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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescu s-a însurat cu
Mia pentru sutele de mii pe
care le avea ea.
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Momente încărcate de
emoţie, ieri, la sediul Inspec-
toratului de Jandarmi Jude-
ţean Dolj. Generalul de
brigadă în retragere Titu
Stoicheci şi-a sărbătorit cea de
a 104-a aniversare în mijlocul
noii generaţii de jandarmi. A
primit diplome, însemne de
onoare, a povestit cât de greu
a fost pe front, şi-a amintit de
Bătălia de la Stalingrad şi a
spus că nu deţine nici un
secret al longevităţii: „cu
sănătate, inteligenţă, gândire
corectă şi răbdare, oricine
poate ajunge la o sută de ani”.
A fost şi dascăl, 18 ani chiar
director de şcoală generală, şi
a iubit atât haina militară şi
ce a învăţat în Jandarmerie,
cât şi munca de învăţător.
Printre lacrimi, a mulţumit
tuturor pentru momentele
acestea de recunoaştere şi s-a
declarat mândru că este un
supravieţuitor...
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Adevărata
libertate este
dreptul de a râde

Există o polemică disc retă –
deocamdată – în presa internaţio-
nală pe seama tematicii, nu rareori
provocatoare, neinspirată a cari-
caturilor din săptămânalul „Char-
lie Hebdo”, succesorul publicaţiei
„Hara-Kiri”, cu acelaşi profil, cre-
ată în anii ’60. Într-un articol pu-
blicat în cotidianul „El Pais”, scri-
itorul spaniol Javier Perez Andujar
se referă la un desen din hebdo-
madarul francez. „În epocă, eu nu
eram decât un tânăr desenator, iar
Franco devenise aproape muri-
bund. «Charlie Hebdo» i-a con-
sacrat o caricatură cu titlul «Fran-
co, din ce în ce mai bine. Merge
la cimitir pe picioare»”.

Douăsprezece
victime,
douăsprezece
portrete

Controale
ale medicilor
în şcoli

În unităţile  de învăţă-
mânt din judeţul Dolj au loc
în această perioadă controa-
le ale me dicilor şcolari.
Odată cu reîntoarce re a
e le vilor în sălile  de  clasă,
după vacanţa de  iarnă,
cadre le  me dicale  vor să se
asigure  că ace ştia nu suferă
de boli contagioase  pe  care
să le  transmită mai departe .
În plus , din e xperie nţa
anilor tre cuţi, o altă proble -
mă cu care medicii se
confruntă în ace astă pe rioa-
dă es te  că unii e le vi se
întorc cu râie  ş i păduchi.

Turneu în Corsica
al artiştilor Operei
Române Craiova
pentru o nouă
punere în scenă
a spectacolului
„Traviata”
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Bãsescu ºi-a schimbat
fotografia de profil
de pe Facebook

Fostul preºedinte Traian Bãses-
cu ºi-a schimbat fotografia de profil
de pe contul de Facebook cu una în
care apare purtând uniforma de co-
mandat de navã. ªi noua imagine
de cover de pe contul de Facebook
îl înfãºiºeazã pe Bãsescu în unifor-
ma de comandant. Fotografiile sunt
realizate la momentul când a susþi-
nut un test, la Centrul de simulare
al CERONAV din Constanþa, pen-
tru reconfirmarea brevetului de co-
mandant de navã, în august 2013.
Pozele au fost postate pe Facebook
ºi la acel moment. Traian Bãsescu
ºi-a încheiat, în 21 decembrie, cel
de-al doilea mandat de preºedinte
al României.

Poliþia Românã va plãti
12 milioane de euro pe bilete
de avion pentru repatrierea
cetãþenilor extrãdaþi

Poliþia Românã a încheiat la fi-
nele lui 2014, cu mai multe compa-
nii, printre care Tarom, Eximtur ºi
Perfect Tour, un acord cadru pe doi
ani, în valoare totalã de 11,8 mili-
oane euro cu TVA, pentru servicii
de transport aerian necesare repa-
trierii a pânã la 5.600 de cetãþeni.
Contractele au fost atribuite prin
licitaþie deschisã, pentru preþul cel
mai mic, ºi acoperã 78 de destinaþii
din totalul de 87 prevãzut în caie-
tul de sarcini anexat anunþului de
participare. Pentru toate cele 87 de
destinaþii, IGPR a estimat cã va
avea nevoie de minim 87 ºi maxim
5.846 de bilete, pentru extrãdaþi,
respectiv între 174 ºi 11.692 bilete
pentru poliþiºti. Potrivit caietului de
sarcini, locaþiile unde ar putea fi
solicitate cele mai multe bilete sunt
Roma, Milano ºi Madrid (între 1 ºi
700 bilete pentru extrãdaþi, respec-
tiv între 2 ºi 1.400 bilete pentru po-
liþiºti). La polul opus, cele mai puþi-
ne bilete ar putea fi cerute pentru
Tel Aviv (1-3 pentru extrãdaþi ºi 2-6
pentru poliþiºti), respectiv Santia-
go de Chile, Phnom Penh, Cape
Town, Johannesburg, Beirut ºi Sin-
gapore (1-4 pentru extrãdaþi ºi 2-8
pentru poliþiºti).

