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- Se spune: “Ai carte, ai
parte”. Acum, Popescule,
“Ai parte dacã ai spate”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Este una dintre cele mai mari
comune din apropierea Craiovei
ºi are perspective mari de dez-
voltare. Numai cã, deocamdatã,
nimic nu poate fi demarat, din
cauza unor ambiþii, nu neapãrat
politice, cât personale. Reprezen-
tanþii a douã partide aflate la
guvernare nu se pot înþelege în
teritoriu, iar de pierdut are co-
munitatea. Vorbim de comuna
Coºoveni, unde inexistenþa Pla-
nului Urbanistic General (PUG)
face imposibilã, cel puþin pânã
acum, dezvoltarea localitãþii.
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Procurorii Direcþiei Naþiona-
le Anticorupþie – Serviciul Teri-
torial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în jude-
catã, în stare de libertate, a ºase
persoane, între care trei funcþi-
onari ai APIA Dolj, secretarul
Primãriei Seaca de Câmp ºi doi
doljeni care au minþit cã deþin
teren în extravilanul localitãþii,
solicitând ºi obþinând subvenþie
pe 23 de hectare, doi ani la rând.
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Primãria Craiova pregãteºte bugetul pentru 2018. Socoteala pare sim-
plã: guvernul oferã, conform promisiunilor, compensãrile financiare ne-
cesare pentru ca bugetul sã fie asigurat mãcar la nivelul lui 2017. La
aceºti bani se mai adaugã ºi încasãrile suplimentare din taxe ºi impozite.
Dacã s-ar întâmpla ca anul trecut, suplimentar s-ar mai strânge încã
12%. În felul acesta, ar fi bani, chiar mai mulþi, ºi pentru investiþii.
Autoritãþile sunt ambiþioase ºi spun cã mare loviturã pe care vor sã o dea
în 2018 va fi absorbþia de fonduri europene.
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ACUE: Preþul gazelor creºte cu

5,6% din 10 ianuarie, din cauza

majorãrii costurilor de achiziþie
Majorarea costurilor de

achiziþie a gazelor a determinat o
creºtere medie de aproximativ
5,6% a preþului final al gazelor
pentru populaþie, se aratã într-un
comunicat transmis marþi de
Federaþia Asociaþiilor Compa-
niilor de Utilitãþi din Energie –
ACUE.

„Ca urmare a creºterii
costului de achiziþie a gazelor
naturale pe care furnizorii îl
plãtesc producãtorilor de gaze
naturale, ANRE a decis, în
conformitate cu metodologia în
vigoare, majorarea preþului final
al gazelor naturale pentru
populaþie în medie cu aproxima-
tiv 5,6%, începând cu data de 10
ianuarie. Acest procent de
creºtere variazã de la un furnizor
la altul”, menþioneazã ACUE.

Reprezentanþii federaþiei
reamintesc cã, începând cu 1
aprilie 2017, preþul cu care
furnizorii cumpãrã gazul de la
producãtorii interni nu mai este
stabilit de autoritãþi, fiind
rezultatul evoluþiei cererii ºi
ofertei din piaþã. ANRE -
Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în domeniul
Energiei - analizeazã periodic
evoluþia preþului gazelor achiziþi-
onate de furnizori, având
obligaþia de a ajusta valoarea de
transfer cãtre consumatorii
casnici, conform legislaþiei în
vigoare.

„Subliniem cã aceastã
ajustare de preþ a fost cauzatã
exclusiv de majorarea costurilor
de achiziþie a gazelor din
producþia internã, tariful de
distribuþie ºi marja de furnizare
rãmânând neschimbate”,
precizeazã ACUE.

Înfiinþatã în luna mai 2012,
Federaþia ACUE are 30 de
membri, printre care se numãrã
grupuri importante din domeniul
energiei electrice ºi gazelor
naturale, respectiv E.ON Româ-
nia, ENGIE România, ENEL
România, CEZ România, Transe-
lectrica SA, Societatea Energeticã
Electrica SA, WIEE, WIROM
GAS, GAZ EST, cu un numãr total
de circa 27.000 de angajaþi ºi cu o
cifrã de afaceri anualã de peste
5,5 miliarde de euro.
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Sindicate, despre demiterile cerute de Carmen Dan: Oamenii ar fi trebuit felicitaþi cã nu am avut atentate

Decretul privind revocarea Doinei
Panã din funcþia de ministru al Ape-
lor ºi Pãdurilor ºi decretul de numire
al senatorului PSD Ioan Deneº pen-
tru aceastã funcþie au ajuns, ieri, pe
masa preºedintelui Klaus Iohannis,
potrivit Administraþiei Prezidenþiale.
Doina Panã a demisionat, în 3 ianua-
rie, din funcþia de ministru al Apelor
ºi Pãdurilor, invocând motive de sã-
nãtate, se aratã într-un comunicat
oficial al ministerului.

“Prin prezenta vã aduc la cunoº-
tinþã cã starea mea de sãnãtate nu-mi
mai permite continuarea activitãþii în
calitatea de ministru. Prin urmare, prin
prezenta, vã prezint demisia mea din
calitatea de ministru în cadrul minis-
terului Apelor ºi Pãdurilor, pe motiv
de sãnãtate. Apreciez conlucrarea
deosebit de fructuoasã pe care am
avut-o ºi vã asigur de întreg sprijinul
meu pentru îndeplinirea programului
de guvernare din calitatea mea de
parlamentar”, se aratã în demisia cã-
tre premierul Mihai Tudose, care este
înregistratã miercuri, 3 ianuarie.

Senatorul PSD, Ioan Deneº, pro-
punerea PSD pentru ministerul Ape-
lor, este parlamentarul criticat în pri-
mãvara anului trecut inclusiv de li-
derul PSD, dupã ce a spus cã per-
soanele de acelaºi sex nu au voie sã
se þinã de mânã pe stradã, dacã acest
lucru nu este scris într-o lege, deoa-
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Ministrul Afacerilor Interne, Carmen
Dan, a anunþat, ieri, cã a transmis pre-
mierului solicitarea de a îl demite pe ºeful
Poliþiei Române, Bogdan Despescu.
Cauza, explicaþiile lacunare privind men-
þinerea în sistem a poliþistului suspec-
tat de pedofilie. “Am transmis premie-
rului propunerea de schimbare din func-
þie a ºefului Poliþiei Române”, a declarat
Carmen Dan. În locul chestorului Bog-
dan Despescu ar urma sã fie împuterni-
cit Cãtãlin Ioniþã, actualul ºef al Direc-
þiei Generale Anticorupþie.

Totodatã, ministrul de Interne a ce-
rut, ieri, ca ºefii de Servicii de la Omoruri
ºi Control Intern din cadrul Brigãzii Po-
liþiei Rutiere sã facã un pas în spate,
adicã sã demisioneze, dupã cazul în care
un poliþist a fost depistat ca fiind pedo-
filul surprins de camerele de suprave-
ghere în lift. “Aºtept ca ºeful Serviciu-
lui Omoruri sã facã un pas în spate. Aºa cum aº-
tept ca ºeful de la Control Intern din Brigada Ru-
tierã a facã un pas în spate”, a declarat ministrul de
Interne, Carmen Dan, în conferinþa în care a anun-
þat ºi cã a cerut premierului demiterea ºefului Poli-
þiei Române, Bogdan Despescu.

Carmen Dan a afirmat cã este total nemulþumitã
de lipsa de asumare din sistem dupã cazul poliþis-
tului identificat ca fiind autorul actelor de hãrþuire
sexualã asupra unor copii. De altfel, la audieri a
reieºit cã este posibil ca acesta sã fi comis în mod

Premierul nu a luat o decizie
Premierul Mihai Tudose va avea

astãzi o întâlnire cu ºeful Poliþiei Ro-
mâne, Bogdan Despescu, decizia de
demitere a acestuia, aºa cum a cerut
ministrul de Interne Carmen Dan, ur-
mând sã fie luatã abia dupã aceastã
discuþie, au declarat surse guverna-
mentale pentru MEDIAFAX. Potri-
vit surselor citate, ºeful Executivului
va decide dacã semneazã demiterea
lui Bogdan Despescu, aºa cum a ce-
rut Carmen Dan, abia dupã o întâlni-
re cu acesta.

repetat faptele, deºi dosarele au rãmas pânã acum
cu autor necunoscut. “Am înþeles cã nimeni dintre
ºefi nu a înþeles sã îºi asume o responsabilitate,
deºi acesta era suspect încã din 2009, a fost men-
þinut în Poliþie. (...) ce s-a întâmplat cu cazul din
2015, care a mers la Parchetul Judecãtoriei Secto-
rului 5 ºi apoi la Serviciul de Control Intern al Bri-
gãzii Rutiere? De atunci s-a stat cu o lucrare, iar
între timp acesta avea ºi activitate operativã, ulti-
ma amendã fiind cea din luna decembrie”, a mai
spus ministrul de Interne.

Aceasta a precizat cã este greu de
înþeles cum nimeni din proximitatea
poliþistului nu a ºtiut de devierile sale
comportamentale. “I-am cerut domnu-
lui Despescu sã aibã discuþii cu dom-
nul Gavriº, de la Serviciul Omoruri.
Aflãm cã cel din 2009 s-a prescris. Ex-
plicaþiile de asearã le apreciez lacuna-
re”, a mai spus Carmen Dan.

Cine este ºeful Poliþiei Române,
Bogdan Despescu

Chestorul Bogdan Despescu a
fost numit ºef al Poliþiei Române, în
locul lui Petre Tobã, în decembrie
2015. Bogdan Despescu a fost pro-
pus în funcþia de inspector general al
Poliþiei Române de cãtre ministrul
Petre Tobã, care a condus IGPR pânã
când a fost învestit în funcþia de mi-
nistru al Afacerilor Interne. Decizia de

numire semnatã de premierul Dacian Cioloº.
Noul inspector general al Poliþiei Române a ab-

solvit Academia de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza”
în anul 1995, ulterior ocupând diferite funcþii în
inspectoratelor de poliþie ale judeþelor Buzãu, Pra-
hova ºi Constanþa. Din 20 iulie 2014, Bogdan Des-
pescu a ocupat funcþia de inspector ºef al In-
spectoratului de Poliþie al Judeþului Constanþa.
Chestorul de poliþie Bogdan Despescu are 45 de
ani, este cãsãtorit ºi are un copil.

