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- Caragiale a avut doar un
Caþavencu; azi, Popescule,
politica e plinã de Caþavenci.

Ieri, începând cu ora 7.00, mai mulþi
angajaþi feroviari au oprit spontan lu-
crul, la nivelul þãrii. Potrivit comu-
nicatului CFR Cãlãtori, aceastã acþi-
une a afectat circulaþia unor trenuri,
iar oprirea lucrului a avut loc în con-
textul în care administraþia ºi federa-
þiile sindicatele reprezentative se aflã
în negocieri pentru semnarea noului
Contractul Colectiv de Muncã 2017-
2018. În cadrul acestora, conducerea
CFR Cãlãtori a anunþat cã în bugetul
companiei pentru anul 2017 este in-
clusã o creºtere a fondului de salarii,
creºtere care va conduce, în urma ne-
gocierilor, la majorãri salariale. În
Gara Craiova, tabela electronicã arã-
ta ieri, la ora 10.20, întârzieri de pes-
te 70 de minute. Mai grav este cã sute
de elevi doljeni aflaþi în programul
educativ „ªcoala altfel” au fost victi-
mele colaterale ale acestui
protest, micuþii rãmânând
cu orele prin gãri, în aºtep-
tarea vagoanelor, prin di-
verse colþuri ale þãrii. 33333 AC
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Un an
de la atentatele
de la Bruxelles!

Momente de reculegere,
ieri-dimineaþã, la Bruxelles,
începând cu aeroportul Za-
ventem, continuând cu nu-
meroase ceremonii de re-
cunoºtinþã, în cursul zilei,
ºi cu o slujbã religioasã,
asearã, la catedrala Saints
Michel-et-Gudule, la un an
de la atentatele care au fã-
cut 32 de morþi ºi peste 320
de rãniþi în capitala Belgiei.
De aproape un an, o comi-
sie parlamentarã de anche-
tã examineazã toate infor-
maþiile disponibile referi-
toare la atacurile de la ae-
roportul Zaventem (dublul
atac sinucigaº) ºi staþia de
metrou Maelbeck.

Angajaþii Centrului de Transfuzii
Craiova din dosarul „ºpagã pentru

sânge” rãmân 30 de zile dupã gratii
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Preºedintele Klaus Iohannis nu
se grãbeºte sã punã ºef la SIE
Preºedintele Klaus Iohannis a decla-

rat, ieri, cã nu se grãbeºte numeascã un
nou director la SIE, însã va discuta de-
spre acest subiect cu majoritatea parla-
mentarã, înainte ca propunerea sã fie
fãcutã publicã. „Parlamentul dupã cred
cã nici 7 luni a reuºit sã vacanteze
postul. Da, la momentul potrivit voi face
o propunere. Am de gând sã discut cu
majoritatea parlamentarã înainte sã facã
publicã propunerea pe care o voi face”,
a declarat Iohannis. ªeful statului s-a
declarat însã mulþumit de modul în care
îºi desfãºoarã activitatea ºeful interimar
al SIE. „Sunt foarte mulþumit de activita-
tea domnului general Predoiu, dar este
director interimar ºi este nevoie de un
director civil”, a spus preºedintele.

Klaus Iohannis a fost chestionat ºi
cu privire la „cutuma” numirii ºefilor ser-
viciilor din rândul opoziþiei. „Au existat
anumite cutume, de exemplu cã un ser-
viciu este la putere ºi unul la opoziþie.
În Parlament s-a trecut într-o nouã fazã,
cã nu se mai þine cont de aceste cutu-
me. (...) Este doar o observaþie.(...) Este
prea devreme sã discutãm despre per-
soana în cauzã, dacã va fi politician sau
nu. Rãmâne de vãzut”, a adãugat pre-
ºedintele. Întrebat dacã poate spune
care este orizontul de timp în care ar
putea lua o decizie, ºeful statului a spus:
„Nu mã grãbesc”.

Daniel Constantin, ministrul
Mediului: Prin Rabla Plus finanþãm
1.000 de maºini electrice, fiecare
beneficiar primind 10.000 euro
Ieri, în ºedinþa de guvern, s-a discutat

proiectul de hotãrâre pentru aprobarea
bugetului pe anul 2017 al Fondului de
Mediu ºi al Administraþiei Fondului de
Mediu. În acest an vor fi finanþate 11
mãsuri, cu 840 de milioane de lei, printre
care programul Rabla, Rabla Plus, Casa
Verde etc. „Este un act normativ extrem
de important care stã la baza finanþãrii
proiectelor de mediu. Unele mãsuri sunt
în dezbatere publicã, iar altele urmeazã
sã fie postate pe site-ul instituþiei. Ele
vor fi finanþate, în mare parte, din Fon-
dul de Mediu. Mizãm pe venituri la Fon-
dul de Mediu de circa 562 de lei. O altã
parte o vom finanþa de la Ministerul Fi-
nanþelor din vânzarea certificatelor pen-
tru emisii de dioxid de carbon”, a decla-
rat, miercuri, Daniel Constantin, minis-
trul Mediului. „La Rabla Plus vrem sã
achiziþionãm ºi punem la dispoziþie fon-
duri pentru 1000 de maºini electrice, pri-
ma pentru acest an fiind dublatã la 10.000
de euro pentru fiecare beneficiar”, a spus
Constantin.
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Ministrul Muncii, Lia Olguþa Va-
silescu, a anunþat, marþi, cã punctul
de pensie va creºte, din luna iulie, la
1.000 de lei, în ciuda recomandãrilor
Fondului Monetar Internaþional
(FMI), iar la finalul lunii martie va fi

Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii:Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii:Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii:Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii:Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii:
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Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog,

a declarat, ieri, dupã ºedinþa de Guvern,
cã vineri urmeazã sã semneze ordinul
care stabileºte metodologia de calcul
al preþului pentru medicamente. Tot
vineri va fi dezbatere publicã privind
normele de calcul al acestui preþ.

“Vineri va fi publicat în Monitorul
Oficial ordinul de ministru care va sta-
bili metodologia de publicare a preþu-
rilor. Nu e niciun secret cã ieri a avut
loc, la Guvern, împreunã cu primul mi-
nistru, un secretar de stat de la Mi-
nisterul de Finanþe, cu personal teh-
nic din Ministerul Sãnãtãþii, o întâlni-
re cu cele trei asociaþii ale producãto-
rilor, distribuitorilor ºi importatorilor
de medicamente ºi am convenit apli-
carea mãsurii din programul de guver-
nare cu privire la reducerea cu 35 % la
medicamente ºi la medicamentele ino-
vative care-ºi pierd patentul”, a de-
clarat Florian Bodog, ministrul Sãnãtãþii.

Reprezentanþii companiilor producãtoare de
medicamente au explicat cã, dupã întâlnirea de
marþi, cu ministrul Sãnãtãþii ºi cu premierul Sorin
Grindeanu, Florian Bodog le-a promis cã va þine
cont de discuþiile avute ºi cã va revizui textul ordi-
nului. Vineri, la Ministerul Sãnãtãþii, va avea loc o

altã dezbatere publicã a proiectului de Ordin pen-
tru aprobarea normelor privind modul de calcul ºi
procedura de aprobare a preþurilor maximale ale
medicamentelor de uz uman.

Acest proiect a fost pus în dezbatere publicã
în luna ianuarie, iar producãtorii de medicamen-
te s-au arãtat nemulþumiþi de mãsura scãderii

preþului cu 35%, în condiþiile în care,
oricum, România are unul dintre cele
mai mici preþuri pentru medicamente
din Europa, iar asta ar duce la dispa-
riþia anumitor tratamente de pe piaþa
de la noi din þarã.

Dupã vizita de lucru fãcutã, luna tre-
cutã, la sediul Ministerului Sãnãtãþii,
premierul Sorin Grindreanu a declarat
cã orice va hotãrî Ministerul Sãnãtãþii
va fi pe baza a ceea ce vor ºi producã-
torii de medicamente.

“Preþurile vor fi hotãrâte ºi con-
form a ceea ce noi ne-am propus, dar
ºi acord ºi cu producãtorii ºi cu aso-
ciaþiile de pacienþi. Eu ºtiu cã la acea
dezbatere publicã au fost prezente
inclusiv asociaþiile de pacienþi. În
perioada imediat urmãtoare domnul
ministru, ministerul vor veni cu o so-
luþie. (...) Eu subliniez cã tot ceea ce
va hotãrî Ministerul Sãnãtãþii va ºi

în acord ºi cu asociaþiile de pacienþi ºi cu pro-
ducãtorii. Noi nu vrem sã ajungem în situaþia în
care pe anumite componente sã avem distorsi-
uni în piaþã. Asta va fi o chestiune care, pe
termen scurt, sã venim cu soluþii prin dialog”,
a afirmat atunci Sorin Grindeanu, primul-minis-
tru al României.

Mai mulþi deputaþi PSD, printre care ºi preºe-
dintele Comisiei juridice a Camerei, Eugen Nicoli-
cea, au pus, marþi, în dezbatere publicã, un pro-
iect de lege pentru modificarea Legii referendu-
mului, motivând o astfel de reglementare, printre
altele, prin punerea în acord a legii cu deciziile
CCR. „Propunerea legislativã are drept obiectiv
alinierea la normele europene, respectarea Reco-
mandãrilor Comisiei de la Veneþia ºi, nu în ultimul
rând, punerea în acord a normelor referendare cu
deciziile Curþii Constituþionale”, se menþioneazã
în expunerea de motive a propunerii legislative

În expunerea de motive se mai precizeazã cã
eforturile tot mai susþinute ale României de con-
solidare a statului de drept modern ºi alinierea
la democraþiile europene, precum ºi adaptarea
legislaþiei interne la reglementãrile comunitare
vizând respectarea recomandãrilor Comisiei de
la Veneþia – Codul bunelor practici în materie de
referendum – impun fundamentarea soluþiilor le-

Olguþa Vasilescu anunþã cu cât va creºte punctul de pensie de la 1 iulie
gata ºi legea salarizãrii unitare.

“De la întâi iulie, punctul de pen-
sie va creºte la 1.000 de lei, nu se
pune problema sã amânãm aceastã
creºtere, sã o schimbãm, sã amânãm
legea salarizãrii unitare sau toate ce-

lelalte mãsuri pe care ni le-am asumat
prin programul de guvernare. Asta
nu înseamnã cã noi ne uitãm cu mai
puþin respect cãtre FMI sau cãtre
Comisia Europeanã sau cãtre alte in-
stituþii internaþionale, dar, nu putem
sã nu observãm faptul cã toate pro-
gnozele în ceea ce priveºte România
în ultimii ani, atât ale Comisiei Euro-
pene cât ºi ale FMI au fost greºite.
Daþi-ne voie sã ne luãm dupã Comi-
sia de Prognozã, care nu a greºit nici-
odatã pânã acum, ºi dupã estimãrile
pe care le facem noi cu specialiºtii
PSD”, a declarat Lia Olguþa Vasiles-
cu, la România TV.

Anunþul ministrului Muncii ºi Jus-
tiþiei Sociale vine în contextul în care
Reza Bagir, ºeful FMI la Bucureºti, a
atras atenþia asupra deficitului buge-
tar în creºtere ºi a spus cã România
este þara UE cu cea mai mare majorare
a deficitului bugetar structural.

“Pentru anul acesta, estimãm cã,
dacã nu se iau alte mãsuri în afarã de
cele incluse deja în buget, deficitul
proiectat va fi de 3,7% din PIB. În

timp ce deficitul este proiectat la 3,7%
într-un scenariu în care politicile nu
se modificã, vedem unele probleme
care se configureazã anul viitor. Dupã
estimãrile noastre, noi proiectãm cã
deficitul anului viitor va ajunge la
3,9% din PIB. Aº vrea sã precizez cã
estimãrile noastre pentru anul viitor
se vor modifica odatã ce se vor purta
discuþiile pe bugetul 2018. Informa-
þiile noastre la acest moment se ba-
zeazã pe ceea ce s-a inclus cu privire
la anul 2018 în bugetul anului 2017 ºi
pe efectele unor politici care sunt deja
luate în considerare, cum ar fi majo-
rarea punctului de pensie care trebu-
ie sã intre în vigoare în cursul aces-
tui an”, a spus Bagir.

În ceea ce priveºte legea salari-
zãrii unitare, Lia Olguþa Vasilescu a
precizat, în cadrul aceleiaºi interven-
þii TV, cã îºi propune ca aceastã lege
sã corecteze o serie de inechitãþi
care existã acum în sistemul buge-
tar. Noua lege a salarizãrii ar urma sã
fie gata pânã la finalul lunii martie, a
mai spus ministru.

PSD propune modificarea Legii referendumului, motivând
punerea în acord a acesteia cu deciziile CCR

gislative referendare, pentru o “cât mai mare pre-
dictibilitate ºi eficienþã legislativã”.

Iniþiatori propunerii legislative sunt deputaþii
PSD Eugen Nicolicea, Oana Florea, Alexandru Bã-
lãnescu ºi Iulian Iacomi. Propunere legislativã
modificã Legea 3/2000 privind organizarea ºi des-
fãºurarea referendumului ºi urmeazã a fi depusã
la Senat, ca primã Camerã sesizatã.

În propunerea de lege se prevede cã nu pot
face obiectul referendumului problemele care nu
pot fi supuse revizuirii, problemele pentru care e
necesarã revizuirea Constituþiei, probleme fisca-
le, cele cu caracter internaþional, amnistia ºi gra-
þierea, care nu pot face obiectul iniþiativei legisla-
tive a cetãþenilor.

De asemenea, se prevede cã nu se poate orga-
niza un referendum dacã textul propus pentru a fi
supus referendumului þine de competenþa exclu-
sivã a Parlamentului, textul propus pentru a fi
supus referendumului contravine dreptului inter-

naþional sau principiilor statutare ale Consiliului
Europei (democraþia, drepturile omului ºi preemi-
nenþa dreptului – statului de drept).

O altã prevedere vizeazã faptul cã referendu-
mul pentru demiterea preºedintelui României
este obligatoriu ºi se stabileºte prin hotãrârea
Parlamentului, în condiþiile prevãzute la art. 95
din Constituþie, iar rezultatul acestuia este obli-
gatoriu. Propunerea legislativã stipuleazã, toto-
datã, cã preºedintele României, dupã consulta-
rea Parlamentului, poate cere poporului sã îºi
exprime voinþa prin referendum cu privire la pro-
bleme de interes naþional, iar rezultatul acestuia
este consultativ.

De asemenea, în propunerea de lege se stipu-
leazã cã în cadrul referendumului populaþia poate
fi consultatã cu privire la una sau la mai multe
probleme, precum ºi cu privire la o problemã de
interes naþional ºi o problemã de interes local, pe
buletine de vot separate.
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O parte din angajaþii feroviari au
oprit spontan lucrul, începând cu
ora 7.00. Consecinþele imediate s-
au manifestat ºi pe raza Regionalei
CFR Craiova. „Aceastã acþiune
afecteazã circulaþia  unor trenuri.
Oprirea lucrului are loc în contex-
tul în care administraþia ºi federa-
þiile sindicatele reprezentative se
aflã în negocieri pentru semnarea
noului Contractul Colectiv de Mun-
cã 2017-2018, negocieri în cadrul
cãrora conducerea CFR Cãlãtori a
anunþat cã în bugetul companiei
pentru anul 2017 este inclusã o
creºterea a fondului de salarii, care
va conduce în urma negocierilor
la majorãri salariale”, a comunicat

Protestul spontan al CFRProtestul spontan al CFRProtestul spontan al CFRProtestul spontan al CFRProtestul spontan al CFR
ºi victimele colateraleºi victimele colateraleºi victimele colateraleºi victimele colateraleºi victimele colaterale

Ieri, începând cu ora 7.00, mai mulþi anga-
jaþi feroviari au oprit spontan lucrul, la nivelul
þãrii. Potrivit comunicatului CFR Cãlãtori,
aceastã acþiune a afectat circulaþia unor tre-
nuri, iar oprirea lucrului a avut loc în contex-
tul în care administraþia ºi federaþiile sindica-
tele reprezentative se aflã în negocieri pentru
semnarea noului Contractul Colectiv de Mun-
cã 2017-2018. În cadrul acestora, conducerea
CFR Cãlãtori a anunþat cã în bugetul compa-

niei pentru anul 2017 este inclusã o creºtere
a fondului de salarii, creºtere care va condu-
ce, în urma negocierilor, la majorãri salariale.
În Gara Craiova, tabela electronicã arãta ieri,
la ora 10.20, întârzieri de peste 70 de minute.
Mai grav este cã sute de elevi doljeni aflaþi în
programul educativ „ªcoala altfel” au fost
victimele colaterale ale acestui protest, micu-
þii rãmânând cu orele prin gãri, în aºteptarea
vagoanelor, prin diverse colþuri ale þãrii.