Directorul Serviciului Român de Informaþii
(SRI), George Maior, spune cã situaþia genera-
tã de ultimele evenimente din Franþa relevã o

Preºedintele Klaus Iohannis ur-
meazã sã se întâlneascã, joi, cu pre-
ºedintele Comisiei Europene (CE),
Jean-Claude Juncker, în cadrul vi-
zitei pe care ºeful statului urmeazã
sã o facã la Bruxelles. Întrevederea
figureazã pe agenda activitãþilor pen-
tru sãptãmâna viitoare ale membri-
lor CE, unde, la ziua de joi, se men-
þioneazã cã Juncker îl primeºte pe
preºedintele României. În cursul
vizitei la Bruxelles, Iohannis urmea-
zã sã aibã întâlniri ºi cu preºedintele
Consiliului European, Donald Tusk,
ºi cu secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg. Purtãtorul de cu-
vânt al Comisiei Europene, Marga-
ritas Schinas, a declarat recent, pen-
tru Gândul, cã preºedintele Klaus
Iohannis ºi preºedintele Comisiei,
Jean-Claude Juncker, vor discuta
sãptãmâna viitoare, la Bruxelles,
despre Mecanismul de Cooperare
ºi Verificare (MCV). La rândul sãu,
ºeful statului român declara, marþi,
la ºedinþa Consiliului Superior al
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nouã dimensiune a ameninþãrilor teroriste, de
naturã sã punã în pericol grav securitatea na-
þionalã ºi ordinea publicã. Referindu-se la si-
tuaþia generatã de ultimele evenimente din Fran-
þa, - atacul terorist de la redacþia sãptãmâna-
lului satiric „Charlie Hebdo”, soldat cu 12 morþi
ºi 11 rãniþi - directorul SRI a arãtat, la ºedinþa
Grupului Interministerial Strategic pentru pre-
venirea ºi combaterea macrocriminalitãþii ºi a
Comitetului Naþional pentru Situaþii Speciale
de Urgenþã, cã noile ameninþãri teroriste ar
putea pune în pericol grav securitatea naþio-
nalã ºi ordinea publicã, dar ºi credibilitatea ºi
autoritatea instituþiilor de aplicare a legii. La
rândul sãu, vicepremierul pentru securitate
naþionalã, Gabriel Oprea, a subliniat cã asigu-
rarea unui climat de securitate publicã presu-
pune existenþa unor mecanisme operaþionale
eficiente ale structurilor de stat, în paralel cu
un nivel înalt de responsabilitate în ceea ce

priveºte asigurarea garanþiilor procesuale ale
persoanelor investigate. În aceste condiþii, s-a
stabilit cã se impune o abordare integratã ºi o

utilizare la maximum a mecanismelor de cola-
borare ale Grupului Interministerial Strategic
pentru prevenirea ºi combaterea macrocrimi-
nalitãþii ºi Comitetului Naþional pentru Situaþii
Speciale de Urgenþã, pentru prevenirea ºi com-
baterea evenimentelor de naturã sã afecteze
grav mediul de securitate. „Toate instituþiile
prezente aici, membre ale celor douã struc-
turi - GIS ºi CNSSU - au atribuþii specifice,
dar împreunã, beneficiind de un cadru nor-
mativ ºi operaþional bine structurat - pot ge-
nera o reacþie fermã, rapidã, de naturã a asi-
gura siguranþa publicã, prevenirea ºi contra-
cararea tuturor fenomenelor generatoare de
pericol la adresa cetãþenilor”, a susþinut vi-
ceprim-ministrul pentru securitate naþionalã,
ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea.
ªedinþa comunã, condusã de vicepremier, a avut
ca temã analiza dinamicii situaþiei de securitate
la nivelul Uniunii Europene ºi în zonele de inte-
res strategic ale României, precum ºi dezvolta-
rea capabilitãþilor pe linia intervenþiei în situaþii-
le speciale de urgenþã.

Cota redusã de TVA de 9% va
fi aplicatã ºi asupra serviciilor ac-
cesorii cazãrii în structurile turis-
tice, vândute sau oferite spre vân-
zare la un preþ total - prânz, cinã,
gustãrile dintre mese ºi servicii de
agrement turistic oferite cu mijloa-
ce proprii ale structurii de primire
turisticã, - potrivit unui proiect de
act normativ pentru modificarea
normelor metodologice de aplica-
re a Codului Fiscal. Modificarea
normelor este determinatã de com-
pletarea Ordonanþei de Guvern 58/
1998 privind organizarea ºi desfã-
ºurarea activitãþii de turism în Ro-
mânia, în sensul definirii de cãtre
legislaþia specificã a noþiunii de
cazare. Un nou articol introdus în
OG 58/1998 precizeazã tipurile de
cazare în structurile turistice: ca-
zare fãrã mic dejun, cazare cu mic

Ministerul Finanþelor propune
alocarea unui plafon de garanþii
de stat pentru programul „Pri-
ma Casã” de 2,5 miliarde lei în
acest an, concomitent cu realo-
carea diferenþei rãmase neutili-
zate de anul trecut, potrivit unui
proiect de hotãrâre de guvern.
„Pentru anul 2015 se alocã un
plafon al garanþiilor care pot fi
emise potrivit art.1 alin. (3) din
Ordonanþa de urgenþã a Guver-
nului nr.60/2009, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Le-
gea nr.368/2009, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, de
2.500 milioane lei”, se aratã în
textul documentului. Pânã în
toamna anului trecut, FNGCIMM
a acordat aproximativ 126.200 de
garanþii, contracte încheiate în
perioada 2009-2014, valoarea fi-
nanþãrilor susþinute fiind de cir-
ca 4,8 miliarde euro. În primele

Întrevederea Iohannis-Juncker
are loc joi, la Bruxelles

Magistraturii, cã unul din obiecti-
vele majore ale sistemului judiciar
trebuie sã fie ridicarea Mecanismu-
lui de Cooperare ºi Verificare
(MCV), iar România sã fie evaluatã
cu obiectivitatea pe care o meritã.
„A venit momentul, la opt ani de la
instituirea MCV-ului, ca România sã
fie evaluatã cu obiectivitatea pe care
o meritã ºi sã se constate cã acele
condiþionalitãþi, sub rezerva îndepli-
nirii cãrora am devenit stat mem-
bru, au fost îndeplinite”, a precizat
Iohannis. Joi, în deschiderea întâl-
nirii cu premierul Victor Ponta, la
care au participat ºi miniºtrii Mir-
cea Duºa (Apãrare), Darius Vâl-
cov (Finanþe) ºi Eugen Teodoro-
vici (Fonduri Europene), preºedin-
tele Iohannis a declarat cã a dorit
sã aibã o discuþie pentru pregãti-
rea deplasãrii pe care o va face sãp-
tãmâna viitoare la Bruxelles, unde
temele care se vor discuta þin de
buget, dar ºi de absorbþia fonduri-
lor europene.

