadrul Serviciului Evidenþã Contri-
buabili. Condiþiile de participare la
concurs: - studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã, - vechime
în specialitatea studiilor necesare
minim 9 ani. Termenul de depune-
re al dosarelor: 22.03.2017 ora 16.
Relaþii suplimentare se pot obþine
la Serviciul Resurse Umane din
cadrul Casei Judeþene de Pensii
Dolj la telefon 0251.406740.
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OFERTE DE SERVICIU

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

LICITAÞII
ART INSOLV SPRL în
calitate de lichidator al
debitoarei SC ARCTICA
TRADING SRL, vinde la
licitaþie publicã urmã-
toarele bunuri mobile:
2 maºini IVECO  DAI-
LY;  2 maºini DAEWOO
MATIZ; 1 maºinã RE-
NAULT MEGANE; 3
maºini FIAT DUCATO.
Menþionãm faptul cã
bunurile mobile se
vând în bloc, începând
de la suma de 12.000
lei exclusiv TVA. Tele-
fon: 0745/337.988.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj - 1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând urgent casã 6 ca-
mere cu 4500 mp cur-
te, grãdinã, vie, Livezi-
Podari, drum naþional,
asfalt, puþ american.Te-
lefon: 0722/266.718,
0251/522.579.
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bu-
cãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã 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 funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând vilã str. Principa-
lã la 6 km de Craiova.
Telefon: 0753/120.090.

TERENURI
Vând teren 400 mp, în
str. Râului nr.162 cu ieºi-
re în Rãºinari nr.91 ºi imo-
bil 2 camere, hol, bucã-
tãrie, toate utilitãþile. Te-
lefon: 0771/723.968.
Vând teren comuna
Bucovãþ - Dolj. Tele-
fon: 0745/936.321.
Vând teren intravilan
Comuna ªimnicul de
Sus – sat Albeºti. Te-
lefon: 0770/107.765.
Vând teren intravilan
cu construcþie începu-
tã în Cârcea, Aleea
Podului Nr. 11. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str. Ni-
colae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar, vând tere-
nuri la 1000 m Cârcea
ºi la Gara Pieleºti, lân-
gã Fabrica Q FORT.
Telefon: 0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni - Gorj, 7000 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.

ADI  -  80  -
DORESC O SOÞIE

Vîrsta: 18-35 ani
Telefon: 0251/415.966.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 14 martie 2017

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Tele-
fon: 0770/687.430.
VÂND capre româneºti,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0747/963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon:
0771/558.572.

Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/809.908.
Vând maºinã de cusut-
250 lei, aspirator- 70 lei,
saltea copil- 100 lei,
masã extensibilã -100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/ 298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor un-
ghiular, ( flex) D125/
850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, arzãtoa-
re  gaze sobã D 600,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Te-
lefon: 0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii (tri-
cicletã), maºinã de
spãlat Alba–Lux. Ex-
presor cafea. Telefon:
0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scau-
ne tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii 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 TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
0722/956.600.
MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã obli-
gaþii caut doamnã se-
rioasã vârsta 60 ani.Te-
lefon: 0765/435.444.

Pensionar nefumãtor
fãrã obligaþii doresc
doamnã fãrã obligaþii,
nefumãtoare, pensio-
narã. Telefon: 0351/
181.202.

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

DECESE
Soþia, fiica ºi întrea-
ga familie îndurera-
tã anunþã trecerea
în nefiinþã a iubitu-
lui soþ, tatã ºi bunic,
PÎRVU DUMITRU.
Cortegiul funerar
va pleca marþi,
14.03.2017 ora
11.00 din str. Con-
stantin Brâncuºi
Nr. 30A, cãtre Bise-
rica Sf. Gheorghe
din str. Pãltiniº ºi
apoi cãtre Cimitirul
Sineasca. În veci
nu te vom uita.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La exact 10 luni dupã ce cu-
cerea titlul în Premier League,
performanþã prin care uimea o
lume întreagã, Leicester City cau-
tã, în aceastã searã, sã facã din
nou senzaþie, printr-o calificare
în sferturile Ligii Campionilor.
Pentru asta trebuie s-o depãºeas-
cã pe Sevilla, câºtigãtoarea ulti-
melor trei ediþii ale Ligii Europa.
În manºa tur din Andaluzia, de
acum trei sãptãmâni,  spaniolii ar
fi putut lua o opþiune mult mai
importantã pentru calificare de-
cât acel 2-1, dar un penalty ratat
ºi un gol încasat pe final au arun-
cat practic în aer returul de pe
“King Power Stadium”.