Decretele de revocare ºi numire pentru ministrul
Apelor ºi Pãdurilor, pe masa lui Iohannis

Reprezentanþii sindicatelor din poliþie au declarat, pentru
agenþia de presã MEDIAFAX, cã demiterile cerute de minis-
trul Afacerilor Interne, Carmen Dan, la nivelul conducerii
IGPR trebuie citite în cheie politicã, menþionând cã aceºtia ar
trebui felicitaþi. “Nu pot face comentarii cu privire la declara-
þiile doamnei ministru. Spun doar aºa: oamenii aceºtia ar fi
trebuit felicitaþi cã nu am avut atentate, când am avut dosare
grele, documentate. La momentul de faþã, noi nu avem jafuri
armate cum sunt afarã. Nu avem crime în care sã nu fi fost
identificaþi autorii, toate dosarele grele de crimã organizate
au fost identificate. Nu, atunci li s-a pãrut ceva normal. Dacã
e normal, atunci sã luãm capul oamenilor ºi vedem cum evo-
lueazã instituþia”, a declarat, pentru agenþia de presã ME-

DIAFAX, Florin Vîlnei, preºedintele Federaþiei Naþionale a
Poliþiºtilor SED LEX. “E cheie politicã. Vedeþi declaraþia lui
Dragnea de ieri ºi pe asta de azi. E cheie politicã. Restul sunt
discuþii de presã, alte elemente care nu au legaturã cu profe-
sia de poliþist, decât cu jocuri politice ºi atât. Eu nu pot
spune daca Gavriº ar trebui sa dea un pas înapoi sau nu
pentru cã nu ºtiu elemente de acolo. ªtiu doar cã a fost un
dosar penal în lucru. Dacã facem aºa la fiecare dosar cu an.
Sigur cã putem face o radiografie, cã trebuie analizat dacã
cineva a acoperit. Eu nu cred cã a acoperit pentru cã tot
poliþia a depistat”, a declarat, pentru agenþia de presã ME-
DIAFAX, Dumitru Coarnã, liderul Sindicatului Naþional al
Poliþiºtilor ºi Personalului Contractual (SNPPC).

rece i-ar încãlca lui libertatea.
Ioan Deneº este senator de Bistri-

þa Nãsãud ºi se aflã la al doilea man-
dat de parlamentar. În perioada fe-
bruarie 2007 - decembrie 2012 a fost
director comercial, SC Termotec SRL,
Dej, în perioada 1997 - februarie 2007
a deþinut funcþia de director comer-
cial în cadrul SC Profing SRL, Beclean,
în timp ce între anii 1993 ºi 1997 a
fost professor la un centru de plasa-
ment din beclean. Potrivit CV-ului de
pe site-ul Senatului, Ioan Deneº a
fost, între anii 1988 ºi 1993, electri-
cian la CFR Cluj.

USR: Deneº are antecedente
în susþinerea unor legi distructive
pentru ariile naturale protejate
Senatorul USR Mihai Goþiu a de-

clarat, marþi, cã senatorul PSD Ioan
Deneº, propus s-o înlocuiascã pe
Doina Panã la Ministerul Apelor ºi
Pãdurilor, în sesiunea parlamenta-
rã recent încheiatã a votat „unul
dintre cele mai distructive proiecte
legislative la adresa ariilor naturale
protejate”.

„PSD confirmã faptul cã negocie-
rile ºi discuþiile despre restructura-
rea Guvernului Tudose au la bazã
disputele interne dintre diferitele gru-
puri ºi clanuri din partid, nu compe-
tenþele ºi performanþele actualilor sau

viitorilor miniºtri. Senatorul PSD Ioan
Deneº, propus s-o înlocuiascã pe
Doina Panã la Ministerul Apelor ºi
Pãdurilor, nu are nicio experienþã în
domeniu, iar în sesiunea parlamenta-
rã recent încheiatã a votat unul din-
tre cele mai distructive proiecte le-
gislative la adresa ariilor naturale
protejate”, se aratã într-un comuni-
cat de presã remis MEDIAFAX.

În comunicat se mai aratã cã, po-
trivit CV-ului de pe pagina Senatu-
lui, Ioan Deneº a absolvit Universi-
tatea Tehnicã din Cluj, cu diplomã
de subinginer mecanic, a lucrat ca

electrician la CFR, a fost consilier
local ºi judeþean ºi director comer-
cial la douã firme private.

«Singurele douã lucruri care îl
„recomandã” pentru ºefia Ministe-
rului Apelor ºi Pãdurilor sunt devo-
tamentul lui faþã de Putere – în fe-
bruarie 2014 a schimbat fotoliul de
senator PNL cu cel de senator PSD,
când s-a spart Coaliþia de guverna-
re USL – ºi faptul cã aparþine acelu-
iaºi grup (Filiala PSD Bistriþa-Nãsã-
sud) din care a face parte ministrul
demisionar Doina Panã», se mai ara-
tã în comunicat.
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În aºteptarea bugetului pe 2018,
primarul Mihail Genoiu a accep-
tat, ieri, sã facã o primã analizã,
amãnunþitã, asupra modului cum
se scrie bugetul Craiovei pe 2018.
De la bun început, acesta a recu-
noscut cã proiecþia bugetarã are,
în acest an, câteva particularitãþi
aparte faþã de tot ceea ce a fost
pânã acum. Totul porneºte de la
câteva mãsurile fiscale care au fost
introduse în 2017: scãderea impo-
zitului pe venit de la 16% la 10%
ºi exceptarea de la impozitare a
veniturilor sub 2.000 de lei. Aces-
te mãsuri au condus, susþine edi-
lul municipiului, la o scãdere a
IVG-ului (n.r. – impozitul pe venit
global) la nivel naþional ºi, impli-
cit, ºi bani mai puþini la bugetele
locale. Numai cã, aºa cum s-a pu-
tut citi ºi în presa naþionalã, gu-
vernanþii, prin vocea premierului
Mihai Tudose, au promis cã vor
asigura compensãri financiare pen-

Primãria Craiova pregãteºte bugetul pentru 2018. Socotea-
la pare simplã: guvernul oferã, conform promisiunilor, com-
pensãrile financiare necesare pentru ca bugetul sã fie asigu-
rat mãcar la nivelul lui 2017. La aceºti bani se mai adaugã ºi
încasãrile suplimentare din taxe ºi impozite. Dacã s-ar întâm-
pla ca anul trecut, suplimentar s-ar mai strânge încã 12%. În

felul acesta, ar fi bani, chiar mai mulþi, ºi pentru investiþii.
Autoritãþile sunt ambiþioase ºi spun cã mare loviturã pe care

vor sã o dea în 2018 va fi absorbþia de fonduri europene.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

tru ca toate bugetele locale sã nu
scadã sub nivelul anului 2017.

A douã echilibrare bugetarã,
aºteptatã în luna iunie

Potrivit primarului, aceste com-
pensãri se vor face în douã etape.
Prima se acordã chiar de la înce-
putul acestui an, când se asigurã,
pe lângã un procent mãrit din IVG
- de la 41,75% la 43%, ºi o echili-
brare bugetarã la nivelul anului
2016. Singura rezervã este, mai
spun autoritãþile, cã sumele care
reprezintã un excedent se acordã
doar pe jumãtate. „Procentul care
era aferent administraþiilor locale,
de 41,75%, creºte la nivelul a 43%.
Problema este cã nici acest 43%
nu asigurã un nivel al cotei de IVG
la nivelul anilor anteriori ºi, atunci,
guvernul s-a angajat sã facã o echi-
librare la nivelul anului 2016, în pri-
mul trimestru l al anului 2018, dar
din care se scade jumãtate din su-

mele rãmase ca excedent”. În luna
iunie, când se cunoaºte deja situa-
þia financiarã a anului trecut, se va
face a doua echilibrare a bugetelor
locale, de aceastã datã la nivelul
celor pe care localitãþile le-au avut
în anul 2017.

Bugetul acestui an, asigurat
la nivelul celui din 2017

În concluzie, în primul trimes-
tru al anului, Craiova va avea bu-
getul din anul 2016, iar dupã luna
iunie, când se face ultima echili-
brare bugetarã de cãtre guvern,
va ajunge la nivelul financiar al lui
2017. „Deci, practic, guvernul
garanteazã un nivel al bugetelor
din anul 2017”, a subliniat prima-
rul Craiovei. Autoritãþile mai spun
cã suma totalã a bugetului poate
însã sã fie mai mare, deoarece se
mai adaugã ºi tot ceea ce se înca-
seazã prin Direcþia de Taxe ºi
Impozite. „ªi vreau sã spun cã noi

am avut o creºtere în 2017 de
peste 12%, peste 15 milioane de
lei. Ori aceasta este o creºtere a
bugetului localitãþii respective”, a
explicat edilul-ºef.