Ministerul Finanþelor propune
un plafon de 2,5 milliarde lei pentru
programul „Prima Casã” în acest an

nouã luni de anul trecut, numã-
rul de garanþii acordate în cadrul
programului a fost de aproxima-
tiv 20.500, cu finanþãri accesa-
te în valoare de 736 milioane
euro. Ulterior, Guvernul a supli-
mentat cu 400,5 milioane de lei
plafonul disponibil pentru emi-
terea de garanþii în cadrul pro-
gramului, pânã la 31 decembrie
2014. Potrivit datelor disponibi-
le pe pagina de web a
FNGCIMM, prin intermediul cã-
ruia se acordã garanþiile de stat,
bãncile participante la program
sunt: BCR, BRD, Raiffeisen
Bank, Banca Româneascã, Alpha
Bank, Millennium Bank, Banca
Transilvania, CEC Bank, EFG
Bancpost, Piraeus Bank, Intesa
Sanpaolo România, UniCredit
Þiriac Bank, Credite Agricole,
OTP Bank, Bank Leumi, RIB
Bank, ING Bank ºi Marfin Bank.

Cota de TVA de 9% va fi aplicatã ºi serviciilor accesorii cazãrii turistice
dejun (servicii de cazare ºi asigu-
rare a micului dejun, vândute sau
oferite spre vânzare la un preþ to-
tal), cazarea cu demipensiune (ser-
vicii de cazare, de asigurare a mi-
cului dejun ºi a prânzului sau a ci-
nei, vândute sau oferite spre vân-
zare la un preþ total), cazare cu
pensiune completã (servicii de ca-
zare ºi asigurare a micului dejun,
prânzului ºi a cinei, vândute sau
oferite spre vânzare la un preþ to-
tal) ºi cazarea cu „all inclusive”
(combinaþia prestabilitã a servicii-
lor de cazare, de asigurare a micu-
lui dejun, a prânzului, a cinei, a
gustãrilor dintre mese ºi a oricãror
altor servicii de agrement turistic
oferite cu mijloace proprii ale
structurii de primire turisticã, vân-
dute sau oferite spre vânzare la un
preþ total). „În vederea delimitãrii

sferei de aplicare a cotei reduse se
impune precizarea cã aceasta se
aplicã pentru serviciile de cazare
prestate de structurile de primire
turisticã cu funcþiune de cazare,
astfel încât sã reiasã cã, în cazul
altor structuri, cum ar fi cãminele
muncitoreºti, nu se aplicã cota re-

dusã”, se aratã în nota de funda-
mentare a proiectului de act nor-
mativ. Cota de TVA de 9% se va
aplica ºi de cãtre persoanele care
refactureazã servicii de cazare la
preþul la care le-au fost prestate
de cãtre structurile de primire tu-
risticã.
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Existã o polemicã discretã – deocamdatã
– în presa internaþionalã pe seama tematicii,
nu rareori provocatoare, neinspiratã a cari-
caturilor din sãptãmânalul „Charlie Hebdo”,
succesorul publicaþiei „Hara-Kiri”, cu ace-
laºi profil, creatã în anii ’60. Într-un articol
publicat în cotidianul „El Pais”, scriitorul
spaniol Javier Perez Andujar se referã la un
desen din hebdomadarul francez. „În epo-
cã, eu nu eram decât un tânãr desenator,
iar Franco devenise aproape muribund.
«Charlie Hebdo» i-a consacrat o caricatu-
rã cu titlul «Franco, din ce în ce mai bine.
Merge la cimitir pe picioare»”. Graþie vir-
tuoºilor desenatori de la «Charlie Hebdo»”,
afirmã Javier Perez Andujar, acesta a des-
coperit cã adevãrata libertate este râsul.
„Charlie Hebdo” aparþine lungii tradiþii de
satirã politicã francezã. Antrenatã în nume-
roase polemici ºi scandaluri judiciare, pu-
blicaþia satiricã rãmâne asociatã, în Franþa,
libertãþii de expresie ºi în egalã mãsurã li-
bertãþii de provocare, parte integrantã a unei
culturi multiseculare. Anne Sinclair, ziaristã

Adevãrata libertate este dreptul de a râdeAdevãrata libertate este dreptul de a râdeAdevãrata libertate este dreptul de a râdeAdevãrata libertate este dreptul de a râdeAdevãrata libertate este dreptul de a râde
MIRCEA CANÞÃR

Primãria Craiova nu a asfaltat
aproape nici o stradã integral în
anul care tocmai s-a încheiat, ºi
asta nu pentru cã nu ar mai fi
fost nevoie de astfel de lucrãri.
Autoritãþile locale spun cã ºtiau
unde sunt probleme – ºi slavã
Domnului, lista strãzilor care ne-
cesitã intervenþii este lungã –,
aveau ºi banii necesari, dar cã,
din pãcate, nu a mai fost timp
pentru lucrãri. Primarul Lia Ol-
guþa Vasilescu le-a explicat con-
silierilor municipali, care au avut
interpelãri pe aceastã temã chiar
în timpul ºedinþelor de consiliu,
cã licitaþia pentru desemnarea fir-
mei executante a avut ghinionul
de a fi contestatã în instanþã, fapt
care a prelungit termenul aproa-
pe tot anul.
O licitaþie cu probleme

Cel de-al treilea mare contract-
cadru de asfaltare, pe o perioadã

Asfaltãrile în Craiova, reluate din martie
Autoritãþile locale nu au reuºit sã asfal-

teze mai nimic în 2014. Autoritãþile dau
vina pe procedura de licitaþie, care a fost
una îndelungatã din cauza contestaþiilor,
însã asigurã cã aceste lucrãri de infras-
tructurã vor fi fãcute ca la carte în 2015.