CFR SA a anunþat cã activitatea feroviarã a fost reluatã în regiona-
lele Bucureºti, Craiova, CF Cluj, Iaºi, Galaþi ºi Constanþa, purtându-
se discuþii pentru încetarea protestului spontan cu angajaþii din anu-
mite staþii de pe raza de activitate a regionalelor Braºov ºi Timiºoara.
Conducerea ministerul de resort este optimistã. „Am primit asigurãri
cã nu va fi declanºatã greva”, a declarat, ieri, la ora 15.00, la începu-
tul ºedinþei de Guvern, Rãzvan Cuc, ministrul Transporturilor.

La închiderea ediþiei noastre, circulaþia feroviarã spre Bucureºti a
intrat în normalitate, fãrã întârzieri. Probleme existau pe traseul Ti-
miºoara-Craiova, aici minutele de aºteptare ajungând la câteva zeci.
Odatã cu trecerea timpului, intervalele de aºteptare vor fi din ce în ce
mai mici, urmând sã disparã în cursul zilei de azi. Despre un posibil
protest spontan, azi, al mecanicilor de locomotivã, CFR Cãlãtori Cra-
iova ne-a precizat cã nu are cunoºtinþã.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

CFR Cãlãtori, imediat dupã declan-
ºarea protestului.
Întârzieri mai mari de o orã,
la Craiova

Revendicãrile angajaþilor CFR
vizeazã o creºtere a salariilor cu
25%. ªi, totuºi, administraþia decla-
rã cã intenþioneazã sã reaºeze cla-
sele de salarizare, în funcþie de fon-
dul de salarii care se va asigura prin
bugetul de venituri ºi cheltuieli al
CFR Cãlãtori, pentru funcþiile de
bazã: acari, manevraþi, ºefi de ma-
nevrã, conductori, ºefi de tren, ca-
sieri, informatori din ramura MC,
ºi pentru funcþiile de execuþie din
celelalte ramuri, cu posibilitatea de

diferenþiere în funcþie de complexi-
tatea ºi de volumul de muncã. În
acelaºi timp, compania a fãcut un
apel la pasageri ca, înainte de efec-
tuarea cãlãtoriei, sã solicite infor-
maþii despre întârzierile care se în-
registreazã în trafic, la personalul
din staþii sau la 0219521 – INFO
CFR (trafic intern).

În urma protestului spontan, la
nivel naþional, peste 150 de trenuri
au rãmas pe peron. În gara Craio-
va, tabela electronicã referitoare la
mersul trenurilor afiºa, ieri, la ora
10.20, întârzieri foarte mari. Ast-
fel, R 2080 Petroºani – Cãrbuneºti
– Craiova afiºa o întârziere de 70
de minute; R 15942 Motru – Fi-
liaºi avea întârziere de 45 de minu-
te, R 2852 Tg. Jiu – Turceni –
Craiova afiºa o întârziere de 35 de
minute, I.R. 1692 Timiºoara – Se-
verin – Craiova, alte 25 de minute
de întârziere, identic cu R 9001
Bucureºti N. – Roºiori – Craiova.
Ministerul promite 22,5%, în plus,
la fondul de salarii

Ministrul Transporturilor, Rãz-
van Cuc, a participat, ieri-diminea-
þã, la teleconferinþa organizatã de
CFR S.A. cu toate regionalele din
þarã, în contextul protestului spon-
tan al angajaþilor din domeniul fe-
roviar. Ministrul a întãrit ideea cã
în proiectele Bugetului de Venituri
ºi Cheltuieli ale CFR S.A. ºi CFR
Cãlãtori sunt prevãzute creºteri
salariale. Bugetele vor fi aprobate
prin Hotãrâre de Guvern. În acest
moment, proiectele se aflã pe cir-
cuitul de avizare.

CFR SA are inclusã în bugetul
companiei pentru anul 2017 o creº-
tere a fondului de salarii cu 22,5%,
care se va regãsi, în urma nego-
cierilor cu partenerii sociali, în sa-
lariile angajaþilor. Administraþia a
propus partenerilor sociali înche-
ierea unui acord pânã la semnarea
CCM pentru perioada 2017-2018
pentru a asigura astfel protecþie
socialã angajaþilor, relaþii de mun-
cã echitabile, precum ºi un cadru
normal ºi legal de funcþionare a
companiei dupã expirarea în data
de 21 martie 2017, a Contractului
Colectiv de Muncã, însã sindica-
tele au refuzat acest lucru. Com-
paniile feroviare au parcurs toate
etapele necesare demarãrii nego-
cierilor cu federaþiile sindicale re-
prezentative (semnatare ale Con-
tractului Colectiv de Muncã) ºi au
respectat termenele legale pentru

elaborarea ºi promovarea bugete-
lor pentru acest an.
CFR Cãlãtori cere scuze!

Potrivit comunicatului emis, ieri,
de Ministerul Transporturilor, mi-
nistrul Rãzvan Cuc a purtat discu-
þii, inclusiv marþi searã, cu preºe-
dintele Federaþiei Naþionale Fero-
viare Miºcare Comercial ºi au con-
venit asupra prevederilor bugeta-
re. „Chiar ieri am cãzut de acord
cu lideri ai sindicatelor feroviare
asupra prevederilor bugetare din
Bugetul de Venituri ºi Cheltuieli.
Bugetul urmeazã a fi promovat prin
Hotãrâre de Guvern ºi, mai apoi,
mãsurile împreunã cu majorãrile
salariale sã se regãseascã în Con-
tractele Colective de Muncã ale
celor douã companii”, a declarat
Rãzvan Cuc, Ministrul Transpor-
turilor.

Pânã una, alta, CFR Cãlãtori
cere scuze pasagerilor pentru dis-
confortul creat de acest eveniment
ºi îi asigurã cã se depun toate efor-
turile astfel încât sã asigurãm con-
diþii optime de reluare a circulaþiei
trenurilor.
Mobilizarea începuse
din 10 martie a.c.

Federaþia Sindicatelor Transpor-
tatorilor Feroviari din România arã-
ta printr-o postare, încã din data de
10 martie 2017, cã „în perioada ur-

mãtoare toþi salariaþii SNTFC CFR
Cãlãtori trebuie sã încercãm sã fim
uniþi, deoarece la SNTFC CFR Cã-
lãtori SA la data de 15.03.2017 sau
30.03.2017 este posibil ca salariul
sã nu se acorde întreg, ci în tranºe,
funcþie de încasãrile pe care le are
SNTFC CFR Cãlãtori SA. Salariul
lichidare ºi/sau avans poate fi în
tranºe în martie 2017 pentru cã
SNTFC CFR Cãlãtori SA nu a pri-
mit subvenþia/compensaþia pe luni-
le ianuarie, februarie ºi martie 2017.
Mai mult, pentru cã SNTFC CFR
Cãlãtori SA nu are BVC pe anul 2017
aprobat prin HG, s-ar putea sã nu
avem încheiat CCM la nivel de
SNTFC CFR Cãlãtori SA pe anii
2017-2018 începând cu 23 martie
2017 ºi poate nu va fi nici creºtere
salarialã pânã la semnarea unui nou
CCM. În consecinþã, în perioada
urmãtoare trebuie sã încercãm sã
fim uniþi ºi sã protestãm sub toate
formele legale existente împotriva
tuturor acelora care, cu voie sau
fãrã voie, distrug SNTFC CFR Cã-
lãtori SA”.

Astãzi se prefigureazã un pro-
test spontan ºi al mecanicilor de
locomotivã. Asta mai lipsea! Zi
dupã zi, în mijlocul unei sãptãmâni
cu activitãþi ºcolare multiple, fiind-
cã multe instituþii de învãþãmânt au
ales aceste zile însorite sã le folo-
seascã în programul educativ
„ªcoala altfel”.
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Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, ieri, contesta-
þiile celor doi angajaþi ai Centrului
Regional de Transfuzie Sanguinã
Craiova, Cosmin Cristian Magaon,
de 24 de ani, din Craiova, asistent
medical, ºi Mihaela Georgineta
Opriºan, de 33 de ani, din munici-
piu, registrator, formulate împotri-
va hotãrârii din 16 martie a.c. a
Tribunalului Dolj prin care au fost
arestaþi preventiv pentru 30 de zile.
Hotãrârea Curþii de Apel Craiova
fiind definitivã, cei doi vor rãmâne
în arestul IPJ Dolj cel puþin pânã
la expirarea celor 30 de zile.

Reamintim cã, în urmã cu o
sãptãmânã, mai exact miercuri, 15
martie a.c., procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, împreunã cu ofiþeri de
poliþie judiciarã ai Direcþiei Gene-
rale Anticorupþie –  Structura Cen-
tralã ºi Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj, au descins la Centrul
Regional de Transfuzie Sanguinã
Craiova, unde au realizat prinde-

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, sub coordonarea procuroru-
lui desemnat din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, au
organizat, luni, 16 ianuarie a.c.,
prinderea în flagrant a unui agent
de poliþie din cadrul Postului de
Poliþie Verbiþa. Agentul, Bogdan
ªtefan Popîrþan, de 25 de ani,
în cursul lunii decembrie 2016,
l-a depistat pe denunþãtor în timp
ce transporta material lemnos,
fãrã a deþine documente de pro-
venienþã ºi, pentru a nu-l sanc-
þiona contravenþional ºi a nu dis-
pune confiscarea cãruþei ºi a
hamului, i-a pretins acestuia di-
verse sume de bani.

Poliþistul l-a abordat în mai multe
rânduri pe doljean, ultima datã pe 14
ianuarie, ocazie cu care i-a solicitat
din nou bani, stabilind sã se întâl-
neascã douã zile mai târziu, pentru
remiterea sumei pretinse. Bãrbatul s-
a prezentat la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi a povestit totul, în
baza denunþului fiind puse la punct
detaliile prinderii în flagrant. Poliþis-
tul a fost prins dupã ce primise suma

Efectivele din cadrul Biroului
Rutier Craiova ºi Biroului Dru-
muri Naþionale ºi Europene îm-
preunã cu poliþiºtii rutieri de la
formaþiunile din judeþul Dolj au
continuat, luni ºi marþi, acþiunile
de prevenire a accidentelor de
circulaþie pe drumurile din judeþ.
Poliþiºtii rutieri au avut în vedere
în principal prevenirea acciden-
telor de circulaþie produse pe fon-
dul neacordãrii de prioritate de
trecere pietonilor angajaþi regu-
lamentar în traversarea strãzii,
însã oamenii legii au acþionat ºi
pe linia prevenirii evenimentelor
rutiere cauzate de traversarea ne-
regulamentarã de cãtre pietoni.-
 Astfel, ca urmare a abaterilor
constatate în cadrul acþiunilor

Peste 300 de amenzi aplicate în douã
zile de poliþiºtii doljeni de la Rutierã

desfãºurate, poliþiºtii rutieri dol-
jeni au constatat ºi aplicat 321
sancþiuni contravenþionale de
peste 51.000 lei, dintre acestea
24 amenzi fiind aplicate pentru
neacordare prioritate pietoni, 76
amenzi aplicate pietonilor pentru
traversarea neregulamentarã, dar
ºi 25 de cãruþaºi ºi 24 de bici-
cliºti au fost sancþionaþi pentru
abateri de naturã contravenþiona-
lã. În 32 de situaþii poliþiºtii dol-
jeni au luat mãsura complemen-
tarã reþinerii permisului de con-
ducere în vederea suspendãrii -
dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice, toto-
datã fiind retrase ºi 8 certificate
de înmatriculare, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.

Angajaþii Centrului de TAngajaþii Centrului de TAngajaþii Centrului de TAngajaþii Centrului de TAngajaþii Centrului de Transfuzii Craiova din dosarulransfuzii Craiova din dosarulransfuzii Craiova din dosarulransfuzii Craiova din dosarulransfuzii Craiova din dosarul
„ºpagã pentru sânge” rãmân 30 de zile dupã gratii„ºpagã pentru sânge” rãmân 30 de zile dupã gratii„ºpagã pentru sânge” rãmân 30 de zile dupã gratii„ºpagã pentru sânge” rãmân 30 de zile dupã gratii„ºpagã pentru sânge” rãmân 30 de zile dupã gratii
Cei doi angajaþi ai Centrului Regional de

Transfuzie Sanguinã Craiova „sãltaþi”, în
urmã cu o sãptãmânã, de ofiþerii de poliþie
judiciarã ai Serviciului Judeþean Anticorup-
þie ºi procurorul desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj, într-un do-
sar vizând comiterea infracþiunilor de luare

de mitã, respectiv complicitate la luare de
mitã, rãmân în spatele gratiilor. Curtea de
Apel Craiova le-a respins, ieri, contestaþiile
formulate împotriva hotãrârii din 16 martie a
Tribunalului Dolj prin care au fost arestaþi
preventiv pentru 30 de zile. Hotãrârea Curþii
de Apel Craiova este definitivã.

rea în flagrant a lui Cosmin Cris-
tian Magaon, asistent medical, în
timp ce primea suma de 200 lei de
la un investigator sub acoperire,
pentru a furniza douã unitãþi de
sânge necesare unui pacient în ve-
derea efectuãrii unei intervenþii
chirurgicale: „Procurorul desemnat
din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, împreunã cu
ofiþeri de poliþie judiciarã ai Di-
recþiei Generale Anticorupþie
(D.G.A.) –  Structura Centralã ºi
Serviciul Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, în urma activitãþi-
lor complexe de cercetare penalã,
au realizat, în cursul zilei de as-
tãzi, surprinderea  în flagrant a lui
M.C.C. (n.r. - Magaon Cosmin
Cristian), asistent medical în ca-
drul unui centru de transfuzii din
Craiova, în timp ce primea suma
de 200 lei de la un investigator sub
acoperire, pentru a furniza douã
unitãþi de sânge necesare unui pa-
cient în vederea efectuãrii unei
intervenþii chirurgicale. În fapt, în

cursul lunii martie 2017, M.C.C.
în colaborare cu O.M.G. (n.r.-
Opriºan Mihaela Georgineta), re-
gistrator la aceeaºi unitate medi-
calã, pe fondul lipsei de sânge
necesar intervenþiilor chirurgica-
le, a primit în repetate rânduri, de
la investigatori sub acoperire ai
D.G.A., diferite sume de bani pen-
tru a facilita obþinerea respective-
lor unitãþi de sânge. Tot astãzi
(miercuri), la sediul centrului me-
dical a fost efectuatã o percheziþie
în urma cãreia cele douã persoane
au fost conduse la sediul unitãþii
de Parchet în vederea continuãrii
cercetãrilor sub aspectul sãvârºi-
rii infracþiunilor de luare de mitã
ºi complicitate la luare de mitã”,
au comunicat reprezentanþii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Cei doi au fost reþinuþi pen-
tru 24 de ore în urma audierii, pe
16 martie au fost arestaþi preven-
tiv pe 30 de zile, iar hotãrârea a
rãmas definitivã ieri, la Curtea de
Apel Craiova.