Reluarea lucrãrilor la cartierul
chinezesc, prioritatea zero
Conform calculelor, municipali-

tatea spune cã vor exista bani, cel
puþin la nivelul de anul trecut sau
poate ºi un pic mai mulþi, ºi pentru
lucrãrile de investiþii. „Ne-am pro-
pus sã avem cel puþin acelaºi nivel
al investiþiilor, a 14%, cum suntem
obiºnuiþi de ani de zile. Dacã nu,
chiar sã facem o creºtere de 1%.
Oricum, noi vom face împãrþirea
banilor, aºa cum am fãcut-o în fie-
care an, în aºa fel încât fiecare in-
vestiþie sã fie acoperitã”. Autoritãþi-
le spun cã acest lucru depinde ºi de
stadiul în care se aflã proiectele.
Dacã vorbim de Colegiul Naþional
„Carol I”, care este un proiect cu
implementare în doi ani, nu este
nevoie sã fie finanþat în primul an,
adicã în 2018. O investiþie pe care
municipalitatea doreºte sã o buge-
teze 100% este însã continuarea lu-
crãrilor la cartierul chinezesc. „Sin-
gurul lucru pe care vrem sã-l fi-
nanþãm în totalitate în acelaºi an este
primul bloc din cartierul chinezesc,
care am vrea sã-l ºi finalizãm în
cursul acestui an”.

Autoritãþile se concentreazã
pe fondurile europene

Însã, cea mai mare pondere în
bugetul pe acest an o vor avea fon-
durile europene. Primarul a enume-
rat, în acest sens, mai multe pro-
iecte, care se aflã în diverse stadii
de lucru. «Avem deja urcat în SEAP
procedura pentru Casa Rusãnescu,
vechea Casã a Cãsãtoriilor – mo-
nument istoric, care va fi atacatã
pe axa monumentelor istorice.
Avem deja în licitaþie, pentru DALI,
un numãr de 46 de blocuri pentru
reabilitare termicã, care sunt în di-
verse stadii diverse, iar data limitã
de depunere a cererilor de finanþa-
re este 28 februarie. Avem în lici-
taþie ºi Spitalul de Boli Infecþioase
„Victor Babeº”, Liceul Auto. Pe
aceleaºi axe de reabilitare termicã,
sunt în lucru ºi foarte multe grãdi-
niþe, licee. Cel mai important este
cã s-au finalizat ºi s-au înaintat fi-
ºele tehnice pentru Axa 4.1, tot ce
înseamnã autobuze ºi tramvaie, rea-
bilitare linie de tramvaie ºi trasee
autobuze. Aici avem peste 42 mili-
oane de euro. Sunt ºi multe alte lu-
cruri care sunt în diverse stadii, cum
este ºi revitalizarea terenurilor de-
gradate – Balta Cernele, acea su-
prafaþã de peste 4 hectare – pentru
care sperãm sã semnãm contracte
de finanþare în 2018».
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Procurorii DNA – Serviciul Te-
ritorial Craiova au anunþat, ieri, cã
i-au trimis în judecatã pe Dan

Pentru a doua zi la rând, poli-
þiºti din cadrul Biroului Rutier Cra-
iova au refuzat sã se lase mituiþi,
anunþând autoritãþile. Astfel, ofi-
þerii de poliþie judiciarã ai Servi-
ciului Judeþean Anticorupþie
(S.J.A.) Dolj, sub coordonarea
procurorului desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, în colaborare cu Inspec-
toratul de Poliþie al Judeþului Dolj,
l-au prins în flagrant, ieri-diminea-
þã, în jurul orei 02.30, pe Antonio
Sãrdaru, în vârstã de 22 ani, din
municipiul Craiova, în timp ce
oferea suma de 500 euro unui echi-
paj de poliþie rutierã, format din
doi agenþi, pentru a nu-i fi întoc-
mit dosar penal unei rude de-a lui,

La mai bine de doi ani ºi jumã-
tate de la condamnarea definitivã
în dosarul fraudãrii „Transgaz“,
omul de afaceri craiovean Iulian
Siclitaru (58 de ani) a ajuns în spa-
tele gratiilor. A fost dat în urmãri-
re la nivel naþional ºi internaþional
în 2015, iar luni, 8 ianuarie a.c.,
în jurul orei 2.00, lucrãtorii In-
spectoratului General al Poliþiei de
Frontierã – Postul Poliþiei de Fron-
tierã de la Aeroportul Craiova l-au
prins, la controlul de frontierã, pe
sensul de intrare în România din
direcþia Anglia. Acesta a fost pre-
luat de o escortã de poliþiºti din
cadrul Serviciului de Investigaþii
Criminale ºi încarcerat în Peniten-
ciarul Craiova, dupã cum au anun-
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þat reprezentanþii IPJ Dolj. 
Omul de afaceri craiovean Iu-

lian Siclitaru a fost trimis în ju-
decatã în noiembrie 2007, alãturi
de Dinel Staicu ºi alþi ºapte in-
culpaþi, toþi fiind acuzaþi cã au
fraudat Transgaz SA Mediaº cu
peste 26 de milioane de lei. Pe 10
iunie 2015, Curtea de Apel Bu-
cureºti a pronunþat sentinþa defi-
nitivã în dosar. Dinel Staicu a
primit o pedeapsã de nouã ani de
închisoare, iar Iulian Siclitaru a
fost condamnat la patru ani de
închisoare, ceilalþi inculpaþi pri-
mind pedepse cuprinse între pa-
tru ºi ºapte ani de închisoare.
Numai cã Siclitaru nu a fost gã-
sit la momentul respectiv.
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Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri, cã au dispus trimiterea
în judecatã, în stare de libertate, a ºase persoane, între
care trei funcþionari ai APIA Dolj, secretarul Primãriei
Seaca de Câmp ºi doi doljeni care au minþit cã deþin teren
în extravilanul localitãþii, solicitând ºi obþinând subvenþie
pe 23 de hectare, doi ani la rând. Cu toþii sunt acuzaþi de
infracþiuni de corupþie, dosarul fiind deja înregistrat la
Tribunalul Dolj, unde a intrat în camera preliminarã.

Emanuel Nicuºor Elencu ºi com-
plicele sãu Petre Pãdureanu, acu-
zaþi de fraude cu fonduri europe-

ne, dar ºi pe Castelia Moreanu,
ºef birou centrul local Craiova din
cadrul Agenþiei de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã (APIA) Dolj,
Constantin Iordache, secretar la
Primãria comunei Seaca de Câmp,
Cornel Buduru, funcþionar în
cadrul APIA Dolj - centrul local
Craiova ºi Sabina Pãdureanu,
funcþionar în cadrul APIA Dolj -
centrul local Craiova, acuzaþi cã i-
au sprijinit pe cei doi în activitatea
infracþionalã astfel încât sã obþinã
pe nedrept fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit la fina-
lizarea cercetãrilor, procurorii au
reþinut cã, „la data de 15 mai 2012,
inculpatul Elencu Dan Emanuel
Nicuºor, beneficiind de ajutorul in-
culpatului Pãdureanu Petre, a for-
mulat la Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã Dolj (A.-
P.I.A.) – Centrul Local Craiova o
cerere de platã pentru suprafaþa de
23,60 hectare situatã în extravila-
nul comunei Seaca de Câmp, ju-
deþul Dolj, în baza unui contract
de comodat fals, fãrã sã deþinã cu
vreun titlu aceastã suprafaþã de
teren, în scopul obþinerii în mod
necuvenit de sume de bani cu titlu
de subvenþii. În anii 2013 ºi 2014,
inculpatul Pãdureanu Petre a fost
de acord ca inculpatul Elencu Dan

Emanuel Nicuºor sã formuleze ce-
reri de platã unice pe suprafaþã la
A.P.I.A. - Centrul Local Craiova,
în numele sãu, deºi, în realitate,
niciunul dintre cei doi nu deþineau
suprafeþele de teren pentru care se
solicita subvenþie, iar pentru de-
punerea cererilor, Pãdureanu Pe-
tre nu a fost niciodatã prezent la
Centrul Local Craiova al A.P.I.A.,
pentru a semna vreun document.
În acest scop, Pãdureanu Petre i-
a pus la dispoziþie lui Elencu Dan
Emanuel Nicuºor cartea sa de
identitate ºi ºi-a deschis un cont
bancar în care au fost virate su-

mele de bani aferente campaniilor
2012 – 2014. În demersul lor in-
fracþional, inculpaþii Elencu Dan
Emanuel Nicuºor ºi Pãdureanu
Petre au beneficiat de ajutorul in-
culpaþilor Moreanu Castelia, Ior-
dache Constantin, Buduru Cornel
ºi Pãdureanu Sabina”, dupã cum
se aratã în comunicatul DNA.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã a comunicat
faptul cã se constituie parte civilã
în procesul penal cu suma totalã
de 32.294 lei, ce reprezintã preju-
diciul total cauzat, iar dosarul se
va judeca la Tribunalul Dolj.

În arest dupã ce a vrut sã mituiascã
doi poliþiºti cu 500 de euro

Un craiovean de 22 de ani a ajuns în spatele
gratiilor, fiind reþinut, ieri-dimineaþã, pentru
comiterea infracþiunii de dare de mitã. Acesta a
fost prins încercând sã mituiascã doi poliþiºti de la
Rutierã cu 500 de euro pentru a-ºi scãpa de dosar
penal un vãr în vârstã de 18 ani ce fusese prins la
volan fãrã permis ºi bãut.

dupã cum se aratã într-
un comunicat al DGA.

Mai exact, un echipaj
format din agenþii Cãtã-
lin Alecu ºi Marius Stoi-
ca din cadrul Biroului Poliþiei Rutie-
re Craiova, fiind în exercitarea atri-
buþiilor de serviciu, în noaptea de
luni spre marþi, a oprit în trafic, pe
Calea Bucureºti din municipiu, un-
 autoturism Rage Rover, condus de
Moise Sãrdaru, în vârstã de 18 ani,
care nu deþinea permis de condu-
cere ºi care se afla sub influenþa bã-
uturilor alcoolice. În momentul când
i s-a cerut sã se legitimeze, Moise a
declarat cã nu are actele la el ºi cã
se numeºte Antonio Sãrdaru. Aces-
ta a fost condus la sediul Biroului

Poliþiei Rutiere, pentru cercetãri,
numai cã, în timp ce întocmeau
actele de constatare, la sediul poli-
þiei s-a prezentat adevãratul Anto-
nio Sãrdaru, care le-a oferit agenþi-
lor de poliþie suma de 500 euro,
pentru a nu i se întocmi dosar pe-
nal vãrului sãu, Moise, conducãto-
rului auto, însã agenþii de poliþie au
refuzat categoric oferta, au conti-
nuat sã întocmeascã actele de con-
statare ale infracþiunii rutiere (con-
ducere fãrã permis, la care se adau-
gã ºi obstrucþionarea justiþiei, întru-
cât s-a prezentat sub o identitate
falsã) ºi au sesizat fapta la Serviciul
Judeþean Anticorupþie Dolj.