În ciuda rezultatului bun obþi-
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o nouã paginã de istorieo nouã paginã de istorieo nouã paginã de istorieo nouã paginã de istorieo nouã paginã de istorie

Leicester City – FC Sevilla (în tur 1-2), desearã, ora 21:45, în direct la Sport.Ro ºi Dolce Sport 2. În cealaltã confruntare a zilei,
“live” de la aceeaºi orã, la Dolce Sport 1, Juventus are de îndeplinit, probabil, o simplã formalitate în faþa lui Porto (în tur 2-0)

nut pe pãmânt iberic, tehnicianul
Claudio Ranieri a fost demis ime-
diat dupã meci, uriaºa izbândã
repurtatã în mai 2016 fiind tre-
cutã în plan secund de un par-
curs mediocru în campionat,
unde Leicester ocupa la acel
moment doar locul 17. În locul
italianului s-a apelat la “secundul”
Craig Shakespeare, iar schimba-
rea a avut efectul dorit, “vulpii-
le” repurtând douã victorii con-
secutive în Premiership, ambele
cu 3-1, pe teren propriu, contra
lui Liverpool ºi Hull, graþie cãro-
ra a urcat pânã pe poziþia a 15-a.
De cealaltã parte, dupã un par-
curs impresionant, Sevilla a în-
ceput sã dea rateuri în La Liga,

înregistrând douã remize la 1 în
precedentele partide, în compa-
nia nou-promovatelor Alaves (d)
ºi Leganes (a). Chiar ºi aºa, oa-
menii lui stau bine, plasându-se
pe locul 3.

Confruntarea din Insulã îl va
avea la centru pe italianul Danie-
le Orsato.

Cum am notat deja, tot desea-
rã, Juventus porneºte uriaºã fa-
voritã în jocul, de pe teren pro-
priu, cu FC Porto, dupã avanta-
jul dublu luat pe “Dragao”. Par-
tida din Piemont va fi arbitratã
de o brigadã din România, con-
dusã de Ovidiu Haþegan. Asistenþi
vor fi Octavian ªovre ºi Sebas-
tian Gheorghe, adiþionali – Radu

Petrescu ºi Sebastian Colþescu,
iar rezervã – Radu Ghinguleac

Jumãtate dintre sfert-finaliste s-
au decis sãptãmâna trecutã, aces-
tea fiind: Real Madrid (3-1 a. ºi 3-
1 d. cu Napoli), Bayern Munchen
(5-1 a. ºi 5-1 d. cu Arsenal), FC

Barcelona (0-4 d. ºi 6-1 a. cu Pa-
ris SG) ºi Borussia Dortmund (0-
1 d. ºi 4-0 a. cu Benfica). Mâine,
în încheierea optimilor: AS Mona-
co – Manchester City (în tur 3-5),
Atletico Madrid – Bayern Lever-
kusen (în tur 4-2).

Clubul Sportiv „Power Gym
Craiova” va organiza pe 1
aprilie, la Centrul Multifuncþio-
nal din Bãnie, o galã de lupte în
ring, K1 ºi MMA, sloganul
fiind „Campanie antiviolenþã –
Respect Word Series – Luptã
în ring, nu în stradã”.

Concursul este destinat
sportivilor profesioniºti, dar ºi
amatorilor. Evenimentul va
reuni peste 100 de sportivi din
întreaga þarã. Gala de amatori
va începe de la ora 12:00, iar
cea profesionistã de la ora
19:00. Cei mai buni sportivi
vor fi selecþionaþi pentru RWS.
Cântarul oficial se va organiza
vineri, 31 martie, de la ora 19,
în incinta Centrului Mercur.

Ionuþ Pucã, cel care condu-
ce Clubul Sportiv „Power Gym

Implicatã în lupta pentru accederea în play-off,
SCM Universitatea Craiova a primit o cruntã loviturã:
Darius Hargrove trebuie sã se opereze de menisc ºi
va rata finalul de sezon.

Americanul s-a accidentat în partida de la Târgu
Mureº, din prima etapã a meciurilor din grupa valori-
cã 7-10 (pierdutã de alb-albatri cu 85-77), iar proble-

SERIA 1 – Etapa a 15-a:
Voinþa Caraula – Victoria Pleniþa
0-2, Ciupercenii Vechi – Avân-
tul Rast 2-3, Ciupercenii Noi –
Flacãra Moþãþei 6-2, Recolta
Cioroiaºi – Fulgerul Maglavit 4-
4, Spicul Unirea – Viitorul Do-
bridor 5-2, Partidele Galicea
Mare – Vânãtorul Desa 0-3
(masa verde), Avântul Giubega
– SC Poiana Mare 0-3 (masa
verde). Victoria Periºor a stat.