de patru ani, a fost scos la licita-
þie de Primãria Craiova în luna fe-
bruarie 2014. Datã fiind valoarea
mare a contractului pus la bãtaie
– 135 milioane de lei, echivalen-
tul a peste 30 milioane de euro,
s-au înscris în competiþie nu mai
puþin de 9 firme ºi asocieri de fir-
me: Teloxim Con – 87,7 milioa-
ne de lei, asocierea Imob Lux
Construct – Impresa Ferrara –
RCM Costruzioni – Shelter Con-
struct – 87,6 milioane de lei, aso-
cierea Star Trading Impex – Va-
lah Construct Grup – Zeus –
Metabet CF – 92,6 milioane de
lei, Secol – 112,5 milioane de lei,
asocierea T Dancor Romcon-
struct – Alexor Trading – Trans-
porturi Auto – 94,3 milioane de
lei, Tel Drum – 101,3 milioane
de lei, asocierea Erpia – Vice-
xpert – Padrino – Armeanca
Prest Com – 86,1 milioane de lei
ºi asocierea Tancrad – Recon –

118,7 milioane de lei. Licitaþia a
fost adjudecatã de firma Delta
ACM 93, care a venit cu cel mai
mic preþ – 67 milioane de lei.
Delta, ofertã la jumãtate
de preþ

Oferta Delta ACM 93 Bucu-

reºti – care mai câºtigase ºi ce-
lelalte douã acorduri-cadru pen-
tru asfaltare ale Primãriei Cra-
iova – a fost contestatã imediat
de firmele Erpia, Tel Drum ºi
Imob Lux. Contestaþia a ajuns
la Consiliul Naþional de Soluþio-
nare a Contestaþiilor ºi, de aici,

în instanþã. Din iunie
ºi pânã în octombrie,
cât timp ar fi trebuit
sã se facã o parte din
lucrãrile de asfaltare,
contractul a fost blo-
cat în instanþã ºi lici-
taþia nu a putut fi atri-
buitã câºtigãtorului.
În cele din urmã, în
toamna lui 2014, in-
stanþa a respins con-
testaþiile celor trei fir-
me, iar Delta ACM 93
Bucureºti ºi-a adjude-
cat contractul-cadru
de asfaltare.

Un contract de
135 milioane de lei

Potrivit noului contract, firma
respectivã se va ocupa de asfaltarea
tuturor strãzilor din municipiu, pe o
perioadã de patru ani. Primãria Cra-
iova va plãti pentru lucrãri pânã la
suma de 135 milioane de lei, echiva-
lentul a peste 30 milioane de euro,
bani publici. Anul trecut, municipa-
litatea a alocat 40 milioane de lei pen-
tru asfaltãri, dar, din cauza terme-
nului întârziat, nu s-a cheltuit mai
nimic din aceastã sumã. Autoritãþile
au precizat însã cã banii nefolosiþi
au fost reportaþi pentru acest an ºi
cã intervenþiile pentru asfaltarea ºi
plombarea strãzilor din Craiova vor
începe din luna martie când vor fi
întrunite condiþiile termice pentru
turnarea stratului de asfalt. În aceastã
toamnã, Delta a reuºit sã intervinã,
totuºi, pe ºapte strãzi.

LAURA MOÞÎRLICHE

de þinutã la redacþia Huffington Post, con-
sacrã o tabletã omagiu prietenilor sãi morþi,
victime ale unei barbarii de neimaginat.
Umorul francez, de seducãtor rafinament,
nu se cupleazã însã umorului anglo-saxon,
de pildã, ca sã nu mai vorbim de lumea
musulmanã (5 milioane în Franþa), cu totul
reticentã, ºi din cauza diferenþelor de cultu-
rã invocate de politologul Samuel P. Hun-
tington în cartea sa „Ciocnirea civilizaþii-
lor ºi refacerea ordinii mondiale”, la aºa
ceva. Ori, când în Franþa, de pildã, anumite
caricaturi, ºi nu puþine, au generat nervozi-
tãþi irepresibile din partea oamenilor politici,
unul din eclatantele scandaluri datând din
2008, când fiul lui Sarkozy, pe atunci pre-
ºedintele Republicii, era ironizat pentru o
eventualã convertire la iudaism, înaintea cã-
sãtoriei cu Jessica Darty, fiica fondatorului
magazinului Darty, tenta antisemitã pãrea ex-
trem de riscantã. La începutul lunii noiem-
brie 2011, redacþia „Charlie Hebdo” a fost
atacatã cu un tir de cockteiluri Molotov,
dupã ce în numãrul parodic din 2 noiem-

brie, rebotezat „Charia Hebdo”, sãptãmânalul
decisese sã-l desemneze pe Mohamed „re-
dactor-ºef” la o ediþie ce „sãrbãtorea victo-
ria partidului islamist Ennahda, din Tunisia”.
Libertatea de expresie este sacrã, acceptã
editorialistul „Quotidien d’Oran” (Algeria),
dar cu toate acestea actele de acuzare, fãrã
sfârºit, la adresa musulmanilor, a ameninþã-
rii pe care o reprezintã, creazã bariere de
înþelegere. Libertatea are un preþ. Dar ºi o
exigenþã: protejarea pãcii civile, fãrã anta-
marea bãnuielii de rãutate. „Washington
Post” se ºi mirã de faptul cã justiþia france-
zã n-a condamnat „Charlie Hebdo” pentru
publicarea caricaturii lui Mohamed, conti-
nuând, de o manierã constantã, cu desene,
stigmatizând islamismul radical, în pofida
ameninþãrilor de tot felul. De altfel, presa
americanã se alãturã indignãrii generale fãrã
a împãrtãºi „spiritul Charlie”, pe un motiv
al partajãrii premiselor – pluralismul moral
sau religios – din societãþile noastre. Liber-
tatea de a ofensa nu justificã libertatea de a
cauza prejudicii, deºi frontiera între ofensã