Antonio Sãrdaru a fost prins în
timp ce le oferea poliþiºtilor cei 500
de euro, a fost dus la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în vederea continuãrii cerce-
tãrilor pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de dare de mitã, iar procurorul
de caz a dispus reþinerea acestuia
pentru 24 de ore, urmând sã fie
prezentat la instanþã cu propunere
de arestare preventivã.
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44 de iniþiative
legislative

Membru al Comisiei perma-
nente de învãþãmânt, ºtiinþã, ti-
neret ºi sport de la Senat, mem-
bru al Comisiei speciale comu-
ne a Camerei Deputaþilor ºi Se-

Are CV-ul expus pe site-ul Senatului României ºi este unul garni-
sit cu principalele momente din cariera profesionalã, dar ºi din acti-
vitatea politicã, despre care spune cã s-a „trezit pur ºi simplu, încet-
încet captatã”. Este la primul mandat parlamentar ºi are ce spune.
Mai exact, „de raportat” alegãtorilor. Absolventã a Universitãþii din
Craiova – Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor, în
1997, cu Masterat, ºi apoi din 2001 cu Definitivat în învãþãmânt,
grad didactic ºi tot felul de studii de formare ºi management educa-
þional, parcurge o notabilã carierã didacticã (Colegiul Naþional „ªte-
fan Velovan”, Grupul ªcolar „Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic
„Traian Demetrescu”, Liceul Tehnologic pentru Transporturi Cãi
Ferate Craiova), pentru ca în perioada august 2015 – decembrie
2016 sã deþinã funcþia de inspector ºcolar general, dupã ce anterior
fusese, o vreme, inspector ºcolar general adjunct la ISJ Dolj. Extra-
sã din funcþia de director plin la Liceul Tehnologic pentru Transpor-
turi Cãi Ferate Craiova. Pentru câteva luni (iunie-decembrie 2016)
a deþinut ºi mandatul de consilier judeþean, calitate în care a avut
încredinþatã preºedinþia Autoritãþii Locale de Ordine Publicã Dolj
(ATOP) de care s-a achitat cu destul tact. Liderã a organizaþiei jude-
þene a femeilor social-democrate din Dolj, harnicã în plan politic,
Lavinia Craioveanu crede cã s-a lãsat „luatã de val” în politicã, dar
deocamdatã nu abdicã. Nu uitã o clipã de unde a plecat în Parlamen-
tul României: ISJ Dolj. Unde activitatea ei rãmâne de referinþã, prin
ireproºabila organizare a olimpiadelor ºi concursurilor ºcolare (zero
sau insignifiante contestaþii), dar ºi a concursului pentru ocuparea
posturilor de directori în reþeaua unitãþilor de învãþãmânt ºcolar ºi
gimnazial. Poate nu e mare lucru, dar nici de trecut cu vederea.
Originarã din Moþãþeii Doljului, localitate cu oameni iuþi ºi inteli-
genþi, Lavinia Craioveanu chiar sperã cã îºi onoreazã mandatul de
parlamentar, oferind în acest sens argumente concrete.

natului pentru coordonarea ac-
tivitãþilor parlamentare necesa-
re pregãtirii preºedinþiei Consi-
liului UE din primul semestru al
anului 2019, membru al grupu-
rilor parlamentare de prietenie cu
Franþa, Suedia ºi Liban, ex-
membru al Comisiei pentru cer-

cetarea abuzurilor, combaterea
corupþiei ºi petiþii, Lavinia Cra-
ioveanu care nu uitã cã mai este
ºi mamã, chiar conteazã ca te-
nor la nivelul entitãþilor parla-
mentare din care face parte. Pe
site-ul Senatului figureazã cu 44
de iniþiative legislative, 4 decla-
raþii politice ºi 41 de luãri de cu-
vânt în Plen. La nivel statistic
datele sunt rezonabile. Vorbeºte
îngrijit, respectã interlocutorii,
dar ºi adversarii politici, legiti-
mându-se ca aptã pentru orice
dialog civilizat, fãrã a uita grupul
parlamentar din care face parte.
Nu e încântatã de viaþa parla-
mentarã, aºa cum este ea mo-
mentan, dar o experienþã, care,
cine ºtie, va avea binefacerile ei
formative, tot îi va rãmâne.

Nu vrea sã eclipseze
actuala conducere

a ISJ Dolj
Legatã organic de învãþãmân-

tul ºcolar gimnazial ºi liceal din
Dolj, vegheazã la tot ce se întâm-
plã, evitând orice coliziune cu
actuala conducere a ISJ Dolj.
Crede cã lucrurile s-au aºezat în
temeiul legislaþiei în vigoare des-
tul de promiþãtor, colegiile naþio-
nale de referinþã din Craiova îºi
pãstreazã rangul, a apãrut în pei-
saj ºi Colegiul Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu”, cu multe
cadre didactice destoinice, dar ºi
în teritoriu se resimte un plus de
rigoare didacticã ºi în general
„cine vrea sã înveþe, învaþã”. Nu
rãmâne indiferentã la cazurile de
abandon ºcolar ºi nici la ºcola-
rizarea rromilor. Clameazã un
plus de calitate didacticã ºi e în-

credinþatã cã se poate. Chiar se-
nator fiind, membru al unei co-
misii pentru învãþãmânt, ºtiinþã,
tineret ºi sport, nu doreºte sã ofe-
re din expertiza sa decât dacã i
se solicitã, pentru a nu genera
discuþii inutile. Nelipsite în me-
diul dãscãlimii. Pe timpul man-
datului sãu de inspector ºcolar
general a gestionat foarte bine
perioada olimpiadelor ºcolare,
judeþul Dolj organizând în pre-
mierã, la Craiova, faza naþionalã
a Olimpiadei de Astronomie ºi
Astrofizicã, din primãvara anu-
lui 2016, un „examen” pe care
conducerea ISJ Dolj l-a promo-
vat cu nota 10.

Social-democraþii
doljeni nu sunt deloc

timizi
Preºedintã a organizaþiei jude-

þene a femeilor social-democrate
din Dolj, cu peste 7.000 de
membri, vicepreºedintã a PSD
Dolj, membrã a Biroului Perma-
nent a PSD Dolj, Lavinia Craio-
veanu este un actor al vieþii politi-

ce doljene. Faptului cã nu îi turu-
ie gura alandala nu înseamnã cã
nu spune ce are de spus când e
cazul. Fiindcã a vorbi mult nu în-
seamnã a avea mereu ºi dreptate.
ªi dacã lucrurile sunt cum sunt ºi
contextul politic este cel cunos-
cut, social-democraþii doljeni nu
sunt nici timizi, nici inhibaþi sau
în expectativã. Dimpotrivã. Sunt
prizaþi la pulsul vieþii doljene. Aºa
cum este ea. „Rãspunde” pe linie
organizatoricã din partea PSD Dolj
de organizaþiile din Botoºeºti-Paia,
Brabova, Brãdeºti, Carpen-Clea-
nov, Seaca de Pãdure, oportuni-
tate de a cunoaºte viaþa într-o
zonã colinarã, cu toate greutãþile
ei. Recomandatã prin spiritul de
echipã, de care este capabilã, o
înfãþiºare agreabilã ºi un discurs
clar ºi coerent, Lavinia Craiovea-
nu crede despre sine cã are andu-
ranþã ºi, mai ales, empatie, când
vede cã atâtea lucruri nu sunt
cum ar trebui. Dar 2018 este un
an în care optimismul robust îºi
are rostul sãu ºi sub acest semn
l-a ºi început.
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Pânã în 2004, comuna Coºoveni
avea în administrare ºi Cîrcea. În
acel an, ultima a devenit comunã,
iar, de atunci, ºi-a continuat dez-
voltarea, având ºi un primar des-
toinic, Valericã Pupãzã, care a
ºtiut sã-i uneascã, în cadrul unor
proiecte de dezvoltare, atât pe ma-
joritari, cât ºi pe minoritari, vor-
bim de forþele politice aflate în
Consiliul Local. Pânã în 2012 a mai
mers cum a mai mers, dar, odatã
cu alegerea primarului, Nicuºor
Coandã, cel care este în funcþie ºi
acum, au început disputele, unele
care nu aveau de a face cu lupta
politicã, þinând mai mult de orgolii
personale. În 2013, Consiliul Lo-
cal a fost dizolvat, iar în anul ur-
mãtor au avut loc alegeri anticipa-
te pentru desemnarea noului legis-
lativ local. În urma acestora, s-a
conturat o majoritate în jurul PSD
ºi, cât de cât, lucrurile au mers într-
o perspectivã îmbucurãtoare, dar
numai pânã în 2016, un an electo-
ral. În vara de atunci, ales a fost
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Este una dintre cele mai mari comune
din apropierea Craiovei ºi are perspecti-
ve mari de dezvoltare. Numai cã, deocam-
datã, nimic nu poate fi demarat, din cauza
unor ambiþii, nu neapãrat politice, cât per-
sonale. Reprezentanþii a douã partide afla-
te la guvernare nu se pot înþelege în teri-
toriu, iar de pierdut are comunitatea. Vor-
bim de comuna Coºoveni, unde inexisten-
þa Planului Urbanistic General (PUG) face

imposibilã, cel puþin pânã acum, dezvolta-
rea localitãþii. O speranþã vine de la ºedinþa
extraordinarã a Consiliului Local, de asea-
rã, când s-a dezbãtut aceastã problemã. Di-
sensiunile dintre consilieri, indiferent de
culoarea politicã, a dus, de-a lungul ulti-
milor ºase ani, ca diferenþa între Coºoveni
ºi Cîrcea sã creascã foarte mult, în defa-
voarea celei dintâi. Pânã în 2004, ambele
fãceau parte din aceeaºi structurã.

tot Nicuºor Coandã, dar compo-
nenþa CL era la limita majoritãþii:
PSD – ºase mandate, ALDE –
douã, PNL – patru ºi PMP – unul.
Dar, prin alianþa la guvernare PSD
– ALDE, se credea cã nu vor fi
mari probleme în adoptarea unor
hotãrâri. Din pãcate, realitatea a

fost cu totul alta, în timp. Cei doi
reprezentanþi ai ALDE (Victor
Gogonea, actual vice-primar, ºi
Iulian Mirea) se pare cã au
schimbat tabãra ºi voteazã aºa cum
doresc.