Clasament (primele 5): 1. Ple-
niþa 32 (13j), 2. Moþãþei 30p (13j),
3. Desa 26p (13j), 4. Cioroiaºi 23p
(13j), 5. Unirea 22p (13j).

SERIA 2 – Etapa a 15-a: Vi-
itorul Giurgiþa – Viitorul Þuglui
9-1, Viitorul Giurgiþa – Viitorul
Þuglui, Gloria Catane – Mãceºu

DIGI SPORT 2
17:00 – FOTBAL ÎN SALÃ –

Liga I: CS United Galaþi – In-
formatica Timiºoara / 20:00 –
TENIS (masculin sau feminin)
– Turneul de la Indian Wells, în
Statele Unite.

DIGI SPORT 3
20:00 – TENIS (f) – Turneul

de la Indian Wells, în Statele
Unite.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Juventus Torino –
FC Porto / 1:00 – HOCHEI
NHL: Washington Capitals –
Minnesota Wild.

DOLCE SPORT 2
19:30 – FOTBAL – Cupa

Germaniei: Sportfreunde Lotte
– Borussia Dortmund / 21:45 –
FOTBAL – Liga Campionilor:
Leicester City – FC Sevilla /
23:45 – TENIS (m) – Turneul

Nu e pãcãlealã, e bãtaie totalã,
de 1 aprilie, la Centrul Multifuncþional

Craiova”, a anunþat cã vor
participa la eveniment mai
mulþi sportivi de la cluburi din
Bãnie, dar ºi din Timiºoara,
Bacãu, Gãeºti, Bucureºti, Deva
sau Nãvodari. Gala are ºi un
scop caritabil, prin Asociaþia
Ancaar, care ajutã copiii cu
autism. Cântãreaþa Reyna Vox
va completa seara cu un
recital, fiind acompaniatã de
mai multe dansatoare, care vor
încinge ºi mai mult atmosfera.

Prezentatori vor fi: Jeni
Nicolau, Emil Sãndoi ºi Mag-
dalena Osman. Bilete la gala
„Luptã în ring, nu în stradã” se
pot gãsi la Centrul Comercial
Mercur începând cu data de 20
martie ºi costã 15 lei, mai
scumpe fiind la sectorul VIP,
30 de lei, respectiv 50 de lei.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

de la Indian Wells, în Statele
Unite.

DOLCE SPORT 3
20:00 – TENIS (m) – Tur-

neul de la Indian Wells, în Sta-
tele Unite.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Leicester City –
FC Sevilla.

EUROSPORT 1
10:00,  14:00 –  SNOW-

BOARD – Campionatul Mon-
dial, la Sierra Nevada, în Spa-
nia / 15:15 – CICLISM – Cursa
Tirreno-Adriatico / 17:30 – SÃ-
RITURI CU SCHIURILE –
Cupa Mondialã, la Lillehammer,
în Norvegia.

EUROSPORT 2
19:00, 21:30 – BASCHET (M)

– Eurocupa: Lokomotiv Kuban
Krasnodar – Unicaja Malaga, Va-
lencia – Hapoel Ierusalim.

de Sus 2-1, Aktiv Padea – Mã-
ceºu de Jos 1-3, Dunãrea Gighe-
ra – ªtiinþa Calopãr 0-3, Progre-
sul Cerãt – Viitorul Afumaþi 4-4,
Trimf Bârca – Recolta Urzicuþa
3-0, Unirea Goicea – Progresul
Bãileºti 1-2, Seaca de Câmp –
Fulgerul Întorsura 2-5.

Clasament (primele 5): 1.
Catane 43p (15j), 2. Mãceºu J.
33p (15j), 3. Mãceºu S. 28p
(15j), 4. Întorsura 28p (15j), 5.
Afumaþi 28p (15j).

SERIA 5 – Etapa a 14-a: Jiul
Breasta – Jiul Bâlta 0-3 (masa
verde), AS Scãieºti – ªtiinþa Cra-
iova 2-1, Rapid Potmelþu – Be-
tis Craiova 6-1, Vulturul Cernã-
teºti – Voinþa Belcin 2-1. Parti-
dele Viitorul Craiova – Valea Fân-

tânilor ºi Voinþa Raznic – AS
Greceºti nu s-au disputat, iar CS
Sopot a stat.

Clasament (primele 5): 1.
Potmelþu 25p (12j), 2. Belcin 25p
(12j), 3. Bâlta 23p (12j), 4. So-
pot 22p (11j), 5. Valea Fântâni-
lor 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. Dã-
buleni 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).