ºi prejudiciu nu este întotdeauna evidentã.
Dezbaterile pe tema „libertãþii de a ofensa”
vor identifica finalmente soluþii, care sã facã
unanimitate. Scriitorul iranian Salman Rus-
hidie, autorul „Versetelor satanice”, ºi-a ex-
primat solidaritatea cu „Charlie Hebdo” pe
Twitter, apãrând arta satirei. „Totalitarismul
religios a provocat o mutaþie în inima isla-
mului, devenind o ameninþare pentru liberta-
tea noastrã”, a spus acesta. „Charlie Hebdo”
devenise o þintã. De mai multã vreme. Re-
dacþia gemea de talente. Jurnaliºtii asasinaþi
nu erau rãzboinici, erau umoriºti fãrã preju-
decãþi, iar armele lor erau creioanele colora-
te, inteligenþa ºi fantezia. Masacrarea redac-
torilor rãmâne imposibil de justificat. Ce poþi
sã spui despre o barbarie? ªi iatã unde s-a
ajuns. Franþa desfãºoarã forþe militare în des-
tule zone fierbinþi ale lumii. În Afganistan ieri,
în banda sahelo-sahelianã ºi în Irak astãzi.
Peste tot serviciile ei de informaþii sunt în
prima linie. Dupã cum se deruleazã lucrurile,
rãzboiul s-a mutat pe propriul teritoriu ºi rã-
mâne de gãsit succesul. Restul e derizoriu.
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Într-un cadru festiv, jandarmii
doljeni, pãstrãtori ºi continuatori
ai tradiþiilor Legiunii de Jandarmi
Dolj, l-au avut, ieri, pentru prima
oarã în mijlocul lor, pe veteranul
de rãzboi, general de brigadã în
retragere Titu Stoicheci, cãruia i-
au prezentat un omagial ONOR cu
prilejul celei de a 104-a aniversãri
a zilei de naºtere. Cu mintea în-
treagã, cum singur spune, ºi cu
amintirile vii, deºi au trecut zeci
de ani de atunci, Titu Stoicheci a
fãcut un scurt bilanþ al celor trãi-
te ºi se considerã un supravieþui-
tor. Are ºi de ce. A luptat pe front,
a participat la bãtãlii crâncene, în
care camarazi de-ai sãi cãdeau „ca
mãrgelele”, dar el a scãpat. A fost
ofiþer de jandarmi, iar în viaþa ci-
vilã, învãþãtor.

General de brigadã în retragere
Titu Stoicheci s-a nãscut în co-
muna Husnicioara, judeþul Mehe-
dinþi pe 9 ianuarie 1911. A urmat
cursurile ªcolii primare din comu-
na natalã ºi ale ªcolii Normale de
Învãþãtori „Domnul Tudor” din
Drobeta-Turnu Severin, pe care le-
a absolvit în anul 1930. Din toam-
na anului 1930 a pus condeiul în
mâna copiilor basarabeni din co-
muna Reveca, judeþul Lãpuºia,
pânã în anul 1932 când  a fost ad-
mis la ªcoala Militarã de Ofiþeri de
Infanterie, de rezervã de la Ploieºti,
pe care a absolvit-o în anul 1933
fiind avansat la gradul de subloco-
tenent. Între anii 1933-1939  ºi-a
desfãºurat activitatea ca învãþãtor

În semn de respect ºi consideraþie, dupã anul 1990
Titu Stoicheci a fost avansat succesiv la gradele de ma-
ior, locotenent colonel ºi colonel, în rezervã, iar prin
Decretul Prezidenþial nr. 943 din 28 noiembrie 2013, în-
cepând cu la data de 1 Decembrie 2013 a fost avansat la
gradul de general de brigadã cu o stea, în retragere pri-
mind astfel, recunoaºterea naþionalã, onoruri ºi prino-
sul de recunoºtinþã al generaþiilor actuale de jandarmi.

Generalul de brigadã TGeneralul de brigadã TGeneralul de brigadã TGeneralul de brigadã TGeneralul de brigadã Titu Stoicheciitu Stoicheciitu Stoicheciitu Stoicheciitu Stoicheci
a primit onorul la cea de-a 104-a aniversare

Momente încãrcate de emoþie, ieri, la sediul In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj. Generalul
de brigadã în retragere Titu Stoicheci ºi-a sãrbãtorit
cea de a 104-a aniversare în mijlocul noii generaþii
de jandarmi. A primit diplome, însemne de onoare,
a povestit cât de greu a fost pe front, ºi-a amintit de
Bãtãlia de la Stalingrad ºi a spus cã nu deþine nici un
secret al longevitãþii: „cu sãnãtate, inteligenþã,
gândire corectã ºi rãbdare, oricine poate ajunge la
o sutã de ani”. A fost ºi dascãl, 18 ani chiar director
de ºcoalã generalã, ºi a iubit atât haina militarã ºi
ce a învãþat în Jandarmerie, cât ºi munca de învãþã-
tor. Printre lacrimi, a mulþumit tuturor pentru mo-
mentele acestea de recunoaºtere ºi s-a declarat
mândru cã este un supravieþuitor...

la ªcoala Generalã din Zegaia, ju-
deþul Mehedinþi.
Pãstreazã vie în amintiri bãtãlia
de la Stalingrad

La data de 1 septembrie 1941,
fiind mobilizat în cadrul Legiunii
de Jandarmi Dolj a fost trimis pe
frontul Est, în cadrul Jandarme-
riei de Campanie în sprijinul Arma-
tei a 4 Românã, îndeplinind func-
þia de comandant de pluton în ca-
drul Companiei a 2-a poliþie din
Divizia a 2-a Infanterie. În perioa-
da 1941-1943 a participat la lupte-
le sângeroase duse în bazinul Vol-
gãi pânã la culoarul Odessa – Sta-
lingrad, unde a avut loc cea mai
crâncenã încleºtare din cel de-al
doilea Rãzboi Mondial, în care Ar-
mata a 6-a germanã având alãturi