Un PUG expirat din 2011
ªicanele au continuat, bugetul

local a fost , în 2017, ciuntit, ajun-
gându-se pânã la desfiinþarea postu-
lui de specialist al Compartimen-
tului Urbanism din cadrul Primã-
riei Coºoveni. „La ºedinþele ordi-
nare ale Consiliului Local se întru-
neºte cvorumul, dar, nefiind o
majoritate, multe proiecte au cã-
zut. Consilierii au convocat douã
ºedinþe extraordinare ºi au hotãrât
sã fie alocaþi bani pentru alei pieto-
nale, achiziþionarea unui buldoex-
cavator ºi pentru reabilitarea dru-
mului judeþean. Ori, aceste lucruri
nu puteau fi acceptate de Prefec-
turã. Cel puþin pentru cel din urmã,
sunt douã considerente: nu este în
proprietatea noastrã ºi nu avem
PUG-ul aprobat. De fapt, de aici
începe toatã povestea”, a precizat
primarul Nicuºor Coandã. Ultimul

PUG a expirat în 2011, dupã o va-
labilitate de zece ani. Între timp, aºa
cum aminteam, în 2004 Cîrcea s-
a desprins de Coºoveni, cu atât mai
mult fiind nevoie de un nou plan
de dezvoltare. „Vecinii noºtri ºi-au

rezolvat problemele. În 2013, sem-
nasem un contract cu o firmã spe-
cializatã, a intervenit acea crizã
politicã ºi au venit alegerile din
2016, când se credea cã se va ajun-
ge la finalitate, dar nu s-a întâm-
plat.  Sper ca astã-searã (ieri – n.r.)
sã fie votat. Chiar bugetul pe anul

trecut a fost diminuat, neprimind
bani pentru iluminatul public sau
repararea drumurilor din comunã”,
a mai spus Nicuºor Coandã.

Pierderi mari pentru comunitate
Ce înseamnã inexistenþa acestui

PUG este lesne de înþeles. Fãrã el,
nimeni nu-ºi poate face nici mãcar
o casã, ca sã nu mai vorbim de in-
vestiþii, inclusiv pe fonduri europe-
ne. «Sincer, la aceastã orã nu este
niciun proiect depus. Avem în plan
un program de un milion de euro
pentru reabilitarea drumurilor de
exploataþie agricolã, transformarea
Casei „Ciobãnescu” (care a aparþi-
nut unui fost boier), într-un pro-
gram After-school (500.000 de
euro), reabilitarea Cãminului Cultu-
ral (500.000 de euro) ºi rezolvarea
canalizãrii, dar, fãrã PUG suntem
legaþi de mâini ºi de picioare. Nu
mai spun cã sunt câteva Hotãrâri
ale Consiliului Local care nu au pri-

mit viza de legalitate de la Prefectu-
rã, deoarece au fost depuse recla-
maþii ºi nu au fost soluþionate, încã.
Am credinþa cã, într-un final, con-
silierii îºi vor da seama de pierderile
comunei ºi vor lãsa orgoliile deo-
parte» – Nicuºor Coandã.

CRISTI PÃTRU
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„2017 a însemnat un an
bun – deºi întotdeauna este
loc de mai bine –, cu proiec-
te realizate, dar ºi cu mici
nerealizãri. Încercãm din
rãsputeri ca în 2018 sã
facem mai mult decât ne
propusesem”, a declarat,
ieri, în cadrul unei conferin-
þe de presã, Adriana Teodo-
rescu, managerul Teatrului
pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, referindu-se la
activitatea instituþiei. În
cifre, aceasta a însemnat
130 de reprezentaþii atât la
sediu, cât ºi în deplasãri ºi
în festivaluri, precum ºi
numeroase alte activitãþi,
un numãr de 22.000 de
spectatori ºi depãºirea
planului de venituri. Buge-
tul alocat de municipalitate
în 2017 s-a ridicat la 1,966
milioane lei, de suma
alocatã în 2018 depinzând ºi
proiectele care se vor
concretiza anul acesta.
Agenda evenimentelor
cuprinde deja premierele
spectacolelor „Chiriþele”,
dupã Vasile Alecsandri, ºi
„Gulliver”, ºi a V-a ediþie a
Festivalului „Puppets
Occupy Street”, între 25
august ºi 1 septembrie, cu
tema „Pãmânt”.

Instituþie publicã aflatã în subor-
dinea Primãriei ºi Consiliului Lo-
cal Municipal Craiova, din toamna
anului 2013 dispunând de un se-
diu propriu în Cale Bucureºti nr.
56, cu o salã de spectacole cu ca-
pacitate de 370 de locuri, o salã
multifuncþionalã, spaþii pentru ate-
liere de creaþie ºi expoziþii ºi atelie-
re de producþie, ºi având 29 de
angajaþi, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” a devenit una din-
tre cele mai active ºi creative in-
stituþii de culturã ale oraºului. O
demonstreazã nu doar numãrul
mare ºi diversitatea activitãþilor
desfãºurate, ci ºi numãrul tot mai
crescut de spectatori.

O retrospectivã a anului 2017
ºi proiectele începutului de an 2018
au fãcut, ieri, tema unei conferin-
þe de presã susþinute de manage-
rul Adriana Teodorescu. „2017 a
însemnat, în cifre, 130 de repre-
zentaþii ale trupei noastre, cu spec-
tacolele produse de teatrul nostru,
atât la sediu, cât ºi în deplasãri ºi
în festivaluri, ºi 22.000 de specta-
tori”, a precizat managerul.

Anul cu un festival
internaþional ºi trei
spectacole în premierã

Cel mai amplu eveniment al anu-
lui trecut a fost ediþia a IV-a a Fes-
tivalului „Puppets Occupy Stre-
et”, un proiect cu un buget de 400
mii lei ºi participanþi din 13 þãri, cu
255 de evenimente, desfãºurate în

8 zile ºi în 18 spaþii ale oraºului: 60
de ateliere, 100 de spectacole, 3
parade, 3 concerte ºi 89 de eveni-
mente conexe. 2017 a adus ºi trei
noi premiere: „Gogoaºa ºi Nãzdrã-
vanul Petriºor” – adaptare dupã
poveºti populare ruseºti, scenariul
ºi regia Alla Cebotari, aflatã ºi în
distribuþie alãturi de actorii Ema-
nuel Popescu ºi Daniel Mirea,

„Povestea celor trei purceluºi” –
dupã o idee a actorilor Geo Dines-
cu ºi Marin Fagu, ºi „Punguþa cu
doi bani” – propunere venitã din
partea actriþei Iulia Cârstea, care
semneazã ºi regia.

Atelierele de creaþie
au adus instituþiei
încasãri de 55 mii lei

Managerul Adriana Teodorescu
afirmã cã în 2017 „unul dintre
punctele forte” au fost ateliere de
creaþie ale Fabricii electroColibri,
care au avut aproximativ 400 de

participanþi ºi au adus instituþiei
încasãri de 55 mii lei, „o sumã des-
tul de bunã în planul nostru de ve-
nituri”. ªi noua serie de ateliere,
anunþatã a se desfãºura în perioa-
da 22 ianuarie – 18 martie, se bu-
curã de mare succes: deºi înscrie-
rile continuã pânã duminicã, locu-
rile s-au ocupat deja la 10 dintre
cele 12 ateliere. Agenda de activi-

tãþi a anului trecut a mai cuprins,
între altele, participãri la festiva-
luri ºi la alte evenimente atât în þarã
(Alba Iulia, Arad, Caracal, Bucu-
reºti, Braºov, Severin, Timiºoara,
Slatina, Izbiceni º.a.), cât ºi în
comunitãþile de români din Timo-
cul sârbesc ºi bulgãresc, în cola-
borare cu ICR.

„În spatele acestor proiecte pe
care noi le-am realizat s-a aflat foar-
te multã muncã, depusã de o echi-
pã micã, pentru cã suntem 29 de
oameni”, a mai spus managerul
teatrului. Chiar ºi în aceste condi-

þii, instituþia a reuºit sã depãºeascã
planul de venituri, propus ºi apro-
bat în 2017 – de la 200 mii lei la
211 mii lei.

Microstagiune a Tea-
trului ACT din Bucureºti
pânã în luna mai

Anul artistic 2018 se va contura
ºi în funcþie de bugetul alocat de
municipalitate. Deocamdatã, anun-
þate sunt douã spectacole în pre-
mierã –  „Chiriþele” dupã Vasile
Alecsandri ºi „Gulliver” – ºi ediþia
a V-a, între 25 august ºi 1 septem-
brie, a Festivalului „Puppets Oc-
cupy Street”, cu tema „Pãmânt”.