Poliþistul de la Verbiþa prins cu ºpagã,
plasat sub control judiciar ºi judecat pentru luare de mitã

Agentul din cadrul Postului de Poliþie Verbiþa prins în
flagrant, în luna ianuarie, primind 150 de lei ºpagã pentru a
nu lua mãsurile legale faþã de un doljean pe care îl prinsese
cu un transport de lemne fãrã documente legale, a fost
plasat sub control judiciar. Mai mult, instanþa i-a interzis
exercitarea profesiei pe perioada controlului judiciar. Hotã-
rârea a fost luatã luni, 20 martie a.c., în procesul în care
poliþistul este judecat pentru luare de mitã.

de 150 lei de la denunþãtor. A fost
ridicat ºi adus la Craiova, la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, iar la finalul audierii, procuro-
rul de caz a dispus reþinerea agentu-
lui de poliþie pentru o perioadã de 24

ore. Pe 17 ianuarie a fost prezentat
magistraþilor Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã,
însã instanþa a dispus faþã de el mã-
sura arestului la domiciliu.

Pe 1 februarie s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care Bog-
dan ªtefan Popîrþan a fost trimis în
judecatã pentru luare de mitã, iar
pe 1 martie a.c. cauza a ieºit din
camera preliminarã, judecãtorii dis-
punând începerea procesului: „Con-

statã legalitatea sesizãrii instanþei
prin rechizitoriul cu nr. 22/P/2017
din 01.02.2017 al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj cu privire
la trimiterea în judecatã, în stare
de arest la domiciliu, a inculpatu-
lui Popîrþan Bogdan ªtefan, pen-
tru sãvârºirea infracþiunii prev. de
art. 289 alin. 1 C.P. rap . la art. 6
din Legea 78/2000. Constatã lega-
litatea administrãrii probelor ºi a
efectuãrii actelor de urmãrire pe-
nalã. Dispunerea începerea judecã-
þii în cauzã privind pe inculpatul
Popîrþan Bogdan ªtefan”.

Luni, 20 martie a.c., poliþistul
a scãpat ºi de arestul la domici-
liu, însã nu mai are voie sã-ºi
exercite profesia: „Admite cere-
rea de înlocuire a mãsurii preven-
tive a arestului la domiciliu dis-
pusã prin încheierea nr. 17 din
data de 17.01.2017 a Judecãto-
rului de Drepturi ºi Libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj, faþã de
inculpatul Popîrþan Bogdan ªte-
fan, cu mãsura preventivã a con-

trolului judiciar. Dispune ca incul-
patul Popîrþan Bogdan ªtefan, pe
timpul cât se aflã sub control judi-
ciar, sã respecte urmãtoarele obli-
gaþii: sã nu deþinã, sã nu foloseas-
cã ºi sã nu poarte arme;  sã nu exer-
cite profesia, meseria, sau sã nu
desfãºoare activitatea în exercita-
rea cãreia a sãvârºit fapta. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la comunicare”, se aratã hotã-
rârea instanþei. 
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Un an de la atentatele de la Bruxelles!Un an de la atentatele de la Bruxelles!Un an de la atentatele de la Bruxelles!Un an de la atentatele de la Bruxelles!Un an de la atentatele de la Bruxelles!
MIRCEA CANÞÃR

Momente de reculegere, ieri-dimineaþã,
la Bruxelles, începând cu aeroportul Za-
ventem, continuând cu numeroase cere-
monii de recunoºtinþã, în cursul zilei, ºi cu
o slujbã religioasã, asearã, la catedrala
Saints Michel-et-Gudule, la un an de la
atentatele care au fãcut 32 de morþi ºi pes-
te 320 de rãniþi în capitala Belgiei. De
aproape un an, o comisie parlamentarã de
anchetã examineazã toate informaþiile dis-
ponibile referitoare la atacurile de la aero-
portul Zaventem (dublul atac sinucigaº) ºi
staþia de metrou Maelbeck. Sunt consem-
nate peste 150 de audieri de poliþiºti, ma-
gistraþi, oameni politici, ºefi de servicii de
informaþii, ºi examinate peste 5.000 de
documente, pentru a se gãsi rãspuns la o
întrebare cardinalã: aceste atacuri, cele mai
grave din istoria þãrii, puteau fi evitate, dacã
statul, mai ales, preocupat de reformarea
în permanenþã a instituþiilor sale, n-ar fi
eºuat în misiunea sa de protecþie? În cur-
sul unei percheziþii în apartamentul soþiei
unuia dintre inculpaþi, Mohamed Bakkali,
poliþiºtii au descoperit imagini cu directo-
rul centrului nuclear Mol. Ministrul de in-
terne ºi securitate, Jan Jambon, naþionalist
flamand, a dat rãspunsurile proprii, fãrã a
mai aºtepta concluziile comisiei parlamen-

Tratamentul celor 2.000 de
pacienþi eligibili va putea înce-
pe dupã ce medicamentul Le-
dipasvirum+Sofosbuvirum va
fi inclus în Lista cuprinzând
denumirile comune internaþio-
nale (DCI) corespunzãtoare
medicamentelor de care bene-
ficiazã asiguraþii, cu sau fãrã
contribuþie personalã (HG 720/
2008), ºi dupã ce comisia de

tare. „Problema este de a ºti dacã guver-
nul, poliþia, justiþia, serviciile de informaþii
au comis erori”. Complicat rãmâne orice
rãspuns, dupã cum nici cel oferit de Jan
Jambon nu este suficient de elocvent. A
vrut sã-ºi dea demisia, la douã zile dupã
atentate, împreunã cu omologul sãu de la
justiþie Koen Geens, întrucât unul dintre
teroriºtii de la aeroportul Zaventem, Ibra-
him El Bakraoui, a fost scãpat „din mâini”,
la 11 iunie 2015 (fusese interceptat la Ga-
ziantep – frontiera turco-sirianã), în urma
unor erori prezumate ale unui ofiþer de le-
gãturã din poliþia belgianã, în Turcia, de-
semnat pe lângã ambasada de la Ankara.
Ministrul de Interne susþine cã nu dispu-
nea de informaþiile necesare, nici din par-
tea autoritãþilor turce, nici din partea justi-
þiei belgiene pentru reperarea viitorului ka-
mikaze, expulzat de Ankara cu 8 luni îna-
intea atentatelor de la Bruxelles. Scandalul
a fost imens, în urmã cu un an, demisia lui
Jan Jambon iminentã, fiind refuzatã in ex-
tremis de prim-ministrul, Charles Michel.
Lecþia trasã? Nimeni nu se hazardeazã sã
vorbeascã despre aºa ceva. Se spune, în
schimb, cã serviciile belgiene de informa-
þii rãmân subdimensionate ºi suferã de un
pilotaj politic în coordonarea cu poliþia ju-

diciarã, poliþiile locale, parchete ºi aºa mai
departe. Adicã eterna „amiciþie” între fla-
manzi ºi waloni. Mãsurile antiteroriste ad-
optate nu au fost deplin conjugate cu inhi-
barea expansiunii islamismului radical ºi
violent finanþat de þãri strãine. Se subînþe-
lege cã dupã atentate au ieºit în evidenþã
numeroase lacune grave. Presa belgianã,
care îºi pune multe întrebãri, evocã filmul
zilei de 22 martie 2016: ora 7:58 o primã
explozie, la aeroportul Zaventem, urmatã
de a doua; ora 9:32 o a treia explozie, în
staþia de metrou Maelbeck. Bruxelles-ul,
inima Europei, este tot timpul în alertã.
Poliþia cautã suspecþi care apar pe camere
de supraveghere ale aeroportului Zaventem
ºi percheziþiile nu mai contenesc. Dar e
greu. Cotidianul „Le Soir” publicã un edi-
torial intitulat „Ce n’est pas le fin, c’est le
debut”, atenþionând asupra lipsei de efica-
citate a poliþiei belgiene. „The Independent”
vorbeºte de obscuritate în inima Europei.
În Belgia, divizarea identitarã a þãrii întreþi-
ne radicalizarea tinerilor musulmani, mai
accentuatã faþã de Franþa ºi Marea Brita-
nie. Cea mai mare parte a tinerilor musul-
mani din Franþa sau Marea Britanie se con-
siderã francezi sau britanici. Ce trebuie
sã se considere un tânãr marocan nãscut

la Bruxelles? Walon, flamand sau bruxel-
lez? Oricâte explicaþii s-ar gãsi ºi oricâte
circumstanþe s-ar putea evoca, este clar
cã la nivelul serviciilor de informaþii, de
pe continent, cooperarea antiteroristã are
destule fisuri. Asta ºtiu jihadiºtii. Este una
dintre concluziile ziariºtilor Christophe
Lamfalussy – mare reporter la „La Libre
Belgique” ºi Jean Pierre Martin – mare
reporter la RTL, în cartea lor „Molenbeek
sur jihad” (Ed. Grasset, 2017).  Dovadã,
recrudescenþa atentatelor. Dupã 7 ianua-
rie 2015, 13 noiembrie 2015, 22 martie
2016, Europa ºtie cã poate fi fragilã. Dis-
cuþiile de altã naturã sunt „apã de ploaie”.
O reflecþie: faptul cã serviciile de infor-
maþii de la noi îºi fac, cu prisosinþã, da-
toria, fiindcã ºi-o fac, pare ceva... abso-
lut firesc. De profesionalismul „anonimi-
lor” se pomeneºte rar. Ori ei apãrã spaþiul
Schengen ºi e greu de crezut cã ar putea
confunda rubrica „36.2” (infracþiuni de
drept comun) cu rubrica „36.3” (semna-
le de risc la siguranþa de stat). În loc de
concluzie: munca judecãtorilor constituie
inima dispozitivului antiterorist, menþiona
Marc Trevidici, fost judecãtor antitero, la
RTBF. Pionierii jihadului nu comunicau
prin twtitter, facebook sau snapchat.

Filialele din Craiova ale
Asociaþiei Studenþilor Creºtini
Ortodocºi Români (ASCOR) ºi
Asociaþiei Pro Vita organizeazã
sâmbãtã, 25 martie, ora 16.00,
cea de-a VII-a ediþie a eveni-
mentului „Marºul pentru
viaþã”, sub genericul „Ajutã
Mama ºi Copilul! Ei depind de
tine!”.

Participanþii se vor întruni la
Biserica „Hagi Enuº” ºi vor
parcurge traseul: Biserica „Hagi
Enuº” – Universitate – Primãrie

2.000 de pacienþi cu hepatitã C vor
beneficia de tratament fãrã interferon

Contractul cost-volum-rezultat pentru tra-
tamentul fãrã interferon al hepatitei C croni-
ce (HCC) la adulþi, subgrupul „pacienþi cu ci-
rozã hepaticã decompensatã cu VHC (scor

Child B sau C)”, a fost semnat de Casa Naþi-
onalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi deþinãtorul
autorizaþiei de punere pe piaþã, prin reprezen-
tantul legal în România.

specialitate din cadrul Ministe-
rului Sãnãtãþii (MS) va elabora
protocolul terapeutic de pre-
scriere. Pe baza protocolului
aprobat de MS, comisia de ex-
perþi de la nivelul CNAS va ela-
bora formularul specific care
va fi completat de medicul pre-
scriptor la momentul eliberãrii
reþetei. Ca urmare a renunþãrii
la mecanismul avizãrii trata-

mentelor scumpe de comisiile
de experþi ale CNAS, nu va mai
fi necesarã nicio aprobare su-
plimentarã pentru prescrierea
reþetei.

Cura cu medicamentul men-
þionat va dura 12 sau 24 sãptã-
mâni, în funcþie de starea clini-
cã a pacientului, iar evaluarea
rezultatului medical se va face
la finalizarea tratamentului ºi
dupã alte 12 sãptãmâni.

Totodatã, zilele acestea se aº-
teaptã finalizarea negocierilor
pentru contractul cost-volum-re-
zultat vizând tratamentul fãrã in-
terferon a 10.000 de pacienþi eli-
gibili cu hepatitã cronicã C, aflaþi
în stadiile de fibrozã hepaticã F4
(cirozã compensatã), F3 ºi F2

(cu anumite comorbiditãþi).

Vor fi semnate
contracte
ºi pentru oncologie

În perioada 2016-2017 au
fost semnate 11 contracte cost-
volum, din care nouã contracte
pe aria terapeuticã oncologie, un
contract pe boli rare – purpura
trombocitopenicã idiopaticã – ºi
un contract pe aria terapeuticã
reumatologie. Din cele nouã
contracte încheiate pe aria tera-
peuticã oncologie, patru con-
tracte sunt consecinþa reluãrii
procesului de negociere.

La ora actualã sunt în curs
de semnare alte douã contracte
cost-volum pe aria terapeuticã

oncologie, pentru DCI Vemu-
rafenibum, cu indicaþie în mo-
noterapia melanomuluimalign
inoperabil sau metastatic pozi-
tiv la mutaþia Braf V600, res-
pectiv pentru DCI Nivoluma-
bum, cu indicaþie în monote-
rapia melanomului avansat (ne-
rezecabil sau metastatic) la
pacienþii adulþi. Dupã semna-
rea contractelor, tratamentul
cu medicamentele menþionate
va putea începe dupã parcur-
gerea etapelor de reglementare
(includerea în HG 720/2008,
apoi elaborarea ºi aprobarea
protocolul terapeutic, pe baza
cãruia va fi elaborat  formula-
rul specific de prescriere).

RADU ILICEANU

– Biserica „Sfânta Treime” –
Biserica „Madona Dudu”. La
Târgu Jiu, marºul va începe la
ora 14.00 ºi se va desfãºura pe
urmãtorul traseu: Biserica
„Înãlþarea Domnului” – strada
Victoriei – Piaþa Prefecturii –
Masa Tãcerii – Calea Eroilor –
Coloana fãrã sfârºit.

 „Marºul pentru viaþã” se
va desfãºura în ziua praznicu-
lui Buna Vestire, în peste 285
de localitãþi din România ºi
Republica Moldova. „El

reprezintã una dintre cele mai
importante iniþiative civice prin
care se contribuie la lupta
împotriva avortului, un flagel al
societãþii contemporane care,
în România, în perioada 1958 –
2014, a curmat circa 22 638
755, þara noastrã aflându-se pe
locul doi în lume, dupã Rusia,
în ceea ce priveºte numãrul de
avorturi raportat la populaþia
existentã”, se menþioneazã
într-un comunicat de presã al
organizatorilor.