Pierdere mare pentru echipa de baschet

Darius Hargrove – out pânã la finalul sezonului
ma i s-a accentuat dupã un contact cu un coechipier
la unul dintre antrenamentele premergãtoare confrun-
tãrii cu Dinamo (84-80), de sâmbãtã.

În sezonul 2016-2017, extrema în vârstã de 34 de
ani a îmbrãcat de 13 ori maieul alb-albastru ºi a avut
medii de 17,5 puncte, 4,5 recuperãri ºi 2,3 pase deci-
sive pe meci, pentru un indice de eficienþã de 16.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Play-off – etapa 1
Astra – „U” Craiova 0-0

FCSB – CFR Cluj 2-0
Au marcat: Gnohere 84, Ov. Popescu 90.

Meciul Viitorul – Dinamo s-a jucat asearã.

1. FCSB 1 1 0 0 2-0 27
2. Viitorul 0 0 0 0 0-0 26
3. Astra 1 0 1 0 0-0 23
4. Craiova 1 0 1 0 0-0 23
5. CFR Cluj 1 0 0 1 0-2 22
6. Dinamo 0 0 0 0 0-0 21

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa 1

FC Botoºani - ACS Poli 1-2
Au marcat: Miron 17 / Croitoru 23, ªeroni 67 – pen.
CSMP Iaºi – Concordia 3-1
Au marcat: And. Cristea 12, 34, Golubovic 34 / V.

Alexandru 50.
FC Voluntari – Pandurii 1-1
Au marcat: G. Deac 26 / Surugiu 36.
Meciul Gaz Metan – ASA s-a jucat asearã.

7. Gaz Metan 0 0 0 0 0-0 20
8. CSMP Iaºi 1 1 0 0 3-1 18
9. Voluntari 1 0 1 0 1-1 16
10. Botoºani 1 0 0 1 1-2 16
11. Chiajna 1 0 0 1 1-3 13
12. Pandurii 1 0 1 0 1-1 11
13. ACS Poli 1 1 0 0 2-1 10
14. ASA 0 0 0 0 0-0 6

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT
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Universitatea Craiova încearcã sã-ºi completeze lo-
tul din mers, dupã ce patru jucãtori aflaþi la final de
contract au fost trimiºi la echipa a doua: Madson, Acka,
Nuno Rocha ºi Kay. Doi croaþi vor fi legitimaþi la for-
maþia antrenatã de Gigi Mulþescu, Filip Mrzljak ºi Filip
Jazvic, care vor semna contracte pe doi ani ºi jumãta-
te. Ambii au experienþa Ligii I ºi acum sunt liberi de
contract. Primul are 24 de ani, este mijlocaº defensiv
ºi a evoluat la Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb ºi
la Pandurii, pentru formaþia gorjeanã înscriind 4 goluri
în 45 de meciuri. În iarna trecutã, Mrzljak a fost aproape
de a semna cu Dinamo.

Filip Jazvic este mijlocaº ofensiv, are 26 de ani ºi a
jucat în Liga I la CFR Cluj ºi ASA Tg. Mureº, marcând
7 goluri în 40 de partide. A mai evoluat pentru Inter
Zapresic, Dragovoljac ºi Istra în Croaþia ºi la Hapoel
Haifa, în Israel. Filip Jazvic a marcat pentru ASA con-
tra Craiovei, în meciul disputat pe „Extensiv” anul tre-
cut ºi încheiat 1-1.

Calancea – A avut mai multe
intervenþii bune, se aflã la al doi-
lea meci bun ºi fãrã gol primit,
pare sã-ºi recapete forma de anul
trecut. A parat excelent ºuturile
lui Teixeira ºi Seto ºi o loviturã
liberã a lui Budescu.

Dimitrov – A avut o primã re-
prizã de coºmar. Teixeira l-a de-
pãºit frecvent, creând pericol la
poarta lui Calancea. Bulgarul s-
a mai ºi complicat, driblând în
preajma careului, deºi gazdele
erau în presing, iar Teixeira l-a
taxat. A impresionat la debut,
apoi a avut evoluþii modeste.

Kelic – A fãcut cel mai bun
meci al sãu de când a venit la
Universitatea. A dominat careul
în jocul aerian ºi a avut o inter-
venþie excelentã la Teixeira, în
repriza a doua. Nu are însã ni-
mic în comun cu jocul la con-
strucþie, pasele sale ajung la ad-
versari sau în aut. A avut ºi no-
rocul de a marca un atacant pre-
cum Niculae, i-ar fi fost mai
greu cu Sergiu Buº.