Spre bucuria publicului, Teatrul
„Colibri” anunþã ºi continuarea co-
laborãrii cu Teatrul ACT din Bucu-
reºti, cu spectacole pânã în luna mai.
Dupã „N-ai tu treabã!”, de Cãtãlin
ªtefãnescu, dupã „Dãnilã Prepe-
leac” de Ion Creangã, în regia lui
Alexandru Dabija, cu Marcel Iureº,
Andrei Seuºan, Alexandru Voicu,
din 7 decembrie 2017, craiovenii
sunt invitaþi sã vadã în cadrul sta-
giunii „Colibri. ACTul 2” specta-
colele „O intervenþie”, de Mike
Bartlett, regia Radu Iacoban, cu Ana
Ularu, Lucian Iftime, scenografia
Cezarina Iulia Popescu (25 ianua-
rie, ora 19.00), ºi „LUNGS”, de
Duncan Macmillan, cu Denisa Ni-
colae, Liviu Romanescu, regia Ni-
colae Constantin Tãnase, scenogra-
fia Adeline Andreea Bãdescu (22
februarie, ora 19.00).
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Conform studiilor de specialita-
te, rata de supravieþuire a pacienþi-
lor diagnosticaþi cu aceastã boalã
este extrem de redusã la 5 ani –
pentru cei în stadiu avansat, ºan-
sele de supravieþuire sunt de apro-
ximativ 18%, în timp ce, pentru
pacienþii care suferã de cancere
pulmonare metastazate, în stadiu
foarte avansat, rata de supravieþuire
este estimatã la numai 2%.

De altfel, doar 1 din 3 cazuri de
cancer pulmonar sunt diagnosticate
într-un stadiu care permite aplicarea
unor terapii utile, media de supra-
vieþuire situându-se în intervalul 6 –
18 luni. Doar 20% din aceºti pacienþi
trãiesc mai mult de un an.

Cancerul pulmonar, una dintre cele
mai agresive forme de cancer
Cancerul pulmonar sau cance-

rul bronhopulmonar este definit de
înmulþirea necontrolatã a celulelor

Astfel, de la 1 ianuarie 2018,
autoritãþile fiscale naþionale au
acces direct la informaþii privind
proprietarii efectivi ai companii-
lor, trusturilor ºi altor entitãþi ju-
ridice, precum ºi la documentele
ce atestã verificarea anteceden-
telor clienþilor de cãtre companii.

Noile prevederi ar trebui sã ofe-
re autoritãþilor fiscale un sprijin
important în lupta împotriva unor
structuri precum cele puse în evi-
denþã de investigaþia “Paradise

Persoanele care se prezintã la Agenþia Judeþeanã pentru Ocupa-
rea Forþei de Muncã Dolj pentru a solicita acordarea indemnizaþiei
de ºomaj, înregistrarea ca persoanã în cãutarea unui loc de muncã
sau acordarea altor drepturi legale nu mai trebuie sã prezinte ade-
verinþa de venit eliberatã de administraþia financiarã, cu privire la
veniturile impozabile realizate. Acest document va fi obþinut de in-
stituþie direct, în mediul electronic, ca urmare a încheierii protoco-
lului pentru accesul la serviciile disponibile în cadrul sistemului
informatic PATRIMVEN. “Prin punerea în aplicare a acestui proto-
col se doreºte simplificarea procedurilor administrative aplicabile
cetãþenilor în relaþia cu instituþia noastrã, prin eliminarea deplasãrii ºi
timpului pierdut de persoana fizicã în cauzã la sediul organului fis-
cal”, se precizeazã într-un comunicat de presã al AJOFM Dolj.

MARGA BULUGEAN

Regulamentul privind noile ali-
mentele, adoptat în 2015, este apli-
cabil începând cu 1 ianuarie 2018.
Acesta aduce îmbunãtãþiri ºi mo-
dificãri semnificative procedurii de
autorizare a noilor produse ali-
mentare ºi include o definiþie
extinsã pentru noile alimente,
care sã þinã seama de progre-
sele tehnologice ºi de inovare
din sectorul alimentar, un sis-
tem centralizat de autorizare la
nivelul UE a acestor alimente
ºi a celor tradiþionale din þãri
terþe, o listã a tuturor noilor ali-
mente autorizate în UE ºi pre-
vederi de protecþie a datelor
pentru solicitanþi.  “Aceste

75% din pacienþii cu cancer pulmonar75% din pacienþii cu cancer pulmonar75% din pacienþii cu cancer pulmonar75% din pacienþii cu cancer pulmonar75% din pacienþii cu cancer pulmonar
ajung la medic în stadiu inoperabilajung la medic în stadiu inoperabilajung la medic în stadiu inoperabilajung la medic în stadiu inoperabilajung la medic în stadiu inoperabil

În fiecare an, în România, aproximativ
11.000 de persoane sunt diagnosticate cu
cancer pulmonar. Aceastã afecþiune re-
prezintã principala cauzã de mortalitate
în rândul bãrbaþilor diagnosticaþi cu can-
cer ºi se situeazã pe locul 4 în rândul fe-

meilor, dupã cancerul de sân, cancerul de
col uterin ºi cancerul colorectal. 75% din
totalul cazurilor diagnosticate boalã sunt
identificate în stadiu inoperabil, aceastã
situaþie limitând drastic ºansele de supra-
vieþuire ale pacienþilor.

din mucoasa care tapeteazã arbo-
rele traheo-bronºic. Cu timpul,
aceste celule formeazã tumori care
se pot dezvolta atât în interiorul
bronhiilor, cât ºi în afara lor, spre
þesutul pulmonar.  Conform studii-
lor medicale de specialitate, existã
mai multe tipuri de cancer pulmo-
nar, dar, în general, se disting douã
categorii – cancerul pulmonar cu
celule mici (CPMC), diagnosticat în
15% dintre cazuri ºi cancerul pul-
monar fãrã celule mici – non-mi-
crocelular (CNPMC), identificat în
aproximativ 85% din cazuri.

Cancerul pulmonar este recu-
noscut ca una dintre cele mai agre-
sive forme de cancer, cu o evolu-
þie foarte rapidã, rata de supravie-
þuire la 5 ani, pentru toate stadiile
de evoluþie, fiind de numai 15%.

În România, categoria de vârstã
cea mai expusã acestei boli este re-
prezentatã de persoanele cu vârsta

cuprinsã între 45-65 de ani, 85%
din pacienþii diagnosticaþi fiind fu-
mãtori cronici. De altfel, fumatul
reprezintã principalul factor de risc
care cauzeazã apariþia cancerului
pulmonar – peste 90% din persoa-
nele care suferã de aceastã boalã
au fost sau sunt fumãtori curenþi.
Mai mult, comparativ cu nefumã-
torii, riscul de îmbolnãvire la fumã-
tori este de 30 de ori mai mare.

Pe lângã fumat, alþi factori de risc
asociaþi cancerului pulmonar sunt
expunerea la un fond chimic în care
sunt prezente substanþe ca radonul
sau azbestul, expunerea profesiona-
lã sau accidentalã la radiaþiile ioni-
zante, dar ºi preexistenþa unor afec-
þiuni pulmonare precum cicatricile
granulomatoase sau sclerodermia.
Cancerul pulmonar mai poate fi ca-
uzat ºi de existenþa unui alt cancer
în antecedente personale, cum ar fi
cancerul din sfera O.R.L.

În prezent, cancerul bronhopul-
monar ocupã locul I între decese-
le cauzate de toate tipurile de neo-
plazii, la nivel mondial.

Depistarea precoce, o ºansã
pentru pacienþi

Depistarea precoce a canceru-
lui bronhopulmonar ºi conºtien-
tizarea primelor semne de cãtre
pacienþi sunt douã din preocupã-
rile principale ale specialiºtilor
oncologi. Boala, ce poate fi cau-
zatã de factori multipli, are ºanse
de vindecare prin intervenþie chi-
rurgicalã doar în cazul diagnos-
ticãrii din timp ºi printr-o abor-

dare multidisciplinarã în aplica-
rea tratamentului.

În prezent însã, nu existã o
metodã de screening eficientã pen-
tru aceastã afecþiune, fiind astfel
important sã acordãm atenþie  ori-
cãror simptome. Evoluþia rapidã,
deseori fãrã simptome, a acestui
tip de cancer ºi depistarea lui în
stadii avansate conduce la necesi-
tatea aplicãrii unui tratament inter-
disciplinar. Accesul încã întârziat
la terapii inovatoare care pot dubla
ºansele de supravieþuire condam-
nã la moarte sigurã ºi discriminea-
zã pacienþii cu aceastã boalã.

RADU ILICEANU

De la 1 ianuarie 2018,
Autoritãþile fiscale naþionale au accesAutoritãþile fiscale naþionale au accesAutoritãþile fiscale naþionale au accesAutoritãþile fiscale naþionale au accesAutoritãþile fiscale naþionale au acces
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Noi norme, care obligã
statele membre sã
furnizeze acces autoritã-
þilor fiscale la datele
colectate potrivit legisla-
þiei de combatere a
spãlãrii banilor, au intrat
în vigoare la începutul
acestui an.

Papers”. ”Vrem sã oferim auto-
ritãþilor fiscale informaþii esen-
þiale despre persoanele din spa-
tele oricãrei companii sau trust.
Acest lucru este esenþial pentru
ca acestea sã fie capabile sã
identifice ºi elimine evazioniºtii
fiscali. În acest sens, autoritãþi-
le fiscale vor avea de acum ac-
ces la informaþii privind comba-
terea spãlãrii banilor…”, a subli-
niat Pierre Moscovici, comisarul
pentru afaceri economice ºi fi-
nanciare, impozitare ºi vãmi.

Noile norme modificate, inclu-
se în Directiva privind coopera-
rea administrativã (Directiva
2011/16/UE), oferã autoritãþilor
fiscale accesul la informaþii ne-
cesare ºi posibilitatea de a reac-
þiona rapid ºi eficient în cazuri
de evaziune fiscalã sau de evita-
re a plãþii impozitelor.