„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu„Marºul pentru viaþã”, la Craiova ºi Târgu Jiu
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Cel de-al doilea apel de proiecte
se va lansa în luna mai a.c. ºi va
avea un buget de aproximativ 60
de milioane de euro, fiind finanþat
din fonduri FEDR, IPA ºi ENI,
condiþiile specifice urmând a fi pre-
zentate în cadrul evenimentelor
mai sus menþionate. La eveniment
au participat beneficiari ºi potenþi-
ali beneficiari ai Programului Trans-
naþional Dunãrea: instituþii ºi auto-
ritãþi publice locale, regionale ºi
centrale, organisme de drept pu-
blic, organizaþii private – ONG-uri,
IMM-uri –, precum ºi actori cheie
SUERD. Au fost prezentate ºi dez-
bãtute teme de interes, precum
bugetul alocat apelului de proiec-
te, domeniile finanþate, condiþiile
specifice, aspect privind cofinan-
þarea naþional

Programul Transnaþional Du-
nãrea 2014-2020 (succesorul-
 Programului de Cooperare Trans-
naþionalã Sud-Estul Europei –
SEE)  finanþeazã proiecte care vor
avea ca obiectiv  îmbunãtãþirea
politicilor publice ºi a cooperãrii
instituþionale, implementate de un
parteneriat transnaþional extins. Aria
eligibilã a programului este consti-
tuitã din 14 state: Austria, Bulga-
ria, Cehia, Germania (landurile Ba-
den Wurttemberg ºi Bavaria), Un-
garia, România, Slovenia, Slovacia,
Bosnia ºi Herþegovina, Muntene-
gru, Serbia, Moldova ºi Ucraina
(oblasturile Chernivetska, Ivano-
Frankiviska, Zakarpatska, Odes-
sa). Pentru România, întregul teri-
toriu este eligibil.
IPA are un buget de aproximativ
11,7 miliarde de euro

Andreea Pena – Consilier, Di-
recþia Generalã Programe Europe-
ne, MDRAP, Responsabil Progra-
mul Transnaþional Dunarea 2014-
2020, a precizat cu aceastã oca-
zie, cã acest program are ca prin-
cipal obiectiv stimularea inovãrii ºi

Ministerul Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fondurilor
Europene, în calitate de Autoritate Na-
þionalã ºi Punct Naþional de Contact
pentru Programul Transnaþional Du-
nãrea 2014-2020, a organizat în pe-
rioada februarie-martie 2017 un nu-
mãr de ºapte evenimente de informa-

a spiritului antreprenorial, conser-
varea patrimoniului natural ºi cul-
tural din regiunea Dunãrii, îmbu-
nãtãþirea conectivitãþii ºi sprijinirea
tranziþiei înspre o economie cu
emisii reduse de dioxid de carbon.
Bugetul Programului de cooperare
transnaþionalã pentru regiunea Du-
nãrii este în valoare de 222 milioa-
ne de euro.  Din aceastã sumã 202
milioane de euro din Fondul Euro-
pean de Dezvoltare Regionalã
(FEDR). FEDR are drept obiectiv
consolidarea coeziunii economice
ºi sociale în Uniunea Europeanã
prin reducerea dezechilibrelor din-
tre regiunile acesteia (în perioada
2014-2020, FEDR va investi pes-
te 199 de miliarde de euro în
regiunile Europei).

Din suma de 19,8 milioa-
ne de euro din Instrumentul
de Asistenþã pentru Preade-
rare (IPA); IPA oferã asisten-
þã financiarã ºi tehnicã pen-
tru a sprijini procesul de re-
formã în þãrile în curs de ade-
rare. Fondurile IPA dezvoltã
capacitãþile acestor þãri,
având drept rezultat evoluþii
pozitive ºi progresive în re-
giune (în perioada 2014-
2020, IPA are un buget de
aproximativ 11,7 miliarde de
euro). “Astãzi (n.r ieri) vom
face o prezentare a primului
apel, vom continua cu datele
pentru cel de-al doilea apel.
Pânã în luna mai, când se va
deschide oficial sesiunea de
încãrcat proiectele pe site,
toate documentele sunt disponibi-
le. Asta înseamnã cã întregul pa-
chet al solicitantului este disponi-
bil pe site-ul programului…”, a
subliniat Andreea Pena.

„Nu finanþãm proiecte mari…”
Reprezentantul MDRAP, pre-

zent la Craiova, a mai spus cã cei
interesaþi de accesarea acestor fon-

duri fac o mare confu-
zie. Aceºtia cred cã este
vorba de proiectele din
cadrul Strategiei Dunã-
rii, motiv pentru care
mulþi vor sã facã porturi
turistice. “Un aspect
foarte important este le-
gat de faptul cã acest
proiect nu se adreseazã
doar judeþelor riverane. Programul
Transnaþional este un instrument
financiar de cooperare teritorialã.
Trebuie sã existe parteneri din mi-
nim trei state participante în pro-
gram. Toatã lumea trebuie sã aibã
un personal dedicate proiectului,
toatã lumea trebuie sã participe la

dezvoltarea proiectului. Toatã lu-
mea participã, de asemenea, la im-
plementare. Toþi partenerii au ac-
tivitãþi clare în aplicaþie. ªi toatã
lumea trebuie sã participe ºi finan-
ciar, existând ºi o cotã de cofi-
nanþare. Nu finanþãm proiecte
mari, ci eventual proiecte pilot.
Acest proiect este finan-
þat prin FEDR dar ºi prin
IP, în cazul  þãrilor în curs
de aderare (Muntenegru,
Bosnia, Serbia). Progra-
mul a fost împãrþit în
cinci axe prioritare, pa-
tru au fost dedicate pro-
iectelor. Axa prioritarã 1
– Inovare ºi responsabi-
litate socialã în Regiunea
Dunãrii; Axa prioritarã 2
– Responsabilitatea faþã
de mediu ºi cultura în
Regiunea Dunãrii; Axa
prioritarã 3 – Conectivi-
tatea în Regiunea Dunã-
rii ºi Axa prioritarã 4 –
Buna guvernanþã în Re-
giunea Dunãrii”, a susþi-
nut Andreea Pena.

Modalitãþii de evaluare
ºi selecþie a propunerilor
de proiecte

Alina Mihalache, consilier Di-
recþia Generalã Programe Europe-
ne din cadrul MDRAP a vorbit ce-

lor prezenþi în salã despre cel de-al
doilea apel de proiecte. Mai pre-
cis, despre buget, domenii finan-
þate, condiþii specific, ajutor de stat.
A explicat potenþialilor beneficiari
modalitatea de elaborare, dar ºi
cum se scriu proiectele, luând rând
pe rând, cerinþele pentru proiecte,

dezvoltarea parteneriatului, eligibi-
litatea activitãþilor ºi a cheltuielilor,
matricea cadru logic a intervenþiei,
sinergii create ºi capitalizarea re-
zultatelor. Au fost întrebãri din par-
tea publicului pe marginea modali-
tãþii de evaluare ºi selecþie a pro-
punerilor de proiecte ºi s-au enun-

þat paºii de urmat în cazul
aprobãrii proiectului. “S-a
schimbat puþin metodologia de
evaluare. Se va face prin trei
paºi. Pentru cele trei axe des-
chise sunt trei ofiþeri de pro-
iecte, care sunt români. Ro-
mânia se aflã pe locul II ca
numãr de parteneri, dupã Un-
garia ºi se aflã pe locul III ca
buget FEDR contractat. Bu-
getul acestui program se con-
stituie din bugetele tuturor sta-
telor partenere. Idea este cã
aceste proiecte se nasc sau
ar trebui sã se nascã din iden-
tificarea unor nevoi comune.
Aºa este regula…Noi ºtim cã
la noi se întâmplã exact in-
vers. Avem un instrument fi-
nanciar  ºi ne gândim cu sã
gãsim ºi noi o cale ca sã obþi-
nem o finanþare. Pânã la urmã

nu conteazã cã într-un fel sau al-
tul proiectele apar, dar aceste pro-
iecte trebuie sã rezolve o proble-
mã pe care mai multe sau mai
multe regiuni o au. Se produce ast-
fel o schimbare în ceea ce înseam-
nã nevoie comunã…”, a mai spus
reprezentantul MDRAP.

Stimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorialStimularea inovãrii ºi a spiritului antreprenorial
Prin Programul Transnaþional Dunãrea:

re privind lansarea celui de-al doilea
apel de proiecte din cadrul programu-
lui. Ultimul eveniment din aceastã se-
rie a avut loc ieri, la Craiova – Hotel
Ramada. Bugetul total al programu-
lui este de 262.989.835,60 euro, din
care 202.095.405,00 euro reprezintã fi-
nanþare nerambursabilã din FEDR.
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„Zilele Francofoniei” au
sunat parcã altfel, ieri, când
elevii care învaþã la Liceul
„Voltaire” au urcat pe scenã
pentru a sãrbãtori limba ºi
cultura francezã. În Aula
Facultãþii de Mecanicã, gazda
acestei sãrbãtori a francofoniei,
atmosfera de spectacol a fost
completatã ºi cu sentimentul
plãcut al relaþiei de apropriere ºi
susþinere care funcþioneazã atât
de bine între elevii de la cel mai
tânãr liceu din Craiova ºi
profesorii lor. «Sunteþi alãturi

de noi, în aceastã zi minunatã,
pentru a sãrbãtori Sãptãmâna
Francofoniei, alãturi de alte 270
milioane de francofoni din
lumea întreagã. Avem  deosebi-
ta plãcere de a vã oferi un
spectacol, un regal de dans ºi
de muzicã, pregãtit cu atâta
suflet, cu atâtea pasiune ºi
dãruire de minunaþii noºtri copii
care fac parte din aceastã
familie „Voltaire”. Þin sã le
mulþumesc onoraþilor noºtri
invitaþi pentru cã ne sunt
alãturi», a spus, în deschiderea
spectacolului, profesorul
Dorina Popi, directorul Liceu-
lui „Voltaire”, care a ºi pregãtit
acest minunat spectacol.

Prof. univ. dr.
„Am emoþii
de 270 milioane de ori”

În aplauzele elevilor, care, pe
lângã frumuseþea vârstei lor, au
afiºat ºi multã energie ºi
implicare, oaspeþii de onoare,
cadre universitare distinse, dar

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Elevii de la Liceul „Voltaire”, cel mai tânãr din
Craiova, au marcat, ieri, Zilele Francofoniei. Cum era
ºi firesc pentru o ºcoalã cu predare în limba francezã,

tot programul artistic a fost prezentat în limba lui
Voltaire, iar elevii aflaþi pe scenã au îmbrãcat, simbo-
lic, cele trei culori ale Franþei – albastru, alb ºi roºu.
Din public, s-a simþit entuziasmul ºi exuberanþa tine-
rilor care învaþã la „Voltaire”, deosebit de talentaþi,
ºi puternica legãturã care s-a sudat, în numai doi de

existenþã, între aceºtia ºi profesorii lor.
ºi un reprezentat al Ambasadei
Franþei în România, i-au
felicitat pe olimpicii liceului, ca
ºi pe toþi cei care studiazã
acolo, împreunã cu profesorii
care îi pregãtesc. «Trebuie sã
vã mãrturisesc cã am de 270 de
milioane de ori emoþii pentru cã
suntem în Sãptãmâna Franco-
foniei, pentru cã eu sunt
profesor de francezã, pentru cã
eu cred în limba francezã. ªi
pentru cã am crezut în limba
francezã, eu cred cu tãrie în
Liceul „Voltaire”. ªi vã vorbesc

din douã perspective, cea de
profesor de francezã, care este
cea oficialã, dar ºi perspectiva
strict personalã, de naºã la
Liceul „Voltaire”, pentru cã eu
i-am dat numele. Vã felicit
pentru calificarea la Olimpiada
Naþionalã de Limba Francezã ºi
mulþumesc din suflet profesori-
lor care fac tot ce se poate ca
sã vã transforme în liceul de
frunte al acestei regiuni. Când
vom împlini 4 ani, sunt convin-
sã cã vom putea spune, cu
multã mândrie ºi deloc falsã
modestie, cã vom fi pe primul
loc în ceea ce înseamnã
competiþia liceelor, nu numai la
nivel local, ci ºi naþional», a
fost mesajul prof. univ. dr.
Cristiana Teodorescu, direc-
torul ªcolii Doctorale „Alexan-
dru Piru” din Craiova.

Conf. dr. Anca Pãunescu a
transmis un mesaj din partea
rectorului Universitãþii din
Craiova, Cezar Spânu, apoi le-a
adresat cuvinte emoþionante ºi

din partea sa. „Vã spun doar
atât: visul din 2015 devine, din
ce în ce mai mult, o mare ºi
frumoasã realitate. Vã iubesc,
vã stimez, ºtiþi cu toþii cã

sunteþi copii mei. Iar distinºilor
mei colegi le spun cã, indiferent
de vreme ºi vremuri, umãrul pe
care veþi plânge sau vã veþi
bucura este aici!”.

Cel mai proaspãt
rezultat: calificarea
la Olimpiada Naþionalã

Elevii care s-au calificat la faza
naþionalã a Olimpiadei Naþionale de
Limba Francezã au fost invitaþi
apoi pe scenã, unul câte unul,
fiindu-le rãsplãtitã performanþa cu
câte un rucsac plin de cãrþi. „Sunt
mândrã sã fiu astãzi alãturi de cel
mai mic copil al nostru, al învãþã-
mântului doljean, Liceul Voltaire.
Am fost ºi sunt o susþinãtoare a
dumneavoastrã ºi astãzi, când
sãrbãtoriþi aºa de frumos Zilele
Francofoniei, nu puteam sã
lipsesc. Vã felicit pentru rezultatul
frumos pe care l-aþi obþinut în
acest week-end, calificarea la faza
naþionalã a olimpiadei de limba
francezã. Vã urez succes în
continuare ºi vã asigur de tot
sprijinul meu ºi al Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj”, le-a spus
elevilor Geanina Ivaºcu, inspec-
tor ºcolar adjunct în cadrul ISJ
Dolj. La festivitãþi a fost prezent
ºi viceprimarul Craiovei, Adrian
Cosman, care s-a întreþinut, în
limba francezã, cu reprezentantul
Ambasadei Franþei ºi a vizionat
întreg spectacolul elevilor.

Un spectacol mai…
altfel

Pregãtit cu implicarea totalã a
elevilor ºi profesorilor, specta-
colul de cântece, mici scenete ºi
dansuri, a fost nu numai o
„carte de vizitã” a unui liceu cu
predare în limba francezã, ci s-a
transformat într-un performan-
ce, cu toate ingredientele de
rigoare, pe care tinerii l-au oferit
invitaþilor, dar ºi colegilor lor,
care i-au susþinut ºi aplaudat
îndelung dupã fiecare reprezen-
taþie. S-au cântat cântece în
limba francezã, unele clasice,
dar ºi unele moderne din
repertoriul artistului belgian
Stromae. Doi fraþi de culoare au
prezentat împreunã o melodie,
impresionând atât vocea deose-
bitã a interpretei, cât ºi talentul
de chitarist al tânãrului. Un dans
individual, oferit de eleva
olimpicã Adela Grecu, a amuþit
sala, fiind apoi rãsplãtit cu o
mulþime de aplauze. Plin de
culoare ºi energie, spectacolul
s-a încheiat cu o bucãþicã de
teatru, elevii interpretând
admirabil primul act din piesa
„Romeo ºi Julieta”.
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Proiectul „Educaþie pentru Schimbare”
a demarat în vara anului 2016 cu scopul de
a reduce abandonul ºcolar în rândul copii-
lor din mediul rural aflaþi în dificultate ºi
este finanþat de Fundaþia Vodafone Româ-
nia prin „Programul Strategic de Investiþie
în Mediul Rural”.

Copii din judeþele Dolj (ªcoala Gimna-
zialã Bucovãþ ºi ªcoala Gimnazialã Breas-
ta), Ialomiþa ºi Vâlcea participã gratuit la
activitãþi de tip „ºcoalã dupã ºcoalã” desfã-
ºurate în cinci centre create în cadrul aces-
tui proiect, dotate cu mobilier adecvat, cu
echipamente IT ºi cu materiale educaþio-

Fundaþia Vodafone România alocã 333.000 de lei pentru a spri-
jini 155 de copii din mediul rural sã beneficieze de activitãþi de tip
„ºcoalã dupã ºcoalã”. Activitãþile fac parte din proiectul „Educaþie
pentru Schimbare”, implementat de Fundaþia World Vision Româ-

nia cu sprijinul financiar al Fundaþiei Vodafone România.

Programul de studii a primit fi-
nanþare de  la  „Agence  Universi-
tairede la Francophonie”  pentru
anul  universitar 2016-2017,  în
cadrul  proiectului  de  sprijin al
programelor de  studii francofo-
ne. În primul  semestru  al  acestui
an universitar,  trei profesori fran-
cofoni au  susþinut  cursuri  în  faþa
studenþilor,  în  program.  Mai

Programul de  master cu predare în limba
francezã,  în  domeniul „Drepturilor  omu-
lui” / „Droits de l’Homme”, oferit  de Facul-
tatea  de   Drept  a  Universitãþii  din Craio-

va, îºi  primeºte profesorii  invitaþi  din  in-
stituþii de învãþãmânt superior francofone
ºi în cel de-al doilea semestru al  acestui an
de  învãþãmânt.