Armata a 4-a românã au suferit
cele mai grele pierderi în vieþi ome-
neºti ºi materiale. Dupã spargerea
Blocadei de la Stalingrad de cãtre
armata rusã, a urmat calvarul re-
tragerii printre liniile inamice, sol-
daþii români, înfruntând, pe lângã
setea de rãzbunare bolºevicã, foa-
mea, frigul, lipsa de uniforme, în-
cãlþãminte, hranã, armament ºi
muniþie. Armata românã avea epui-
zate toate resursele, iar soldaþii
ajunseserã la capãtul puterilor. În
aceste condiþii, supravieþuitorii
Companiei a 2- a poliþie, printre
care ºi sublocotenentul Titu Stoi-
checi, au ajuns în data de 5 mai
1943 la reºedinþa din Craiova a
Legiunii de Jandarmi Dolj. „Divi-

zia a II-a Infanterie Craiova, din
care fãcea parte ºi Compania
noastrã a fost decimatã la Sta-
lingrad, fiind scoasã din luptã.
Foarte mulþi soldaþi au murit pe
front ºi, mai apoi, în cursul re-
tragerii. 92 de soldaþi, un cal, o
cãruþã ºi un cazan pentru mân-
care... atât am ajuns înapoi la
Craiova”, a povestit Titi Stoicheci.

Pentru profesionalismul, mãies-
tria, curajul ºi spiritul de sacrificiu
de care a dat dovadã în conduce-
rea subunitãþii, sublocotenentul Titu
Stoicheci a fost avansat la gradul
de locotenent ºi decorat cu Ordinul
Steaua României cu spade.
A luptat ºi pe frontul de Vest

A urmat demobilizarea ºi o perioa-
dã scurtã de acalmie în care locote-
nentul Titu Stoicheci s-a bucurat de
reîntregirea familiei, acasã, aºteptân-
du-l soþia ºi cele douã fiice.

La data de 1 iulie 1943 a fost
concentrat din nou în cadrul Le-
giunii de Jandarmi Gorj ºi încadrat
ca instructor la Centrul de Împros-
pãtare a Cunoºtinþelor Jandarmi,
Târgu Jiu, primind ºi comanda
acestui centru unde, pânã la data
de 1 septembrie 1944, a pregãtit ºi
instruit 4 serii de rezerviºti, trans-
miþând cunoºtinþele de specialita-
te, dar ºi împãrtãºind experienþa
dobânditã pe câmpul de luptã. În-
cepând cu data de 1 septembrie
1944 a fost trimis pe frontul de
Vest în cadrul Legiunii de Jandarmi
Vâlcea unde a participat la lupte în
calitate de comandant al Compa-
niei 71 poliþie pânã la data de 1 ia-
nuarie 1945 când a fost demobili-
zat. Pentru faptele de arme, loco-
tenentul Titu Stoicheci a fost avan-
sat la gradul de cãpitan.

Dupã demobilizare, cãpitanul
Titu Stoicheci a revenit la familie
ºi în mijlocul copiilor de la ªcoala
Generalã Zegaia din judeþul Mehe-
dinþi, unde ºi-a îndeplinit menirea
de dascãl ºi a fost director pânã în
anul 1971, când a ieºit la pensie.

„Mã mândresc cã am fost
în Jandarmerie...”

A pãstrat însã vie în conºtiinþã ºi
în amintiri perioada de glorie trãitã
în rândurile Jandarmeriei Române,
ºi nu precupeþeºte nici un efort în a
evoca oameni de ispravã ºi faptele
lor din lupte: „Jandarmeria este te-
melia de piatrã a unei þãri. Mã
mândresc cã am fost în Jandar-
merie, unde am învãþat foarte
multe, dar am reuºit ºi sã ajut, mã
mândresc cã sunt un supravieþui-
tor”. Bãrbatul este mândru ºi de
munca sa de dascãl, singurul re-
gret fiind cã „pensia din învãþãmânt
este cât a unui gunoier”. În ceea ce
priveºte venerabila vârstã pe care a
atins-o, spune cã medicii l-au anun-
þat cã, dacã îl mai ajutã mintea, o
mai duce vreo zece ani. Secretul

sãu este cumpãtarea... „N-am fu-
mat, n-am consumat alcool, n-am
bãut cafea ºi n-am pierdut nopþi-
le pe la petreceri”... A mulþumit cu
lacrimi în ochi pentru diplomele
primite, din partea Jandarmeriei, a
Prefecturii Dolj ºi a Consiliului Ju-
deþean Dolj, la finalul manifestãrii
primind de la comandantul IJJ Dolj,
col. Constantin Florea, un tort, o
sticlã cu vin ºi una cu rom, aºa cum
primea, în urmã cu mulþi ani, îna-
intea bãtãliei de la Stalingrad...

Odatã cu înmânarea diplomei de
onoare, a plachetei omagiale pen-
tru meritele obþinute în instituþia
,,Oamenilor de Arme” ºi a tortului
aniversar, jandarmii doljeni ºi toþi
invitaþii au þinut sã-i transmitã bra-
vului jandarm urãri de sãnãtate ºi
multe bucurii alãturi de cei dragi
sufletului sãu.
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GEORGE POPESCU Sordida intoleranţăDe câte tragedii asemenea celei înregis-
trate miercuri în plină zi la Paris mai e nevo-
ie pentru ca lumea de azi şi liderii ei de toate
culorile doctrinare şi de toate credinţele să
oprească dezagregarea umanităţii ce-a su-
pravieţuit câteva milenii pe Pământ? Istoria
acestei lumi e traversată de atâtea nenoro-
ciri ce zdruncină din temelii vechi şi actuale
orgolii despre progres, civilizaţie, educaţie,
cultură şi atâtea altele pe care ne-am obiş-
nuit să ni le asumăm drept victorii şi, uneori,
biruinţe, dar care uneori, în momente dra-
matice, le-am descoperit ca fiind amăgiri,
ori de-a dreptul nişte iluzii deşarte.