MARGA BULUGEAN

Adeverinþa de venit pentru ºomeri va fi obþinutãAdeverinþa de venit pentru ºomeri va fi obþinutãAdeverinþa de venit pentru ºomeri va fi obþinutãAdeverinþa de venit pentru ºomeri va fi obþinutãAdeverinþa de venit pentru ºomeri va fi obþinutã
direct, în mediul electronic, de cãtre AJOFM Doljdirect, în mediul electronic, de cãtre AJOFM Doljdirect, în mediul electronic, de cãtre AJOFM Doljdirect, în mediul electronic, de cãtre AJOFM Doljdirect, în mediul electronic, de cãtre AJOFM Dolj

Adoptat în 2015,
Regulamentul privind noile alimentele esteRegulamentul privind noile alimentele esteRegulamentul privind noile alimentele esteRegulamentul privind noile alimentele esteRegulamentul privind noile alimentele este

aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018
schimbãri vor simplifica procesul
de autorizare ºi introducere a noi-
lor alimente pe piaþa europeanã,
acesta devenind mai rapid ºi mai
favorabil solicitanþilor, asigurând
în acelaºi timp siguranþa alimen-

tarã. Sperãm cã acest lucru va
contribui la creºterea varietãþii
alimentelor tradiþionale ºi ino-
vatoare, sãnãtoase ºi nutritive deja
prezente pe piaþa UE.”, a subliniat
comisarul european pentru sãnã-

tate ºi siguranþã alimentarã Vy-
tenis Andriukaitis.  Înainte de
a fi autorizate, trebuie dovedit
ºtiinþific cã aceste noi alimente
sunt sigure pentru consum din
punct de vedere al sãnãtãþii pu-
blice. Procesul de autorizare
stabileºte condiþiile de utilizare
a acestora, luarea lor în consi-
derare ca alimente ºi cerinþele
de etichetare.

 MARGA BULUGEAN
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MIERCURI - 10 ianuarie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Politicã ºi delicateþuri
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Unde sunt banii?
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Unde sunt banii? (R)
03:15 Vorbeºte corect! (R)
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Gala muzicii româneºti
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Millie cea modernã
1967, SUA, Comedie, Muzical
22:40 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:20 Ioana D'Arc (R)
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:30 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:30 Cronicile din Narnia:
Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi

09:25 Goana dupã aur
11:25 Un cântec de Crãciun
12:50 O reþetã letalã
14:15 Norman
16:15 Miliarde
17:10 Miliarde
18:10 Mesaj pentru tine
20:00 Gardienii Galaxiei Vol. 2
22:15 Babylon Berlin
23:00 Babylon Berlin
23:55 Templierii
00:40 Tovarãºul miliþian
01:25 Renãscut din cenuºã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ziua Independenþei
1996, SUA, Acþiune, SF, Thriller
23:15 Resident Evil: Rãsplata
2012, Germania, SUA, Acþiune,

Horror, SF, Thriller
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Ziua Independenþei (R)
1996, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:30 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 La Dona (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:45 Zeiþa diavol (R)
10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Will (R)
15:00 Muppets în spaþiu (R)
16:30 La bloc
18:30 Iubire necondiþionatã
20:30 Adâncul Albastru 2: Reciful
22:30 Pânza de pãianjen
00:30 Pearl Harbor (R)
03:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceste

varsta
21:00 Parteneri neobiºnuiþi
2003, SUA, Acþiune, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 WOWBiz
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Teo Show (R)
02:45 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cum de s-a inecat Mona?
2000, SUA, Comedie, Crimã,

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

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Nãscuti Campioni Viena:

“Inamicul Romaniei” Samedov
(EXPLOZIV)

03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

JOI - 11 ianuarie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018 (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Unde sunt banii? (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Gala Umorului (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Revelion la cabaret (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Parasiti corabia!
2001, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã, Familie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Ultima rapsodie
2011, Ungaria, Dramã
01:35 Euromaxx (R)
02:05 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

08:35 Gardienii Galaxiei Vol. 2
10:50 Mesaj pentru tine
12:35 Anotimpuri
14:10 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
16:05 Assassin’s Creed: Codul

Asasinului
18:00 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Drumul mântuirii
21:40 Drumul mântuirii
23:35 Revolta din Baltimore
01:10 Dragoste de adolescentã
02:35 Sã furi de la un hoþ

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cod de acces: Swordfish
2001, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
20:30 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
22:15 Lara Croft: Tomb Raider
2001, SUA, Aventuri
23:00 Naºul
1972, SUA, Dramã, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Cod de acces: Swordfish

(R)
02:00 Lecþii de viaþã (R)
02:00 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:15 La Mãruþã (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 La Dona (R)

08:30 Will (R)
10:15 Ce spun românii (R)
11:30 La bloc (R)
13:30 Zeiþa diavol (R)
14:45 Iubire necondiþionatã (R)
16:45 La bloc
18:45 America în carantinã
20:30 Acum ori niciodatã
22:15 Sfârºitul aventurii
00:15 Armageddon - Sfârºitul

lumii? (R)
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 Xtra Night Show
01:00 Parteneri neobiºnuiþi (R)
2003, SUA, Acþiune, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pãcalã
1974, România, Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Focus din inima României
00:00 Focus Magazin
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Europa

League, FCSB – FC Lugano
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Craiova

“Bataia Maxima”, Catalin Morosa-
nu, Sebastian Ciobanu, Ionuþ
Atodiresei (Exploziv)

PRO X
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Anunþul tãu!
Comuna Piscu Vechi, titular

al proiectului „Modernizare dru-
muri în comuna Piscu Vechi, ju-
deþul Dolj - etapa I” anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cã-
tre Agentia pentru Protectia Me-
diului Dolj: proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi evaluãrii adecvate în
cadrul procedurilor de evaluare
a impactului asupra mediului ºi
de evaluare adecvatã, proiect
propus a fi amplasat în comuna
Piscu Vechi, satele Piscu Vechi
ºi Pisculeþ, strãzile Bejenilor, Ivã-
neºti, Balta Popii, Dunãrii, Nucu-
lui, DC55, Caisului, Poenarilor,
Bibeasca, Blãnãriei, Filipeºti, Tu-
dor Vladimirescu, Salcâmului,
Zambilelor, judeþul  Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi moti-
vele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul autoritãþii
competente pentru protecþia me-
diului APM Dolj din Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni-
joi între orele 800-1630 ºi vineri ore-
le 800-1400, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet office@ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de înca-
drare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 15.01.2018.

SCM MULTI SERVICE SCM
CUI: RO 2324682, C16/ 30/ 2005.
S.C. anunþã pierderea docu-
mentului cu nr. de ordine emis
de ANAF Dolj pentru Casa de
Marcat DATECS MP 500TR cu
seria de fabricaþie 11001099. Se
declarã nul.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

ÎN conformitate cu prevederile
Legii Apelor nr.107/1996, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, SC
Afine Biofruct SRL, str.Constantin
Lecca, nr.34, localitatea Craiova,
judeþul Dolj, intenþioneazã sã soli-
cite de la AN „Apele Române” -Ad-
ministraþia Bazinalã de Apã Jiu, aviz
de gospodãrire a apelor/N.i.e.i. pen-
tru investiþia: „Înfiinþare plantaþie su-
perintensivã de afin, împrejmuire
teren, puþ forat ºi amenajare alei
acces interioare, comuna Dobreºti,
extravilan, T29, P16, 17, 18, judeþul
Dolj”, amplasate în bazinul hidro-
grafic Jiu-Dunãre. Aceastã investi-
þie este nouã. Persoanele care do-
resc sã obþinã informaþii suplimen-
tare sã transmitã observaþii, suges-
tii ºi recomandãri cu privire la soli-
citarea avizului de gospodãrire a
apelor/N.i.e.i. pot contacta solicitan-
tul de aviz la adresa menþionatã mai
sus sau la telefon: 0746.138.929 -
Mogoºanu Andrei Marian, dupã
data de miercuri, 10.01.2018.

JAHANI DARIUS FARID, JA-
HANI FAHEMEN ªI KLYOS MEDIA
SRL PRIN ÎMPUTERNICIT ERGEN
ALI ERGUX cu domiciliul  în Bucu-
reºti, B-dul Agronomiei, Nr. 8-16, Bl.
N1-4, Ap. 12 anunþã publicul intere-
sat asupra elaborãrii primei versiuni
a PUZ REAMENAJARE CENTRU
COMERCIAL ªI EXTINDERE CU
REGIM DE ÎNÃLÞIME P+1, localita-
tea Craiova, str. Calea Severinului Nr.
115, 115A  ºi 117 ºi declanºarea eta-
pei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu. Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poate rea-
liza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr.1, Craiova, judeþul Dolj, site-
ul APM Dolj, http://apmdj.anpm.ro.
Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 18 zile calendaristice
de la data prezentului anunþ.