întâi, Patrick  Charlot,  profesor
de drept  public  ºi director  al
Centrului  de Cercetãri  ºi  Studii
în Drept   ºi   ªtiinþe  Politice (CRE-
DESPO)  al Universitãþii   „Bour-
gogne”  din Dijon,  a  predat  cur-
sul  „Philosophies  et theories    de
l’homme”  („Filosofia  ºi teoria
Drepturilor omului”). De  aseme-
nea,  alþi doi  profesori–Philippe

Icard,de la  aceeaºi universitate,
ºi Gerard Filoka,  de  la  Univer-
sitatea din  Fribourg  (Elveþia),au
dezvoltat „Discriminãri ºi  vulne-
rabilitãþi”, respectiv „Drept  inter-
naþional  penal”.

În aceastã perioadã, Facultatea
de  Drept a  Universitãþii din  Cra-
iova oferã studenþilor   masteranzi
cursuri susþinute  de  douã cadre
universitare de  la Universitatea din
Toulon (Franþa)– Virginie  Doni-
er  ºi  Sylvie Torcol,  care  vor
preda ore  de „Protecþia drepturi-

lor civile  ºi  politice”, respectiv
„Contextul Drepturilor omului ºi
drepturile interne.  Studii   compa-
rate”.  Studenþii  craioveni  au
posibilitatea  sã  elaboreze   ºi sã
susþinã tezele de disertaþii sub co-
ordonarea directã  a profesorilor
strãini invitaþi ºi sã fructifice opor-
tunitãþile oferite,  dupã  cum a  spus
lect.univ.dr.  Mãdãlina Dãniºor,
coordonator  al programului.

Pentru  anul universitar  urmã-
tor, Facultatea  de Drept va  pre-
gãti masteratul,  de  care vor  be-

neficia  nu numai cei din  aceastã
secþiune,  ci  ºi  cei  de la  toate
specializãrile  ºtiinþelor sociale.
„Ne dorim ca de  oportunitãþile
profesionale  oferite  de  domeniul
generos al drepturilor omului ºi de
programul  de studii în  limba  fran-
cezã  sã  beneficieze  absolvenþii
programelor  de licenþã  din do-
meniul  ºtiinþelor  sociale  din uni-
versitãþile  din regiune”, a precizat
prof.univ.dr.  Daniel Ghiþã, pro-
decan al  Facultãþii  de  Drept.

CRISTI  PÃTRU

Acþiunea  de  ieri  s-a
încheiat cu succes, organizato-
rii fiind foarte mulþumiþi. A fost
o  vastã activitate  ºi s-a  reuºit
plantarea a  peste 0,8 ha  de
perdele  forestiere, necesare
protecþiei  împotriva  vântului,
fiind folosiþi  peste 4.000 de
puieþi  de  salcâm  ºi gladiþã,
dupã  cum au precizat  repre-
zentanþii  Direcþiei Silvice  Dolj.

La  Dobreºti  au participat
voluntari de  la  Colegiul
Naþional  „Carol I”, Liceul
Tehnologic  Auto  Craiova,
Facultãþile de Geografie,
respectiv Agronomie  ale

La Dobreºti a reînceput refacerea
perdelelor forestiere

Ieri, au continuat acþiunile de  împãdurire în  judeþul Dolj, care
fac  parte din  „Luna plantãrii arborilor”. În  zona Dobreºti –

Sadova s-a desfãºurat  o amplã activitate, la care  au fost  pre-
zenþi reprezentanþi atâtaiorganizatorilor  (Direcþia  Silvicã  Dolj,
Agenþia  pentru  Protecþia  Mediului  Dolj º.a..),  cât  ºi ai parte-

nerilor:   Inspectoratul  ªcolar Judeþean  Dolj,  Universitatea   din
Craiova, Biblioteca Judeþeanã  „Alexandru  ºi  Aristia  Aman”.

nale. Activitãþile includ rezolvarea temelor,
meditaþii pentru îmbunãtãþirea rezultatelor
ºcolare, formarea unor deprinderi ºi abili-
tãþi – socializare, lucru în echipã, creºterea
stimei de sine, igienã, protecþia mediului,
teatru, dans ºi ansamblu folcloric. De ase-
menea, copiii beneficiazã de o masã caldã
sau de un pachet cu alimente.

Program integrat de asistenþã
ºi pregãtire

Proiectul „Educaþie pentru Schimbare”
este implementat cu ajutorul a trei ONG-
uri locale ºi a douã grupuri de iniþiativã, care

beneficiazã de un program integrat de asis-
tenþã ºi pregãtire pentru organizarea activi-
tãþilor din centrele „ºcoalã dupã ºcoalã”.
Astfel, 15 cadre didactice care lucreazã cu
copiii în cele cinci au urmat douã cursuri
de formare, în cadrul cãrora au fost abor-

date teme precum metode nonformale de
lucru cu copiii, mobilizare comunitarã pen-
tru asigurarea sustenabilitãþii proiectelor ºi
managementul voluntarilor care desfãºoa-
rã activitãþi cu copiii.

RADU ILICEANU

Universitãþii din Craiova,
ªcolile Gimnaziale  de  la
Dobreºti ºi Rojiºte,  Palatul
Copiilor  (Filialele Dãbuleni  ºi
Bechet), CEZ, PETROM etc.

Tot  pe  acelaºi segment  au
fost  ºi  reprezentanþii  Bibliote-
cii Judeþene  „Alexandru ºi
Aristia Aman”,  sub genericul
„Împreunã  pentru un mediu
mai curat!”.  Managerul  Biblio-
tecii,   Lucian  Dindiricã, a
precizat: „Sprijinim cu  toate
forþele iniþiativele ºi proiectele
prin care  se  urmãreºte  menþi-
nerea unui mediu  curat.
Vorbim,  deja, despre cinci  ani

de  zile în  care  instituþia  a
fãcut  dovada  expertizei   în
ceea ce priveºte atât  sesiunile
de informare, cât ºi experienþele
practice derulate în judeþul
nostru, care  suferã cel  mai
mult  de pe urma  defriºãrilor
necontrolate,  ilegale.  Acordãm
o foarte mare  importanþã

acestei  activitãþi, la  fel  cum
ne arãtãm totalmente dispuºi sã
conlucrãm ºi sã colaborãm  cu
persoane  fizice sau juridice în
ceea ce priveºte  propunerea ºi
implementarea unor  proiecte
prin care   se vizeazã  proteja-
rea mediului  înconjurãtor”.

CRISTI  PÃTRU
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La doar 34 de ani, cât împlineºte peste câte-
va luni, italianul Diego Fusaro îmi aminteºte de
cazurile, rare în istoria culturalã occidentalã, ale
unor personalitãþi de o precocitate febrilã ºi
nelipsite de un grãunte de genialitate. Însuºi
parcursul sãu biografic ºi intelectual e, într-un
fel, descumpãnitor, chiar ºi la nivelul unei mini-
me luare în act. Nãscut la Torino, unde îºi desã-
vârºeºte studiile, în Filosofia istoriei, apoi în
Filosofia ideilor, cu o tezã consacratã lui Karl
Marx, apoi un doctorat la Universitatea milane-
zã „Vita-Salute San Raffaele”, devine imediat
cercetãtor la Universitatea torinezã, unde pre-
dã în prezent, ce altceva, decât un curs de isto-
ria ideilor.

A debutat, la doar 22 de ani, cu o carte inti-
tulatã „Filosofie ºi speranþã”, în 2005, urmate
de alte 13 lucrãri editoriale, aºadar câte una
anual, dintre care aº aminti „La frarmacia di
Epicuro” („Farmacia lui Epicur” 2006), „Essere
senza tempo” („Fiinþã fãrã timp”. 2010, „Mini-
ma mercantilia” (într-o traducere aproximativã
„Minim mercantilism”, 2012), „L’orizzonte in
movimento” („Orizont în miºcare”, 2012), „Co-
raggio” (în acelaºi an, aºadar nu mai puþin de
trei cãrþi apãrute în acelaºi an, la vârsta de 29
ani), ca ºi, printre ultimele, „Fichte e l’anarchia
del commercio” („Fichte ºi anarhia comerþului”,
2014), „Antonio Gramsci” (2015) ºi, de curând,
„Pensare altrimenti” („A gândi altfel”, 2017).

Am lãsat deoparte intenþionat trei dintre lu-
crãrile sale editoriale consacrate exclusiv gân-
dirii marxiste, în linia cãreia s-a înscris de la în-
ceput ºi pe care nu intenþioneazã s-o abando-

Seducãtoarea singurãtate a unui tânãr gânditor marxistSeducãtoarea singurãtate a unui tânãr gânditor marxistSeducãtoarea singurãtate a unui tânãr gânditor marxistSeducãtoarea singurãtate a unui tânãr gânditor marxistSeducãtoarea singurãtate a unui tânãr gânditor marxist
neze: „Marx e l’atomismo greco”, 2007, „Karl
Marx e la schiavitù salariata”(„Karl Marx þi ser-
vitutea salariatã”, din acelaºi an) ºi, doi ani mai
târziu, „Bentornato Marx!” (Bine-ai revenit
Marx!”).

Este, printre altele, îngrijitorul unui site pe
internet, gratuit ºi incitant pentru cine doreºte
sã se familiarizeze cu cei mai importanþi gândi-
tori din istoria civilizaþiei universale, de la an-
tici la contemporani, intitulat „Filosofico”.

Carismatic, þine conferinþe în locuri publice
(sãli de teatru ori de sport, urmãrit de un pu-
blic imens ºi participativ, având vocaþia unui
discurs pe cât de pertinent pe atât de disocia-
tiv ºi, fireºte, captivant ºi persuasiv. I-am ur-
mãrit, în video, unele dintre ele ºi nu mi-am
putut disimula admiraþia ºi plãcerea. Are me-
reu argumente greu de combãtut, beneficiind
nu doar de o deschidere interpretativã pe cât
de liberã pe atât de argumentativã, dar ºi o
disponibilitate la dialog tot mai rarã printre unii
dintre confraþii sãi, fie preferând amvonul im-
perturbabil, fie pedagogia monologalã, de re-
gulã infertilã.

Întâia ºi cea mai insinuantã întrebare pe care
o iscã opþiunea sa de extracþie marxistã e cât se
poate de plauzibilã în spaþiul gândirii actuale,
ca sã nu spun cã la noi e catalogatã drept
blasfemie. Faptul cã nu e ºi nici nu poate fi
vorba, în acest caz, de acel Marx confiscat de
„socialismul real” ori cum mai e catalogat, pen-
tru cei mai mulþi dintre masa amorfã de anti-
marxiºti nu mai prezintã vreun impediment. Drept
e cã tânãrul gânditor italian nu doar cã l-a citit

ºi recitit din scoarþã în scoarþã, cum se zice,
însã i-a confruntat ideile ºi poziþiile cu cele ale
celorlalþi importanþi filosofi de dinainte ºi de
dupã, mai ales cu cele ale lui Fichte ºi Hegel,
spre a ajunge la cei care, în Franþa, în Anglia, ca
ºi în tot Occidentul, ºi-au conturat poziþii ferme
în spiritul ºi litera autorului „Capitalului”.

Mai clar decât par astfel de aspecte diso-
ciative, iatã una dintre susþinerile cele mai to-
nice, nelipsite de un simþ al arþagului, ale lui
Diego Fusaro:

„Marx a murit. Aceasta e obsesiva litanie
pe care de-acum ne-am obiºnuit s-o auzim.
În spatele acestui cânt funebru se ascunde
totuºi, poate, prevestirea dacã o atare tran-
ziþie ar avea loc cu adevãrat, fiindcã „mor-
tul” în chestiune e încã în putere ºi nu înce-
teazã sã semene panicã printre cei vii. Cine
se încãpãþâneazã sã repete, în numele lui
Dumnezeu ori al Pieþei, cã „Marx a murit” o
face, deci, fiindcã e bântuit de spectrul sãu –
el continuã de fapt sã denunþe contradicþiile
unei lumi pe dos. Chiar ºi azi când „socialis-
mul real” e naufragiat ºi când istoria a fãcut
fãrâme din visul lui Marx, falimentul profe-
þiilor sale nu corodeazã exactitatea denun-
þurilor formulate de el ºi critica sa radicalã
a capitalismului reprezintã încã instrumen-
tarul conceptual cel mai „puternic” spre a
critica societatea existentã ºi contradicþiile
ce o strãbat. Proiectul marxist continuã sã
fie cea mai seducãtoare promisiune de feri-
cire de care filosofia modernã a fost capabi-

lã” (din cartea Bentornato Marx,. ediþia a
doua, 2009).

Despre o altã incitantã ºi comentatã carte a
sa („Minima mercantilia”), iatã ce scria, într-un
studiu introductiv un mai vârstnic confrate al
sãu, Andrea Tagliapietra, în mod paradoxal mai
înclinat cãtre izvoarele gândirii de tip religios:

„Pe urmele lui Hegel ºi Marx, cartea deli-
neazã o fenomenologie a spiritului capitalis-
mului condusã pe douã planuri ale istoriei
modernitãþii ºi ale principalelor figuri ale
gândirii care au animat-o. Maximã alienare
a omului faþã de propriile potenþialitãþi onto-
logice, monoteismul actual al pieþei e prima
societate în care domneºte suveran principiul
metafizic al nelimitãrii, „rãul infinit” al nor-
mei acumulãrii nemãsurate a profitului pe
seama vieþii umane ºi a planetei. În acest sce-
nariu, filosofia rãmâne locul riscului abso-
lut: de fapt, ea e locul posibilei rezistenþe la
nihilismul formei marfã ºi, deopotrivã, al even-
tualei sale legitimãri în stil postmodern”.

Pe de altã parte, dincolo de adversitãþi, nu
puþine nici ºi printre conaþionali sãi, ceea ce
publicul reþine ºi admirã la Diego Fusaro, chiar
ºi când e vorba de Marx ºi de gândirea sa, este
claritatea cu care interpretul restituie ideile ºi
conceptele marxiste, de o manierã care lasã des-
chis accesul, în deplinã judecatã personalã, ci-
titorului sãu. Ceea ce nu-i deloc puþin lucru în
gândirea actualã.

În Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” din
Craiova are loc astãzi, ora 18.00, o
nouã întâlnire din cadrul proiectului
„În culisele scenei, în culisele vie-
þii”. Invitat este actorul Nicolae Vi-
col, de la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu”, care va povesti lucruri mai
puþin cunoscute din viaþa ºi activi-
tatea sa, iar la finalul întâlnirii va dia-
loga cu publicul.

Nicolae Vicol (n. 8 martie 1975,
Târgu Jiu) a absolvit în 1999 secþia
de Artã Teatralã – Actorie din ca-
drul Facultãþii de Litere ºi Istorie a
Universitãþii din Craiova, clasa prof.
univ. Remus Mãrgineanu. A inter-
pretat 12 roluri în facultate ºi aproa-
pe 50 în teatrele la care a activat –
Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”
din Târgu Jiu ºi Teatrul Dramatic
„Ion D. Sîrbu” din Petroºani –, aco-
perind o gamã diversã de persona-

Acordeoniºtii de la „Concertino”, pe
care i-aþi vãzut în show-ul „Românii au
Talent”, cu un moment muzical-coregra-
fic deosebit, sau i-aþi ascultat de mai
multe ori la Craiova în cadrul „Operissi-
ma” 2015 ºi 2016, iar mai recent în gran-
diosul proiect „Carmen Rock Version”,
în Piaþa „Mihai Viteazul” ºi la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”, revin la Cra-
iova! De data aceasta, cu un concert pe
scena Filarmonicii „Oltenia”. Evenimen-

Cu actorul Nicolae Vicol, „În culisele scenei, în culisele vieþii”
je, imaginate de autori precum Ca-
ragiale, Eugen Ionescu, Shakespea-
re, Sofocle, Bulgakov, I.D. Sîrbu, Ion
Creangã, Strindberg, Tennessee
Williams, Eugene O’Neill, Carlo Gol-
doni, Ibsen, Gogol, Radu Stanca,
Alexandre Dumas fiul, Mimi Brãnes-
cu ºi mulþi alþii. A regizat „Povestea
Cenuºãresei”, prelucrare dupã Char-
les Perrault, ºi „Muck cel Mic”, de
Wilhelm Hauff.