Homo hominis lupus, vechiul dicton latin
relevă un adevăr de o cruzime de care nu ne
dăm cu adevărat seama decât în prezenţa
ororii. De la crima produsă de un şofer in-
conştient căruia îi cad revoltător de des co-
pii şi adolescenţi pe drumuri publice, de la o
mamă ce-şi abandonează fătul abia adus la
lumină şi de la un apucat din Arizona  lichi-
dând cu sânge rece câţiva elevi dintr-o sală
de clasă şi până la crimele în masă ce-au loc
în fiece zi prin zone intrate în zodia războiu-
lui se configurează scena unei lumi în totală
derivă. Şi nu se întrevăd remedii, nici raze
ale unei speranţe de trezire, atâta timp cât,

globalizaţi de-acum, suntem mai incapabili
ca oricând să accedem măcar la sensul co-
muniunii, al înţelegerii şi al convieţuirii paş-
nice din civilizaţia satului de odinioară.

Există – am mai spus-o – un fel de voca-
ţie a răului, un cult al intoleranţei şi o „cultu-
ră” a violenţei fără precedent, de parcă are-
nele romane disputate, spre plăcerea tribu-
nilor din Cetatea Eternă, de gladiatori trans-
formaţi în fiare ne-ar fi deschis şi potenţat
un lugubru apetit al crimei.  Ca spectacol.
Ca divertisment.

Industria cinematografică, literatura co-
mercială, televiziunile de toate genurile şi de
toate calibrele, presa în toate formele ei, s
par a se fi dedulcit la acest joc al delectării
cu răul; cu crima, exaltând forţa brută, fie a
muşchilor substituind mintea ori a armelor
într-o competiţie a „eficienţei” garantate.
Până şi noile instrumente informatice, com-
putere dotate cu aplicaţii şi programe con-
cepute în gustul violenţei. Nici măcar copiii
nu sunt iertaţi: cu greu mai ispiteşti azi un
puşti preşcolar spre străvechi poveşti cu care
generaţii la rând şi-au cultivat fantezia în

perspectiva unei bune creşteri.
La patru ani, nepotul meu preferă dese-

nele animate cu dinozauri ori cu monştri ce
se ucid în reprezentaţii de o cruzime de care
noi n-am ştiut nici în fanteziile cele mai avân-
tate. Şi am dificultăţi în a-l mai incita peda-
gogic cu morala „Caprei cu trei iezi” ori a
„Scufiţei roşii”… Atracţia cruzimii pluteşte,
de-acum, în aer, oriunde întorci privirea, în
casă pe zecile de canale TV, pe reţele de
socializare, în piaţa publică, orice tentativă
pacifică e privită cu condescendenţă. Şi cu
superioritate. Spaţiul public e un teatru al
violenţei, al cruzimii, fie acestea şi la nivelul
discursurilor. Nici oamenii politici nu se sus-
trag acestei nenorocite ispite: decenţei şi res-
pectului faţă de adversar i se preferă atacul
murdar, injuria, calomnia, lăsând loc chiar
şi unei eventuale ciomăgeli.

Scriu acum sub impactul atacului tero-
rist din Franţa  care poate părea de o altă
natură şi, în parte, chiar aşa şi este: unii s-
au grăbit să-l subsumeze profetizatei cioc-
niri dintre civilizaţii. Alţii o asimilează vârfu-
lui spiralei unei confruntări între blocuri, sis-

teme ajunse în punctul în care echilibrul as-
censiunii paralele s-a rupt iremediabil şi s-a
ajuns în faza acelui greţos care pe care.

Sigur, ne grăbim să-i condamnăm pe cei
doi tineri „arhangheli” ai terorii. Şi aşa tre-
buie. Ignorăm să ne întrebăm cum au ajuns
în acest s tadiu, dacă nu cumva vinovăţiile
– ş i vinovaţii – sunt mai multe şi mai mulţi,
inclus iv noi înşine. Ignorăm miile de vic-
time c e cad zilnic în teatre de război în
care ele n-au avut nicio implicare, în Af-
ganistan, în Pakistan, în Libia,  în Siria ori,
mai aproape de noi, în es tul uc rainean.
Simpla ros tire a cuvântului Pac e e prilej
de glumă, de deriziune. Evităm să reflec-
tăm asupra faptului că după dec enii de
cruciade mortale purtate în numele demo-
craţiei prin zone tr ibale scoase astfel din
somnolenţa lor „păgână”, se c onturează
consec inţe dintre cele mai neaşteptate. Şi
ele survin izolate, în debuşeuri oribile, te-
rifiante,  precum atacul teroris t de la Paris
de alaltăieri, pot însă să capete, sub oblă-
duirea atâtor  slăbic iuni evidente,  dimens i-
uni majore. Apoc aliptic e, chiar.

MAE recomandă cetăţenilor
români din Franţa să manifeste

prudenţă sporită
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cetăţenilor români

din Franţa, cu precădere celor din zona Parisului, să manifeste „prudenţă
sporită” în contextul în care autorităţile franceze au decis să instituie
nivelul maxim de alertă pentru nordul ţării, informează un comunicat de
presă remis, ieri, Agerpres.

Totodată, MAE atenţionează că deplasarea cu mijloacele de transport
în comun, în special în zona pariziană, poate fi îngreunată din cauza
restricţiilor impuse de poliţia franceză.