ÎN conformitate cu prevederi-
le Legii Apelor nr.107/1996, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, SC Ferma Biofruct SRL, str.
Constantin Lecca, nr. 34, localita-
tea Craiova, judeþul Dolj, intenþio-
neazã sã solicite de la AN „Apele
Române” -Administraþia Bazinalã
de Apã Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor/N.i.e.i. pentru investiþia: „În-
fiinþare plantaþie superintensivã
de prun, piersic ºi cireº, împrejmui-
re teren, puþ forat ºi amenajare alei
acces interioare, comuna Do-
breºti, extravilan, T29, P15, jude-
þul Dolj”, amplasate în bazinul hi-
drografic Jiu-Dunãre. Aceastã
investiþie este nouã. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor/N.i.e.i. pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa menþionatã mai sus sau
la telefon: 0746.138.929 -Mogoºa-
nu Andrei Marian, dupã data de
miercuri, 10.01.2018.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 10 ianuarie 2018

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

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 3 came-
re ºi balcon comuna
Izvoare- Dolj- Conve-
nabil.  Vând teren in-
travilan 1 leu / mp.Te-
lefon: 0725/ 223.364.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut
colaboratori pentru în-
fiinþarea unei crescã-
torii de fazani, gîºte,
curcani, raþe. Telefon:
0768/661.401, 0742/
023.399.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect- 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã- 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã fri-
gorificã BOSCH,a-
ragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color
100 lei bucata, maºi-
nã de cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi cimi-
tirul Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 came-
re ºi garsonierã. Te-
lefon: 0745/ 589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de
Medicinã). Telefon:
0748/102.286.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru în-
frumuseþare saloane
cabinete medicale.
Telefon: 0722/956.600.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de
concurs eliberatã de
Facultatea de Horti-
culturã Craiova pe
numele Tunaru Ma-
rius. Se declarã nulã.
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Mijlocaºul lui Gaz Metan Me-
diaº, Ovidiu Bic, este primul
transfer al ªtiinþei din iarna
aceasta. Într-un fotbal româ-
nesc în care puþine cluburi
mai fac transferuri pe
bani, sã plãteºti 200.000 de
euro pentru un fotbalist
mai puþin cunoscut ºi mai
puþin cotat poate pãrea ris-
cant. Dar poate cã scoute-
rii Craiovei sau Devis
Mangia ºtiu mai bine de ce
s-a fãcut acest transfer. Prima
declaraþie a lui Bic de la sosirea
la Universitatea a fost datã în
Antalya: „Am ales Universitatea
Craiova deoarece este o echipã
foarte mare, de tradiþie, ºi sper
sã am cât mai multe realizãri în
tricoul alb-albastru. Colegii m-au
primit foarte bine, nu sunt pro-
bleme de adaptare, atmosfera de
la echipã este foarte bunã, ne pre-
gãtim foarte bine ºi asta e cel mai
important. Ca obiective, îmi do-
resc sã fiu sãnãtos ºi sã reuºesc
sã mã impun la Craiova“.

Handbalistele Craiovei au intrat
deja în perioada „de foc”, cu 3
meciuri în decurs de o sãptãmânã.
Dupã ce duminicã a pierdut me-
ciul de la Brest, din grupa EHF,
antrenorul secund Dumitru Berbe-
ce ºi jucãtoarea Valentina Ardean
Elisei au prefaþat ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, partidele din
Liga Florilor contra Rapid Bucu-
reºti ºi cea din Cupa EHF contra
Randers HK. „Vom avea un meci
foarte important în campionat, pe
care trebuie sã-l abordãm cu ma-
ximã seriozitate iar sâmbãtã, în
Cupa EHF, întâlnim Randers HK.
Amândouã sunt meciuri extrem de
importante si trebuie sa fim con-
centrate pentru ambele partide. Ne
dorim sã obþinem maximum din
cele douã jocuri, dar este foarte
important sã ieºim sãnãtoase, fãrã

Handbal, în Polivalentã, baschet, în Valea Vlãicii
accidentãri, pentru cã urmeazã o
perioada extrem de încãrcatã, cu
meciuri pe 3 fronturi, Liga Flori-
lor, Cupa EHF ºi Cupa României”

a declarat Valentina Ardean Elisei.
Antrenorul secund, Dumitru Ber-
bece a adãugat: „Meciul cu Rapid
Bucureºti este foarte important.

Þinând cont de poziþia noastrã din
campionat trebuie sã ne luptãm
pentru fiecare punct pus în joc
pentru a ne îndeplini obiectul pro-
pus la sfârºitul campionatului. Deo-
camdatã, ne concentrãm pe me-
ciul cu Rapid Bucuresti ºi abia apoi
ne vom îndrepta privirile spre me-
ciul contra Randers HK din Cupa
EHF. Din pãcate suntem afectaþi
de starea de sãnãtate a jucãtoare-
lor ºi ne dorim în primul rând ca
în urma meciului contra Rapid
Bucureºti sã nu avem ºi alte jucã-
toare accidentate. Din pãcate, ca
ºi la meciul din Franþa, contra
Brest, avem douã jucãtoare care
nu pot evolua, Andreea Pricopi ºi
Nicoleta Tudor. La Brest am foar-
te aproape de a obþine un rezultat
bun. Cu mai multã încredere din
partea jucãtoarelor, rezultatul pu-

tea fi altul. Am jucat pânã în ultima
secundã. În meciul retur ne vom
prezenta altfel în sensul de încre-
dere ºi vom reuºi sã facem un meci
mult mai bun decât am fãcut în
Franþa”.

Meciul dintre SCM Craiova ºi
Rapid Bucureºti este programat
astãzi, de la ora 17.30, în Sala Po-
livalentã. Iubitorii sportului pot
merge apoi la Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu” pentru meciul de
baschet din Liga Naþionalã, dintre
SCMU Craiova ºi Phoenix Galaþi,
programat de la ora 19.30. Dacã
accesul în Sala Polivalentã se face
pe bazã de bilet, care costã 5 lei, la
meciul cu Rapid, cât ºi la cel cu
Randers, în Sala Sporturilor fanii
nu pot intra decât dacã posedã in-
vitaþii speciale, care s-au distribuit
ieri la sediul clubului.

Nu numai ofertele din partea lui
Gigi Becali au venit în serie pen-
tru Alex Bãluþã în aceastã perioa-
dã de sfârºit de 2017 ºi început
de 2018, dar ºi distincþiile. Mai
întâi, la Gala Fotbalului Româ-
nesc, Bãluþã a fost declarat „fot-
balistul cu cea mai bunã ascensi-
une”. Apoi, Bãluþã a fost premiat
ºi acasã, deºi în lipsi, trofeul fiind
ridicat de familia sa, la Gala

Sportului Doljean, eveniment or-
ganizat de Direcþia Judeþeanã pen-
tru Sport ºi Tineret Dolj. În sfâr-
ºit, prestaþiile din 2017 ale cãpita-
nului Universitãþii Craiova au fost
premiate ºi  de Asociaþia Fotbaliº-
tilor Amatori ºi Nonamatori din
România, care a întocmit de cu-
rând echipa idealã din Liga I, în
care a intrat ºi Bãluþã. Premiul a
fost ridicat de un reprezentant al

clubului, deoarece fotbalistul se aflã
în pregãtiri cu echipa în Antalya.
„A fost un an plin de trofee pe plan
personal, dar acum sper sã reuºesc
sã ridic ºi cu echipa un trofeu. Sunt
fericit, fiindcã este o încununare a
muncii mele ºi le mulþumesc din
suflet tuturor celor care m-au vo-
tat. Sper ca ºi pe viitor sã mai am
parte de astfel de momente. Forza
ªtiinþa!“, a spus Alexandru Bãluþã.

Bãluþã, inclus de AFAN
în „echipa anului 2017”

Antrenorul lui Gaz Metan Mediaº, Cristi Pustai,
a vorbit despre fostul sãu elev, considerând cã

acesta se poate impune la Universitatea

L-am apelat pe fostul antrenor
al lui Ovidiu Bic, profesorul Cristi
Pustai, rugându-l sã ne spunã mai
multe despre mijlocaºul de 23 de ani.

- Domnule profesor, cum l-aþi
descrie pe Ovidiu Bic?

Cristi Pustai: Bic este un jucã-
tor care este prieten cu mingea,
cred cã se poate impune la Craio-
va. Chiar cred cã se poate plia pe

jocul combinativ al Universitãþii, se
poate adapta repede, fiindcã ºtie
fotbal. La noi a jucat constant, a
fost om de bazã atât în acest se-
zon, cât ºi în cel precedent.

- Þinând cont cã nu prea se
mai fac transferuri pe bani în

fotbalul românesc, iar Bic a
costat 200.000 de euro, Cra-

iova a fãcut o afacere sau
Mediaºul?

C. P.: O afacere este
atunci când toate pãrþile
sunt mulþumite. Cred cã
este bine ºi pentru noi, fi-
indcã suntem un club care
are nevoie de bani, dar ºi

pentru Craiova, fiindcã ºi-a
dorit acest jucãtor, ºi l-a per-

mis, l-a obþinut ºi Bic o poate aju-
ta în obiectivele pe care le are. De
asemenea, ºi pentru el este bine,
va câºtiga probabil mai mult ºi a
ajuns la mai bine.

- Statistica spune cã nu este un
marcator...

C. P.: E adevãrat, nu are multe
goluri, nu a ajuns prea des la fina-
lizare, este un jucãtor de combina-
þie, care participã mult la joc, te
ajutã la posesie, la tranziþia poziti-
vã, dar se ºi apãrã bine.

- A fost recomandat ca un mijlo-

caº central, dar care poate juca ºi în
bandã...

C. P.: Cel mai bun randament l-
a dat în centru, la noi a jucat în
sistem 4-2-3-1, fiind unul dintre cei
doi mijlocaºi defensivi, dar are ºi
valenþe ofensive.

- În sistemul 3-4-3 al Craiovei
ar concura cu Mateiu, Zlatinski,
eventual Screciu sau Rossi...

C. P.: Aºa e, acolo ar trebui sã
joace. Esste un alt sistem, dar cred
cã se poate adapta. Are concuren-
þã, dar se poate bate pentru un loc
în prima echipã. Oricum, chiar

dacã nu va fi imediat un titular cert,
mai apar ºi cartonaºe, accidentãri,
cred cã Bic va fi unul dintre cei
care va juca.

- Aºadar, aveþi încredere cã se
va impune la Universitatea...

C. P.: Depinde ºi de el acum,
cum se pregãteºte, trebuie sã tragã
de el dacã vrea ajungã sus. La Uni-
versitatea are o ºansã bunã, o echi-
pã cu pretenþii, care se bate pentru
titlu, cu un stadion fantastic ºi pu-
blic senzaþional, sunt toate premi-
sele pentru performanþã, dar depin-
de de el. Eu am încredere în el.
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