Din 2016, Nicolae Vicol este actor
al Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu” din Craiova, pe a cãrui scenã
poate fi vãzut în actuala stagiune în
spectacolele „Iulius Caesar”, de Wil-
liam Shakespeare, în regia lui Peter
Schneider, ºi „Norii”, de Aristofan,
pus în scenã de Hakob Ghazanchian.
Moderator întâlnirii de astãzi cu pu-
blicul este Cornel Mihai Ungureanu.
Intrarea publicului este liberã.

MAGDA BRATU

tul va avea loc sâmbãtã, 25 martie, ora
19.00, programul prezentat fiind „Cross-
over” – o nouã tendinþã în muzicã ce
vine sã îmbine toate stilurile muzicii în
unul singur, trecând uºor de la clasic la
jazz, de la folk la rock etc. «Veþi audia –
poate în premierã – un stil nou, o muzicã
deosebitã, cu o calitate ºi energie „Con-
certino”, despre care se vorbeºte în toa-
tã lumea», precizeazã organizatorii.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova a anun-
þat, recent, rezultatele concur-
sului de proiecte pentru tineri
regizori ºi scenografi români,
ediþia a VII-a (2016). Dintre
cele 11 proiecte participante,
juriul a propus în faza finalã
trei cu ºanse reale de a fi puse
în scenã: „Monstrul Nisipuri-
lor” de Csaba Szekely, regia
Irina Crãiþã-Mândrã, scenogra-
fia Cezarina Iulia Popescu;
„Sala motoarelor”, dramaturg
Petro Ionescu, regia Raul
Coldea, scenograf Ioana
Ungureanu; „Outsourcing”,
concept, regie ºi scenografie
Olivia Grecea. Câºtigãtor a fost
desemnat primul dintre ele,
care urmeazã a fi pus în scenã
de tânãra Irina Crãiþã-Mândrã.

Este nãscutã la 15 septem-
brie 1988, în Bacãu, ºi are
studii de licenþã (2009-2012,
clasa prof. Liudmila Szekely ºi
asist. Radu Apostol) ºi
master (2014-2016, clasa prof.
Alexa Visarion ºi prof. Felix
Alexa) în Artele Spectacolu-
lui, specializarea Regie

S-a ales proiectul câºtigãtor în competiþia
tinerilor regizori ºi scenografi lansatã de TNC

Teatru, la Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã „I.L. Caragia-
le” din Bucureºti. De aseme-
nea, a avut colaborãri cu
ArCuB Bucureºti, Teatrul
Municipal „Bacovia” Bacãu,
Institutul Cultural Român,
Institutul Cervantes Bucureºti
º.a., iar în prezent, cu Teatrul
Naþional „I.L. Caragiale”, unde
monteazã un spectacol
selectat în cadrul concursului
de proiecte „9G la TNB”,
ediþia a III-a.

Proiectul iniþiat de Naþiona-
lul craiovean constã în prezen-
tarea scrisã a unei concepþii
regizoral-scenografice în
vederea montãrii unui specta-
col la sala studio „Ion D.
Sîrbu” a instituþiei. Textul
proiectului trebuie sã aibã la
bazã o piesã româneascã
contemporanã, scrisã în ultimii
10 ani, cu maximum opt perso-
naje. Regizorul ºi scenograful
trebuie sã fie absolvenþi de
studii superioare de specialita-
te, în ultimii cinci ani.

MAGDA BRATU

Irina Crãiþã-Mândrã Csaba Szekely

Trupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la CraiovaTrupa „Concertino” revine la Craiova
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Investigaþia privind angajarea fic-
tivã a unor rude apropiate ca asis-
tenþi care îl vizeazã pe Francois Fil-
lon, candidatul conservator la pre-
ºedinþia Franþei, a fost extinsã la
suspiciuni de „escrocherie agrava-
tã, fals ºi uz de fals”, potrivit unei
surse judiciare. Anchetatorii încear-
cã sã stabileascã dacã Fillon a folo-
sit documente falsificate pentru a
justifica venitul de aproximativ
700.000 de euro obþinut de soþia lui,
Penelope, pentru perioada cât a fost
angajatã fictiv drept asistent parla-
mentar. Pierre Cornut-Gentille, avo-
catul lui Penelope Fillon, a respins
noile acuzaþii, spunând cã nu existã
nici cel mai mic indiciu de folosire
de falsuri ºi a denunþat încãlcarea
confidenþialitãþii în cursul anchetei.

Recep Tayyip Erdogan: „Niciun

european nu va mai putea

merge în siguranþã pe strãzi”
Europenii din întreaga lume nu

se vor mai putea plimba în sigu-
ranþã pe strãzi dacã continuã cu
atitudinea lor actualã faþã de
Turcia, a avertizat preºedintele
turc, Recep Tayyip Erdogan. Ten-
siunile dintre Turcia ºi Germania,
dar ºi Olanda, au escaladat dupã
ce cele douã state europene au
interzis oficialilor turci sã parti-
cipe la mitinguri pentru susþine-
rea referendumului din luna apri-
lie, referitor la extinderea puteri-
lor executive ale lui Recep Tayy-
ip Erdogan. „Dacã Europa con-
tinuã astfel, niciun european din
nicio parte a lumii nu va mai
putea merge în siguranþã pe
strãzi”, a afirmat Erdogan jur-
naliºtilor în Ankara. „Noi, ca
turci, solicitãm Europei sã respec-
te drepturile omului ºi democra-
þia”, a adãugat acesta. Oficialii
Guvernului turc participã în con-
tinuare la evenimente destinate
turcilor ce trãiesc în Europa, dar
nu vor mai organiza mitinguri
pentru susþinerea referendumului,
potrivit vicepremierului turc, Nu-
man Kurtulmus. Acesta a mai
afirmat cã escaladarea tensiuni-
lor a ajutat turcii din Europa sã
înþeleagã mai bine schimbãrile
propuse în cadrul referendmului.

UNICEF criticã situaþia copiilor

refugiaþi din Germania
Mulþi solicitanþi de azil minori

din Germania trebuie sã petrea-
cã în continuare perioade lungi
de timp în adãposturi nesigure ºi
supraaglomerate, unii dintre aceº-
tia având acces limitat la educa-
þie ºi neprimind îngrijiri medica-
le adecvate, potrivit unui studiu
al UNICEF.  Conform  acestui
studiu asupra situaþiei celor
350.000 de minori ce au sosit în
Germania ca solicitanþi de azil,
din 2015, minorii petrec adeseori
luni sau chiar ani de zile în adã-
posturi unde uneori sunt martori
sau sunt expuºi violenþei ºi abu-
zurilor. Numai o treime din mi-
norii ce locuiesc în adãposturi
pentru refugiaþi au acces la edu-
caþie. În vreme ce aceºtia au ac-
ces la îngrijire medicalã, ei nu
primesc acelaºi tratament medi-
cal precum minorii germani,
atunci când vine vorba de boli
psihice sau cronice. „Copiii ce ºi-
au pierdut casele ºi au trecut prin
lucruri oribile trebuie sã-ºi regã-
seascã rapid drumul înapoi spre
normalitate”, a spus Christian
Schneider, directorul UNICEF din
Germania. „În primul rând, co-
piii nu sunt solicitanþi de azil,
imigranþi sau refugiaþi, ci pur ºi
cimplu copii”, a adãugat acesta.
Copiii se simt adeseori stigmati-
zaþi ºi excluºi din cauza statului
lor de solicitanþi de azil, potrivit
studiului UNICEF. „Minorii ar
trebui sã stea pe cât de puþin po-
sibil în adãposturile pentru refu-
giaþi ºi sã fie primiþi cât mai ra-
pid posibil în grãdiniþe, ºcoli ºi
centre de pregãtire progesionalã,
astfel încât sã nu piardã timp pre-
þios din copilãria lor”, a mai afir-
mat Schneider.

Un oficial din cadrul Bãncii Centrale Euro-
pene a confirmat, ieri, existenþa unui plan care
ar facilita procedura de autorizare a bãncilor
britanice care îºi vor muta sediile în þãri din
zona euro în contextul Brexit. Marþi, surse ci-
tate de Reuters afirmau, sub protecþia anoni-
matului, cã bãncile britanice care îºi vor muta

Preºedintele SUA, Donald Trump, va parti-
cipa la un summit al liderilor þãrilor membre
NATO, programat pentru 25 mai, în Bruxel-
les, au declarat reprezentanþii Casei Albe. Vizi-
ta liderului de la Casa Albã îi va permite aces-
tuia sã argumenteze punctul sãu de vedere
asupra necesitãþii ca aliaþii NATO sã îºi spo-
reascã cheltuielile de apãrare în vederea asi-
gurãrii securitãþii. Datoritã cerinþelor sale, o
serie de aliaþi europeni-cheie ai SUA se simt
presaþi de soliciãrile lui Trump privind cheltu-
ielile acordate apãrãrii ºi de discuþiile sale de a
stabili o alianþã cu Rusia pentru a contracara

Ancheta în cazul politicianului francez Francois Fillon,Ancheta în cazul politicianului francez Francois Fillon,Ancheta în cazul politicianului francez Francois Fillon,Ancheta în cazul politicianului francez Francois Fillon,Ancheta în cazul politicianului francez Francois Fillon,
extinsã la suspiciuni de escrocherie ºi falsextinsã la suspiciuni de escrocherie ºi falsextinsã la suspiciuni de escrocherie ºi falsextinsã la suspiciuni de escrocherie ºi falsextinsã la suspiciuni de escrocherie ºi fals

François Fillon, candidatul partidu-
lui Republicanii (centru-dreapta) în
scrutinul prezidenþial din Franþa, a
fost pus sub acuzare, sãptãmâna
trecutã, pentru deturnare de fonduri
publice, în investigaþia privind an-
gajarea fictivã a unor rude apropia-
te ca asistenþi. Francois Fillon, în
vârstã de 62 de ani, este acuzat cã
a angajat-o fictiv pe soþia sa, Pene-
lope, ºi doi copii în posturi de asis-
tenþi parlamentari, remuneraþiile fi-
ind de mii de euro. În pofida inves-
tigaþiei, Francois Fillon a refuzat sã
se retragã din cursa electoralã pre-
zidenþialã. „Sunt convins cã, indi-
ferent dacã va dura ceva timp, jus-
tiþia îmi va stabili nevinovãþia”, de-
clara François Fillon în urma cu o
sãptãmânã.

Donald Trump va participa la summitul NATO din Bruxelles de pe 25 mai
militanþii Stat Islamic. „Preºedintele aºteaptã
sã se întâlneascã cu omologii sãi din NATO
pentru a reafirma angajamentele SUA faþã de
Alianþã ºi pentru a discuta chestiuni critice
NATO, în special împãrþirea responsabilitãþii
aliaþilor precum ºi rolul NATO în lupta împo-
triva terorismului”, se aratã într-un comuni-
cat al Casei Albe. Trump se va întâlni cu Se-
cretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la
Casa Albã, pe 12 aprilie pentru a discuta „for-
tificarea Alianþei pentru a face faþã provocãri-
lor legate de securitatea naþionalã ºi internaþi-
onalã”, se mai aratã în comunicat. Adminis-

traþia de la Washington ºi secretarul general
NATO, Jens Stoltenberg, au îndemnat în mai
multe rânduri statele membre ale Alianþei Nord-
Atlantice sã suplimenteze bugetele alocate apã-
rãrii pânã la nivelul de 2% din PIB. Preºedin-
tele Statelor Unite, Donald Trump, a pãrut sã
condiþioneze solidaritatea la nivelul NATO de
creºterea proporþionalã a contribuþiilor tutu-
ror statelor membre. Statele Unite se aflã pe
primul loc în domeniul cheltuielilor pentru apã-
rare, având un buget militar mai mare decât
totalul celorlalte þãri membre, echivalentul a
3,61% din PIB-ul american.

BCE confirmã cã ar putea facilita mutarea sediilor bãncilor britanice în UE
sediile în þãri din zona euro în contextul Brexit
probabil vor fi supuse unor proceduri accele-
rate de autorizare. Banca Centralã Europeanã
(BCE), care supervizeazã sistemul bancar în
zona euro, a primit numeroase întrebãri din
partea unor companii de profil din Marea Brita-
nie, astfel cã a cãutat metode de accelerare a

procedurilor de autorizare. În
acest context, procedura de au-
torizare va suspenda analizarea
modelelor financiare utilizate pen-
tru determinarea riscurilor intrã-
rii în incapacitate de platã, cu con-
diþia ca bãncile sã respecte stan-
dardele actuale ale autoritãþilor bri-
tanice de reglementare, au expli-
cat sursele citate. „Avem modele
interne, iar rolul ar fi acomoda-
rea noilor entitãþi. Va exista o pe-
rioadã de tranziþie în care noi en-
titãþi din zona euro ar putea utili-
za modele interne care nu au fost
aprobate încã de BCE. Perioada
de tranziþie va înceta imediat ce
va fi aprobatã sau respinsã soli-
citarea unei bãnci”, a confirmat,
ieri, Sabine Lautenschlaeger, un
membru al Consiliului de admi-
nistraþie al BCE. O astfel de si-

tuaþie riscã sã accelereze planurile bãncilor cu
sedii centrale în Marea Britanie de a se muta în
spaþiul Uniunii Europene dupã Brexit. Ar urma
sã fie avantajate oraºe precum Frankfurt, Pa-
ris, Luxemburg ºi Dublin, în detrimentul Lon-
drei. Companii financiare de rang înalt au aver-
tizat în mai multe rânduri cã ar putea sã trans-
fere servicii în spaþiul Uniunii Europene în con-
textul Brexit. Grupul de servicii financiare Gold-
man Sachs va începe transferul a sute de lo-
curi de muncã din Londra înainte de finalizarea
negocierilor Marii Britanii cu Uniunea Europea-
nã, în cadrul unui plan de urgenþã aplicat în
contextul Brexit. Publicaþia germanã Handel-
sblatt a relatat în ianuarie cã grupul de servicii
financiare Goldman Sachs analizeazã posibili-
tatea reducerii la jumãtate a numãrului locurilor
de muncã din Marea Britanie. Practic, 3.000 de
locuri de muncã ar urma sã fie transferate în
Varºovia, Frankfurt ºi New York, în contextul
ieºirii Marii Britanii din UE. La rândul sãu, Axel
Weber, preºedintele grupului bancar elveþian
UBS, declara în ianuarie cã „aproximativ 1.000”
dintre cele 5.000 de locuri de muncã pe care
compania le are în Londra ar putea fi afectate
de Brexit. Tot în ianuarie, Banca HSBC a anun-
þat intenþia de a transfera aproximativ 1.000 de
angajaþi de la Londra la Paris, dupã ce Marea
Britanie va ieºi din Uniunea Europeanã.

O explozie ºi focuri de armã au fost sem-
nalate, ieri dupã-amiazã, în apropierea Par-
lamentului Marii Britanii, clãdirea Legis-
lativului britanic fiind închisã. Mai multe
persoane au fost rãnite în atacul, probabil
de tip terorist, iar poliþia a împuºcat mortal
cel puþin un atacator, relateazã Sky News.