Barthe – Un mare câºtig pen-
tru echipã, are mare experienþã,
ºtie atât jocul defensiv, dar în
acelaºi timp are ºi clarviziune,
distribuie mingile util.

Bucuricã – De când a venit
la Universitatea nu a reuºit sã
se impunã, deºi a avut destule
ºanse. A blocat o minge ºutatã
de Lovin, în prima reprizã, dar
atât. Deºi este dreptaci, Robert
Petre a avut o evoluþie mai
bunã decât veteranul adus de
la Chiajna.

Mateiu – S-a descurcat pe
faza defensivã, a fãcut mare ri-
sipã de efort, a fost aproape de
Budescu în permanenþã, limitân-
du-i aria de joc. În schimb, pri-

ma pasã bunã a reuºit-o abia în
repriza a doua, are probleme
mari pe tranziþia pozitivã. Nu
este mijlocaº „box to box”, aºa
cum îl considerã Mulþescu.

Screciu – La primul meci ca
titular a avut o evoluþie remar-
catã de toatã lumea. Deºi a în-
ceput cu câteva faulturi nesãbui-
te, a fost din ce în ce mai bun ºi
este un mare câºtig, la doar 17
ani. Intercepþii bune, a rezistat
în dueluri, este redutabil ºi în
jocul aerian. Faþã de Mateiu, a
fost mult mai coerent pe con-
strucþie, a oferit pase utile. Ex-
traordinarã intervenþia în careu
la centrarea pe 6 metri, putea sã-
ºi marcheze autogol, dar a amor-
tizat excelent mingea. Nu ar tre-
bui scos din echipã.

Bancu – A fost printre cei mai
slabi de pe teren. A avut o ºansã
de gol în prima reprizã, când re-
luarea sa cu cãlcâiul a fost blo-
catã de Lung junior. A obosit de-
vreme, n-a contat deloc în joc
în repriza a doua, când a fost
mutat în dreapta. Dupã un meci
excelent la Piteºti cu Gaz Me-
tan, a urmat unul modest, la
Giurgiu.

Bãluþã – A fost cel mai bun
jucãtor al Universitãþii ºi la Giur-
giu. Excelent ºi în jocul defen-
siv, a creat faze periculoase, a
oferit câteva pase excelente, ade-
vãrate assist-uri, douã dintre ele
pentru Ivan. A avut ºi un ºut
bun, cu stângul,  respins de
Lung. Uneori þine prea mult de
minge ºi alege soluþii prea în-
drãzneþe, dar aºa se mai întâm-
plã când de implici în joc ºi în-
cerci sã ajuþi cât mai mult echi-
pa. Dacã ar lucra mai mult la
ºutul de la distanþã ar fi cel pu-

þin la nivelul lui Nicuºor
Stanciu, cu care este co-
leg de generaþie.

Gustavo – Evoluþie
bunã a brazilianului, chiar
dacã nu a mai fost atât de
periculos ca în meciul cu
Dinamo. A jucat însã în
bandã, este mult mai util
în centru, unde poate sã-
ºi punã în valoare ºi dri-
blingul ºi ºutul de la dis-
tanþã.

Ivan – Putea aduce toa-
te cele 3 puncte, dar s-a
jucat cu ocazia din prima
reprizã. Nu a marcat de-
cât un gol anul acesta, ºi
acela la 4-0 cu Voluntariul.
Evoluþiile sale au fost însã
bune, atât când a fost vârf
împins, dar mai ales când
a evoluat în bandã, în
funcþie de nevoile echipei.

R. Petre – A intrat fun-
daº stânga ºi s-a descur-
cat bine. A încercat ºi câ-
teva acþiuni îndrãzneþe, deºi a
pierdut ºi câteva mingi, dar nu-
mai în jumãtatea adversã. Deo-
camdatã, Mulþescu îl foloseºte
ca jolly-joker, dar dacã va con-
firma forma bunã poate sã pre-
tindã un loc de titular.

Mãzãrache – A jucat puþin ºi
a fãcut ce i s-a cerut: sã alerge,
sã punã presiune pe fundaºii ad-
verºi care încercau sã arunce
mingi spre careul Craiovei. A
încasat ºi un galben. Haþegan a
dictat aiurea lovitura liberã din
prelungiri, Mãzãrache nu a faul-
tat, ba chiar luase prim-planul
în duel.

Fajic – A jucat puþin, ar fi fost
introdus mai devreme doar în ca-
zul în care gazdele marcau.

Alb-albaºtrii sub lupã
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Mrzljak a evoluat la Pandurii,
iar Jazvic la CFR Cluj ºi ASA Tg. Mureº
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