Explozie ºi focuri de armã în apropierea Parlamentului Marii BritaniiExplozie ºi focuri de armã în apropierea Parlamentului Marii BritaniiExplozie ºi focuri de armã în apropierea Parlamentului Marii BritaniiExplozie ºi focuri de armã în apropierea Parlamentului Marii BritaniiExplozie ºi focuri de armã în apropierea Parlamentului Marii Britanii
Potrivit informaþiilor preliminare, un bãr-
bat a lovit cu maºina intenþionat un grup
de persoane, dupã care a lovit poarta meta-
licã a Palatului Westminster. A urmat un
schimb de focuri cu forþele de ordine. Mar-
tori au declarat cã au observat cel puþin
douã cadavre în curtea Palatului Westmin-

ster. Unele surse afirmã cã un individ a în-
cercat sã atace cu un cuþit agenþii de poliþie
de la intrarea în sediul Parlamentului. Ieri,
nu era clar dacã unul dintre cadavre era al
unui poliþist. Premierul Theresa May se afla
la Parlament în momentul atacului, fiind
evacuatã în siguranþã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR Consiliul de Ad-

ministraþie al SC Metal - Lemn SA,
înregistratã la ORC Dolj sub numã-
rul J16/1396/1991, având CUI 2319619
ºi capital social subscris ºi vãrsat
de 7.725.454,50 lei, convoacã Adu-
narea Generalã Ordinarã a Acþiona-
rilor (denumitã în continuare AGOA)
pentru data de 25.04.2017, ora 1200

ambele având loc la sediul societã-
þii din Craiova, bdul Decebal, nr. 85,
jud. Dolj. La AGOA sunt îndreptãþiþi
sã participe ºi sã voteze acþionarii
înregistraþi în registrul acþionarilor,
þinut de SC Depozitarul Central SA
Bucureºti la sfârºitul zilei 10.04.2017,
consideratã datã de referinþã. OR-
DINEA DE ZI AGOA: 1) Aprobarea
situaþiilor financiare ale exerciþiului
financiar 2016 pe baza discuþiilor în
Adunarea Generalã ºi a rapoartelor
prezentate de Consiliul de Adminis-
traþie ºi de auditorul financiar; 2)
Aprobarea distribuirii profitului con-
form repartizãrii propuse în situa-
þiile financiare ale exerciþiului finan-
ciar 2016; 3) Aprobarea descãrcãrii
de gestiune a Consiliului de Admi-
nistraþie pentru exerciþiul financiar
2016; 4) Aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli pentru exerci-
þiul financiar 2017; 5) Desemnarea /
prelungirea mandatului auditorului
financiar ºi fixarea duratei minime
a contractului de audit; 6) Aproba-
rea datei de 12.05.2017 ca data de
inregistrare pentru identificarea
acþionarilor asupra cãrora se rãs-
frâng efectele hotãrârilor adoptate
de prezenta Adunare Generala a Ac-
þionarilor precum si aprobarea da-
tei de 11.05.2017 ca “ex date” con-
form art. 2 lit.f din Regulamentul
ASF nr.6/2009 cu completãrile ºi mo-
dificãrile ulterioare; 7) Desemnarea
persoanei care va îndeplini forma-
litãþile de înregistrare ºi publicare a
hotãrârii AGOA. Acþionarii beneficia-

zã de drepturile prevãzute la Art. 7
din Regulamentul 6/2009 privind
exercitarea anumitor drepturi ale ac-
þionarilor în cadrul Adunãrilor Ge-
nerale ale societãþilor comerciale.
Aceste drepturi sunt detaliate pe
website-ul societãþii www.metallem-
n.ro ºi pot fi exercitate numai în
scris ( transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electro-
nice), în termen de cel mult 15 zile
de la data publicãrii convocãrii. Fie-
care acþionar are dreptul sã adre-
seze întrebãri privind punctele pe
ordinea de zi a AGOA, conform art.
13 din Regulamentul ASF nr. 6/2009,
împreunã cu acte care permit iden-
tificare acþionarului, astfel încât
acestea sã fie înregistrate la sediul
Societãþii în termen de cel mult 15
zile de la data  publicãrii convocã-
rii, cu menþiunea scrisã clar “Pen-
tru adunarea generalã ordinarã a
acþinarilor din data de 25/26.04.
2017”. Întrebãrile acþionarilor vor
putea fi transmise prin servicii de
curierat sau prin mijloace electro-
nice, iar rãspunsurile vor fi trans-
mise acþionarilor sau publicate pe
site-ul societãþii pana la data de
21.04.2017.    Materialele privind or-
dinea de zi vor fi puse la dispoziþia
acþionarilor interesaþi, la sediul so-
cietãþii din Craiova, bdul Decebal,
nr. 85, jud. Dolj ºi pe site-ul socie-
tãþii  www.metallemn.ro începând
cu data de 23.03.2017 convocãrii
Adunãrii Generale, între orele 14:00
ºi 16:00 în zilele lucrãtoare. La cere-
re, acþionarilor li se vor elibera co-
pii contra cost de pe aceste docu-
mente. Accesul acþionarilor îndrep-
tãþiþi sã participe la AGOA este per-
mis prin simpla probã a identitãþii
acestora fãcutã în cazul persoane-
lor fizice cu actul de identitate sau
în cazul persoanelor juridice ºi a
acþionarilor persoane fizice repre-

zentate, cu împuternicirea datã per-
soanei fizice care le reprezintã. Ac-
þionarii pot participa la ºedinþa Adu-
nãrii Generale, personal sau prin re-
prezentanþi, pe bazã de împuterni-
cire specialã sau  generalã, în con-
diþiile prevãzute de art. 243 din Le-
gea 297/2004 privind piaþa de capi-
tal. Împuternicirile speciale sau ge-
nerale vor fi utilizate în condiþiile sta-
bilite de Regulamentul 6/2009 ºi art.
243 din Legea 297/2004, iar modelul
acestora va putea fi obþinut de la
sediul societãþii. Împuternicirile îna-
inte de prima lor utilizare se depun
la adresa sediului societãþii cu 48
ore înainte de adunarea generalã,
fax: 0251439042 sau –mail: metallem-
ncraiova@yahoo.com, în copie cu-
prinzând menþiunea conformitãþii
cu originalul, sub semnãtura repre-
zentantului. Împuternicitul nu poa-
te fi substituit de o altã persoanã.
Nu poate fi acordatã împuternicire
unei alte persoane aflatã în conflict
de interese conform art. 243 alin. 6
ind. 4 din Legea 297/2004 privind
piaþa de capital. În cazul votului prin
corespondenþã, buletinul de vot,
completat ºi semnat, va fi transmis
prin poºtã sau prin e-mail, cu sem-
natura electronicã extinsã, conform
Legii nr. 455/2001 pânã la data de
21.04.2017 la adresa societãþii, res-
pectiv adresa de e-mail: metallem-
ncraiova@yahoo.com, cu menþiu-
nea scrisã clar “Pentru Adunarea
generalã ordinarã a acþionarilor din
data de 25/26.04.2017”. În cazul în
care la prima convocare nu se rea-
lizeazã cvorumul legal ºi statutar
de prezentã, AGOA va avea loc în
data de 26.04.2017, ora 12:00, la
adresa menþionatã pentru prima
convocare, cu aceeaºi ordine de
zi ºi cu aceeaºi datã de referinþã.
Preºedintele Consiliului de Admi-
nistraþie, Mitrache Gigi.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã Teasc, cu

sediul în localitatea Teasc, str.Be-
chetului, nr. 238, comuna Teasc, ju-
deþul Dolj, face cunoscut cã, în ziua
de 24.04.2017, ora 10.00, va avea loc
licitaþia publicã deschisã pentru în-
chirierea suprafeþei de 16.600mp,
tarlaua 12, parcela 231, teren arabil
situat în extravilanul comunei Teasc,
conform titlului de proprietate
nr.15606. Termenul de închiriere: 10
ani, cu reevaluarea contractului
dupã 5 ani. Preþul minim de pornire
a licitaþiei, stabilit conform raportu-
lui de evaluare, este de 0,07Lei/mp/
an. Documentaþia de atribuire va fi
pusã la dispoziþia celor interesaþi
contra sumei de 50Lei. Garanþia de
participare la licitatie este în cuan-
tum de 200Lei ºi se poate depune-
 în numerar la serviciul de contabi-
litate al ªcolii Gimnaziale Teasc.
Data-limitã pentru solicitare clarifi-
cãri: 18.04.2017, ora 11.00. Data-limi-
tã de depunere a ofertelor este
20.04.2017, inclusiv, ora 11.00, la se-
diul ªcolii Gimnaziale Teasc. Even-
tualele oferte depuse dupã data de
20.04.2017, ora 11.00, sunt excluse
de la licitaþie. Ofertele se depun în
plic închis la Secretariatul ªcolii
Gimnaziale Teasc, str.Bechetului,
nr. 238, în zilele lucrãtoare, în inter-
valul orar 9.00-12.00, cu respectarea
instrucþiunilor pentru ofertanþi din
documentaþia de atribuire. ªedinþa
publicã de deschidere a ofertelor va
avea loc la data de 24.04.2017, ora
10.00, în cancelaria ªcolii Gimnazia-
le Teasc, judeþul Dolj. Criteriul de
atribuire ales de cãtre autoritatea
contractantã este „oferta cu preþul
cel mai mare” pentru plata redeven-
þei. Instanþa competentã în soluþio-
narea litigiilor apãrute este Tribuna-
lul Dolj. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul ªcolii Gimnaziale
Teasc sau la telefon/fax: 0251.370.876.

PRIMÃRIA Valea Stanciului
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare Drumuri de Exploata-
re Agricolã în comuna Valea Stan-
ciului, jud. Dolj”, propus a fi ampla-
sat în jud.Dolj, com.Valea Stanciu-
lui. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, ºi la
sediul Primãriei Valea Stanciului,
str.Arhitect Cezar Lãzãrescu, nr.39,
jud.Dolj, în zilele de luni-vineri, între
orele 9.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

PRIMÃRIA Valea Stanciului
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
„Modernizare Drumuri Comunale în
comuna Valea Stanciului, jud.Dolj”,
propus a fi amplasat în jud.Dolj, com.
Valea Stanciului. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul Primãriei Valea Stan-
ciului, str. Arhitect Cezar Lãzãrescu,
nr. 39, jud. Dolj, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1.

TITULAR UAT Comuna Valea
Stanciului, jud. Dolj, anunþã elabo-
rarea primei versiuni a planului PUG
ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.
Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova,
judeþul Dolj, ºi la sediul: Primãria
Valea Stanciului, judeþul Dolj, str.Ar-
h.Cezar Lãzãrescu, nr. 39. Comen-
tariile ºi sugestiile se vor transmite
în scris la sediul APM Dolj în ter-
men de 18 zile calendaristice de la
data prezentului anunþ.

SC SUD-VEST PRIMA CONSUL-
TING SRL anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru pro-
iectul «CONSTRUIRE PENSIUNE
P+2», propus a fi amplasat în Muni-
cipiul Craiova, str. Olteþ nr.7, jud. Dolj.
Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protectia Mediului Dolj, Cra-
iova, Str. Petru Rareº, Nr. 1 ºi la se-
diul SC SUD-VEST PRIMA CONSUL-
TING SRL, Municipiul Craiova, str.
Olteþ nr.7, jud. Dolj, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,00- 16,30 ºi vi-
neri între orele 8,00-14,00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, fax: 0251/419 035, e-mail: office-
@apmdj.anpm.ro.

SC Eurogenetic SRL anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul „Am-
plasare staþie distribuþie GPL, co-
pertinã, camerã operator, totem,
împrejmuire, platformã betonatã ºi
cale de acces din ºi în bulevardul
Nicolae Romanescu, construcþie
provizorie cu durata de 10 ani”,
propus a fi amplasat în localitatea
Craiova, bulevardul Nicolae Roma-
nescu, nr. 112, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul SC Eurogenetic SRL, punct de
lucru loc. Pieleºti, str.Calea Bucu-
reºti, nr. 135, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.30, ºi vineri,
între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1, fax: 0251.419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie apartament de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
SALON cu vad an-
gajeazã frizer/frizeri-
þã ºi coafezã. Tele-
fon: 0761/329.520.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etaj - 1.
Telefon: 0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând urgent casã 6
camere cu 4500 mp
curte, grãdinã, vie, Li-
vezi-Podari, drum
naþional, asfalt, puþ
american.Telefon:
0722/266.718, 0251/
522.579.
Vând vilã str. Princi-
palã la 6 km de Cra-
iova. Telefon: 0753/
120.090.
Vând casã 5 came-
re toate utilitãþile. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând teren 400 mp,
în str. Râului nr.162
cu ieºire în Rãºinari
nr.91 ºi imobil 2 ca-
mere, hol, bucãtãrie,
toate utilitãþile. Tele-
fon: 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 intravi-
lan cu construcþie
începutã în Cârcea,
Aleea Podului Nr.
11. Telefon: 0721/
995.405.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova, str.
Nicolae Romanes-
cu. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar, vând te-
renuri la 1000 m Câr-
cea ºi la Gara Pie-
leºti, lângã Fabrica Q
FORT. Telefon:
0752/641.487.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând pãdure sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni - Gorj,
7000 lei. Telefon:
0770/303.445.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan 2006
geamuri electrice
faþã, airbag volan ºi -
bord dreapta. Cau-
ciucuri varã ºi jante
aliaj r15 plus jante 16
borbet 9j fãrã cauciu-
curi. Maºina are
99000 km  primul
proprietar. Trebuie
schimbate telescoa-
pe faþã, detin douã
noi decat trebuie
schimbate, în rest im-
pecabilã. Preþ 2300
euro. Telefon: 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
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700 E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 23 martie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
VÂND capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Telefon: 0747/963.794.
Vând motosapã
MAT Craiova. Tele-
fon 0745/589.825.
Vând 3 canistre ta-
blã, calorifer electric
nou 11 elemenþi, tro-
tinetã nichelatã. Tele-
fon: 0771/558.572.
Vând toc fereastrã
solid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu
giurgiuvele duble. Te-
lefon: 0351/809.908.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor- 70 lei, saltea co-
pil- 100 lei, masã ex-
tensibilã -100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând loc de veci, Si-
neasca - douã gropi
suprapuse, polizor
unghiular, ( flex)
D125/850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare  gaze
sobã D 600, reduc-
tor oxigen sudurã,
alternator 12V. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, câr-
lige jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153.551.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii
(tricicletã), maºinã
de spãlat Alba–Lux.
Expresor cafea. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un aparat
de radio cu picup ºi
o noptierã pentru
telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale,
cazan þuicã  ºi bici-
cletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj 2,
decomandat, ultra-
central (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.

MATRIMONIALE
Domn vãduv fãrã
obligaþii caut doamnã
serioasã vârsta 60
ani. Telefon: 0765/
435.444.
Pensionar nefumã-
tor fãrã obligaþii do-
resc doamnã fãrã
obligaþii, nefumãtoa-
re, pensionarã. Tele-
fon: 0351/181.202.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Sunt alãturi de prie-
tenul meu Marcel
Boþa, în aceste clipe
dureroase, la pleca-
rea bunului sãu tatã
într-o altã lume.
Odihneascã-se în
pace! Gabriel Bratu
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã aproape trei sãptãmâni
în care Liga Naþionalã s-a aflat
în pauzã, urmare a unui stagiu de
pregãtire al naþionalei, la capãtul
cãruia a fost ºi o “dublã” de veri-
ficare în compania Spaniei, SCM
Craiova revine pe parchet, astãzi,
cu un meci pe terenul lui CSM
Roman, o formaþie extrem de ar-
þãgoasã “acasã”, unde a cedat doar în
compania primelor douã clasate, ºi la
mare luptã, 24-27 cu CSM Bucureºti ºi
18-20 cu Dunãrea Brãila. Aceastã din
urmã formaþie le-a depãºit pe moldoven-
ce ºi în runda precedentã (27-23), timp
în care fetele lui Bogdan Burcea se impu-
neau, la Polivalentã, în derby-ul cu HC
Zalãu (25-23).

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-A

Deplasare dificilãDeplasare dificilãDeplasare dificilãDeplasare dificilãDeplasare dificilã
pentru Craiovapentru Craiovapentru Craiovapentru Craiovapentru Craiova

Clasament
1. CSM Buc. 48  (17j) 7. Braºov 22 (17j)
2. Brãila 37  (17j) 8. Bistriþa 21 (18j)
3. CRAIOVA 32 (17j) 9. “U” Cluj 18 (17j)
4. Zalãu 32 (17j) 10. Cisnãdie 17 (17j)
5. Vâlcea 28 (16j) 11. Galaþi 11 (18j)
6. Roman 25 (17j) 12. Slobozia 8 (18j)

Dacã punem pe tapet ºi cele întâmpla-
te în “directul” din tur, handbalistele noas-
tre au repurtat un succes concludent, de-
pãºind Romanul cu 30-21

La partida de azi ar putea apãrea prin-
tre alb-albastre ºi Valentina Ardean-Elisei,
recuperatã dupã groaznica accidentare
suferitã în toamnã.

Încleºtarea din Moldova va fi arbitratã

de o brigadã formatã din Marius Ghior-
ghiºor (Bucureºti) ºi Marian State (Buzãu).
Astãzi: CSM Roman – SCM CRAIOVA

(ora 17:00, meci netelevizat), Dunãrea
Brãila – Corona Braºov (17:00), CSM

Bucureºti – HCM Rm. Vâlcea (18:00), HC
Zalãu – “U” Cluj (19:30). Partida Unirea
Slobozia – CSM Bistriþa s-a jucat asearã
ºi s-a încheiat cu scorul de 27-29. Danu-
bius Galaþi ºi Mãgura Cisnãdie stau.

Calificãrile din zona America
se Sud intrã, desearã, în ultima
treime, iar douã dintre partidele

FOTBAL – PRELIMINARII CM 2018 AMERICA DE SUD

Adevãrate “ºocuri” la Montevideo ºi Buenos Aires
Etapa a 13-a (desearã/la noapte): Columbia – Bolivia (22:30), Pa-

raguay – Ecuador (1:00), Uruguay – Brazilia (1:00), Argentina –
Chile (1:30), Venezuela – Peru (1:30).

Clasament
1. Brazilia 27 6. Columbia 18
2. Uruguay 23 7. Paraguay 15
3. Ecuador 20 8. Peru 14
4. Chile 20 9. Bolivia 7
5. Argentina 19 10. Venezuela 5
La Cupa Mondialã, gãzduitã de Rusia, se calificã direct primele pa-

tru clasate, iar echipa care va încheia pe locul cinci va susþine un baraj
inter-continental.

acestei runde, cu numãrul 13,
stârnesc un interes cu totul deo-
sebit. Într-o ordine aleatorie, pri-

mele clasate, Brazilia ºi Urguay,
se vor ciocni în fieful celei din
urmã, pe legendarul “Centenario”
din Montevideo, pe când în ce-
lãlat “rãzboi” se vor afla faþã în
faþã, la Buenos Aires, Argentina
ºi Chile – într-o reediatare a ulti-
melor douã finale ale Copei Ame-
rica, ambele adjudecate de repre-
zentativa “La Roja”.

În tur, în urmã cu aproape
exact un an, Brazilia ºi Uruguay
au remizat, 2-2, la Recife, dupã
ce “Selecao” a condus cu 2-0
(Douglas Costa 1, Renato Augus-
to 26 / Cavani 31, Suarez 48), în
timp ce Argentina câºtigat cu 2-
1 la Santiago, revenind de la 0-1
(Di Maria 20, Mercado 25 / F.

Gutierrez 11).
În restul meciurilor acestei eta-

pe, Columbia porneºte mare fa-
voritã ºi nu-ºi permite nicio con-
cesie contra codaºei Bolivia, Pa-
raguayul, dacã mai vrea sã spere

la calificare, n-are nici ea voie sã
greºeascã în meciul cu revalaþia
Ecuador, iar Peru ºi-ar procura
de doi bani speranþe de-ar reuºi
sã plece cu toate punctele din fie-
ful “lanternei” Venezuela.

Voleibalistele de la SCM
Universitatea Craiova nu au
repetat performanþa din turul
sezonului regulat, când au
reuºit, în meciul de acasã, sã ia
un punct lui SCM Piteºti (2-3),
ºi au pierdut, ieri, cu 0-3, în
Sala Sporturilor “Ion Constan-
tinescu”. Totuºi, fetele lui Puºa
Dina au dat o replicã serioasã
în primele douã manºe, cedate
cu un identic 23-25. În setul
final, argeºencele au fãcut
legea pe parchet, închizând
partida la 15.

În urmãtoarea etapã, jucã-
toarele din Bãnie vor juca pe
terenul Penicilinii Iaºi.

Asearã, dar dupã închiderea
ediþiei, a evoluat ºi echipa
masculinã (locul 3 în play-off,
cu 53 de puncte), care, în
cadrul rundei a doua, a dat
piept, în deplasare, cu Tricolo-
rul Ploieºti (locul 5, cu 44 de
puncte).

DIGI SPORT 1

3:00 – FORMULA 1 –
Antrenamente Marele Premiu al
Australiei, la Melbourne.

DIGI SPORT 2

17:00, 23:00, 1:30, 3:30 –
TENIS (F, M) – Turneul de la
Miami, în Statele Unite.

DIGI SPORT 3

17:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami, în Statele
Unite.

DIGI SPORT 4

18:00, 19:30 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: CSM
Bucureºti – HCM Rm. Vâlcea,
HC Zalãu – “U” Cluj / 21:00 –
BASCHET (M) – Euroliga:
Maccabi Tel Aviv – Zalgiris
Kaunas.

DOLCE SPORT 1

1:30 – HOCHEI NHL:
Ottawa Senators – Pittsburgh
Penguins.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – PLAY-OUT – ETAPA A 2-A

SCM-ul nu mai surprinde Piteºtiul

SCM “U” CRAIOVA – SCM Piteºti 0-3, Unic Piatra-Neamþ – Penici-
lina Iaºi 1-3, CSU Galaþi – Medicina Tg. Mureº (s-a jucat asearã).

Clasament
1. Iaºi 35 4. Piteºti 23
2. Piatra N. 32 5. Galaþi 5
3. Tg. Mureº 27 6. CRAIOVA 3

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

17:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Miami, în Statele
Unite / 3:00 – FORMULA 1 –
Antrenamente Marele Premiu al
Australiei, la Melbourne.

EUROSPORT 1

11:45 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – Cupa Mondialã,
la Planica, în Slovenia / 17:00,
17:45, 18:45, 19:45, 20:45 –
MOTOCICLISM – Campionatul
Mondial de motociclism vitezã,
etapa din Qatar: sesiuni de
antrenamente / 21:45 – FOTBAL
(F) – Liga Campioanelor.

EUROSPORT 2

13:00 – CURLING (F) –
Campionatul Mondial, la Beijing,
în China.

TVR HD

17:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã:Dunãrea Brãila –
Corona Braºov.



Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Play-off – etapa a III-a
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, 1 aprilie, ora 20.30

FCSB – Dinamo, duminicã, 2 aprilie, ora 20.30
Astra – Viitorul, luni, 3 aprilie, ora 20.30

1. Viitorul 2 1 1 0 3-1 30
2. FCSB 2 1 0 1 3-3 27
3. CFR Cluj 2 1 0 1 3-4 25
4. Craiova 2 0 2 0 0-0 24
5. Astra 2 0 1 1 2-3 23
6. Dinamo 2 0 2 0 0-0 23

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OFF

Play-out, etapa a II-a
Chiajna – Pandurii, vineri, 31 martie, ora 18

FC Botoºani – ASA, vineri, 31 martie, ora 20.30
CSMP Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, 1 aprilie, ora 18

FC Voluntari – Gaz Metan, duminicã, 2 aprilie, ora 15

7. Gaz Metan 2 1 1 0 2-0 24
8. CSMP Iaºi 2 1 1 0 3-1 19
9. Botoºani 2 0 1 1 1-2 17
10. Voluntari 2 0 1 1 1-2 16
11. ACS Poli 2 2 0 0 3-1 13
12. Chiajna 2 0 0 2 2-5 13
13. Pandurii 2 0 2 0 1-1 12
14. ASA 2 1 0 1 2-3 9

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

  PLAY-OUT
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Antrenorul Universitãþii Cra-
iova, Gigi Mulþescu, considerã
cã meciul cu Dinamo, de la Se-
verin, din sferturile de finalã ale
Cupei României, este extrem de
important,  deoarece aceastã
competiþie este mai accesibilã,
iar alb-albaºtrii se aflã la doar doi
paºi de finalã. „Toatã concentra-
rea noastrã este pe meciul urmã-
tor, cu Dinamo, din sferturile de
finalã. Dacã în campionat vrem
sã terminãm cât mai sus, obiec-
tivul nostru principal este câºti-
garea Cupei României” a decla-
rat tehnicianul. Totuºi, Gigi Mul-
þescu crede cã lupta la titlu este

Patru jucãtori care aparþin clu-
bului Dinamo, Ionuþ Nedelcearu,
Alin Dudea, Patrick Petre ºi Vlad
Olteanu, au fost excluºi din lotul
naþionalei de tineret, care se aflã
în cantonament în Spania, dupã
ce au consumat bãuturi alcoolice
în avionul care transporta echipa
naþionalã în Peninsula Ibericã.
Primii trei sunt legitimaþi la Dina-
mo, iar Olteanu este împrumutat
la divizionara secundã Sepsi Sf.
Gheorghe. „Selecþionerul repre-
zentativei Under 21, Daniel Isãilã,
a decis sã renunþe la cei patru fot-
baliºti care au comis abateri dis-
ciplinare grave. Ei au pãrãsit can-
tonamentul de la San Rogue, ur-
mând sã revinã în þarã.

Dinamoviºtii de la lotul tineret,Dinamoviºtii de la lotul tineret,Dinamoviºtii de la lotul tineret,Dinamoviºtii de la lotul tineret,Dinamoviºtii de la lotul tineret,
excluºi dupã ce s-au îmbãtat în avionexcluºi dupã ce s-au îmbãtat în avionexcluºi dupã ce s-au îmbãtat în avionexcluºi dupã ce s-au îmbãtat în avionexcluºi dupã ce s-au îmbãtat în avion

Staff-ul tehnic al selecþionatei
under 21, alãturi de staff-ul pri-
mei reprezentative ºi coordonato-
rii loturilor naþionale, împreunã cu
conducerea FRF considerã cã per-
formanþa nu poate fi conceputã
dacã existã astfel de abateri, total
strãine de conduita unor jucãtori
de fotbal” se specificã în comu-
nicatul FRF.

ªi clubul Dinamo a decis sã ia
mãsuri în privinþa celor 3 anunþând
trimiterea lor la echipa a doua: „În
urma abaterilor disciplinare confir-
mate de FRF la reprezentativa Un-
der 21 a României, fotbaliºtii dina-
moviºti Ionuþ Nedelcearu, Patrick
Petre ºi Alin Dudea se vor pregãti
alãturi de echipa secundã a clubu-

lui din ªtefan cel Mare pânã la o
decizie ulterioarã. De asemenea,
cei trei jucãtori dinamoviºti ºi Vlad
Olteanu, transferat temporar la di-
vizionara secundã Sepsi OSK
Sfântu Gheorghe, vor fi sancþio-
naþi ºi financiar.

Dinamo Bucureºti nu tolereazã
astfel de acte de indisciplinã, iar
orice abatere asemãnãtoare ulte-
rioarã va fi sancþionatã ºi mai
drastic”.

Sunt ºanse însã ca jucãtorii sã
revinã la prima echipã pânã la me-
ciul din Cupa României, cu Uni-
versitatea, în condiþiile în care Cos-
min Contra nu va conta pe porta-
rul Penedo ºi pe atacantul Bawab,
plecaþi la loturile naþionale.

Mulþescu: „Primul obiectiv al nostruMulþescu: „Primul obiectiv al nostruMulþescu: „Primul obiectiv al nostruMulþescu: „Primul obiectiv al nostruMulþescu: „Primul obiectiv al nostru
este Cupa României”este Cupa României”este Cupa României”este Cupa României”este Cupa României”

Antrenorul ªtiinþei crede în continuare în ºansele la titlu, dar se axeazã
mai mult pe a doua competiþie, consideratã mai accesibilã

Accidentarea suferitã
de Hristo Zlatinski în
minutul 70 al meciului
cu Dinamo, de pe Arena
Naþionalã, nu este atât
de gravã pe cât se pãrea
la primele constatãri.
Bulgarul a suferit o
entorsã în urma loviturii
primite de la Palic ºi
glezna i s-a umflat
destul de rãu. Dupã ce
bulgarul a efectuat un
RMN, s-a constatat cã
accidentarea nu necesi-
tã o pauzã îndelungatã,
el având ligamentele
afectate, însã sunt
ºanse ca mijlocaºul sã
fie recuperat chiar
pentru partida de Cupã,
cu Dinamo.

deschisã ºi au ºanse toate cele 6
echipe din play-off: „Între noi ºi
Viitorul sunt 6 puncte, asta în-
seamnã cã trebuie sã câºtigãm
cele douã meciuri directe. ªi
Astra are ºanse la titlu, are meci
direct cu Viitorul, mai sunt 8 eta-
pe în care se poate întâmpla ori-
ce. Oricum, dupã urmãtoarele
douã runde putem trage niºte
concluzii. Noi trebuie sã câºti-
gãm cel puþin 4 puncte din jo-
curile cu CFR ºi Viitorul ca sã
ne pãstrãm ºanse de a fi pe po-
dium. Obiectivul nostru este sã
ne clasãm cât mai sus” spune
Mulþescu.

„Ivan este atacant complet,
ar merita sã joace cu Danemarca”

Chiar dacã l-a criticat pe An-
drei Ivan dupã ratãrile uriaºe din
meciurile cu Astra ºi Dinamo,
Gigi Mulþescu spune cã atacan-
tul de 20 de ani are cele mai bune
calitãþi pentru a juca împotriva
Danemarcei.  „Ivan nu trece
printr-o formã prea bunã, a ra-
tat foarte mult, dar sã nu uitãm
cã principala calitate a unui vârf
este sã-ºi creeze acele ocazii, sã
ajungã în situaþia de a marca,
apoi va scãpa ºi de acest ghinion.
Andrei are cele mai bune calitãþi

pentru a juca împotriva Dane-
marcei: are vitezã foarte bunã,
joc aerian bun, rezistã în dueluri
ºi stã foarte bine ºi din punct de
vedere fizic. Chiar dacã nu va fi
titular, el meritã sã joace cu da-
nezii” a spus Gigi Mulþescu de-
spre cãpitanul sãu, adãugând cã
nu se gândeºte sã-l deposedeze
de banderolã dupã evoluþiile din

ultima vreme: „Eu am vrut sã-l
responsabilizez pe Andrei prin
acordarea acestui statut ºi în
unele meciuri mi-a demonstrat cã
meritã încrederea. Spre exemplu,
în meciul decisiv pentru intra-
rea în play-off, cu Gaz Metan, a
jucat excelent, s-a sacrificat, a
fost pe tot terenul, ºi fundaº ºi
mijlocaº ºi atacant”.

Sunt ºanse ca Zlatinski sã fieSunt ºanse ca Zlatinski sã fieSunt ºanse ca Zlatinski sã fieSunt ºanse ca Zlatinski sã fieSunt ºanse ca Zlatinski sã fie
recuperat pânã la meciul cu Dinamorecuperat pânã la meciul cu Dinamorecuperat pânã la meciul cu Dinamorecuperat pânã la meciul cu Dinamorecuperat pânã la meciul cu Dinamo