„S-au instituit măsuri de siguranţă sporite în marile centre comerciale,
instituţii publice, lăcaşuri de cult şi de învăţământ, precum şi în împreju-
rimile obiectivelor turistice, ceea ce poate perturba accesul în incinta
acestora. Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care
călătoresc în Republica Franceză în această perioadă, ca, anterior efec-
tuării deplasării, să urmărească cu atenţie recomandările/ avertizările emise
de autorităţile franceze”, conchide sursa citată.

Reprezentanţii IPJ Dolj anunţau pe 22 decembrie 2014
că o zi mai devreme întocmiseră dosar penal în care cerce-
tau mai multe persoane, între care şi Nicolae Goşa, de 64
de ani, din comuna Brădeşti, pentru că tăiaseră mai mulţi
arbori care nu prezentau marca organelor silvice. Nicolae
Goşa ne-a povestit că în ziua respectivă fiul său a mers în
pădurea care îi aparţine să taie nişte lemne pentru foc, dat
fiind faptul că aveau toate aprobările legale. Mai exact,
din documentele prezentate rezultă că Nicolae Goşa a
făcut cerere pentru tăiere de material lemnos către Ocolul
Silvic Filiaşi încă din luna septembrie, cererea i-a fost
aprobată pentru 10,3 mc, iar în octombrie a şi achitat suma
necesară.

„Eu n-am ştiut în ce zi merge fiul meu să taie lemne. Am
ajuns în pădure pentru că am văzut maşina Poliţiei şi alta
de la Civitas care se îndreptau într-acolo. Le-am explicat că

Susţine că e acuzat pe nedrept
de tăiere ilegală de lemne

nu avem actele la noi, eu i-am dat poliţistului să vorbească
cu brigadierul de la Ocolul Silvic Filiaşi, să se convingă că
e dreptul nostru, şi a rămas să le duc documentele a doua
zi. Le-am şi dus şi mi-au spus că e totul în regulă”, ne-a
explicat Nicolae Goşa.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj
spun că în cauză este înregistrat un dosar penal la Postul
de Poliţie Brădeşti, că într-adevăr bărbatul a depus o serie
de documente şi se fac verificări: „Dosarul este în lucru la
Postul de Poliţie Brădeşti. Persoana în cauză a prezentat o
serie de documente la Poliţie şi se fac verificări la Ocolul
Silvic dacă îi confereau dreptul de a tăia arborii. La finaliza-
rea cercetărilor, în funcţie de existenţa sau nu a unei infrac-
ţiuni, se vor face propuneri în consecinţă”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Un bărbat din comuna doljeană Brădeşti susţine că i s-a întocmit pe nedrept dosar penal pentru
tăiere ilegală de material lemnos, după cum au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Dolj pe 22 decembrie 2014, pentru că el obţinuse toate documentele legale de la Ocolul
Silvic Filiaşi, iar pădurea este a sa. Singura problemă a fost că le avea asupra sa în momentul când
poliţiştii l-au surprins în pădure, împreună cu fiul său şi alte persoane.
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 Frédéric Boisseau, 42 ani,
agent de întreţinere

Agent de întreţinere în cadrul
societăţii Sodexo. Tatăl a doi co-
pii, se găsea în holul de la intrarea
în sediul ziarului, efectuând lucrări
de întreţinere a clădirii.
 Franck  Brinsolaro,  49

ani, poliţist
Acest brigadier era membru al

serviciului de protecţie, angajat
pentru a asigura securitatea orga-
nelor de conducere franceze sau
străine aflate în vizită în Franţa, ca
şi a persoanelor ameninţate. Căsă-
torit, tată a doi copii, era însărci-
nat să-l protejeze pe Charb.
 Jean Cabut, zis „Cabu”,

76 ani, desenator
Critic  aspru ş i neobos it al

prostiei şi al religiilor, creatorul lui
„beauf”, caricatura francezului ra-
sist şi morocănos, posesor al tu-
turor defectelor pe care dorea sa
le denunţe. Cabu a semnat mai
multe caricaturi ale lui Mahomed
care, în 2006, au atras asupra echi-
pei lui Charlie ameninţări cu moar-
tea. Anarhist nostalgic în spatele

Douăsprezece victime,
douăsprezece portrete

Douăsprezece persoane au
fost ucise, miercuri, în atacul
contra „Charlie Hebdo”: opt
colaboratori ai săptămânalului
satiric, dintre care cinci
desenatori, un invitat al ziarului,
un agent de întreţinere a
clădirii şi doi poliţişti. Iată
portretele acestora.

Traducere şi adaptare
după „Paris Match”, MIHAELA PÂRVU

ochelarilor săi rotunzi, ecologist
convins şi mare amator de jazz,
Cabu, cu eterna sa frizură „cas-
tron ”, îşi păstrase incisivitatea de
la început şi nu mărturisea decât
un regret, acela de a nu fi fost,
întotdeauna, suficient de feroce.
 Elsa Cayat, 54 ani, psih-

analist şi scriitor
Psihiatru şi psihanalist, singura

femeie ucisă în cadrul atacului,
Elsa Cayat analiza, de două ori pe
lună, diverse evenimente sociale,
în cadrul rubricii sale, Charlie Di-
van. Era şi autoare de cărţi pe tema
cuplului şi a sexualităţii.
 Stéphane Charbonnie r,

zis „Charb”, 47 ani, desenator
şi patronul al „Charlie Hebdo”

Desenator coroziv şi militant,
care afirma că nu se teme de ni-
meni, angajat de la cea mai frage-
dă vârstă, Charb conducea „Char-
lie Hebdo” din 2009. El figura, în
2013, pe o listă a ţintelor publicată
de Al-Qaida. Cu aspectul său vi-
guros şi faţa aprinsă, Charb râdea
la orice glumă, chiar şi de cel mai
prost gust. Războaiele, politica şi

politicienii, realitatea televizată,
boala sau religiile, niciun subiect
nu scăpase creionului său.
 Philippe Honoré, zis “Ho-

noré”, 73 ani, desenator
Autodidact, Honoré publică pri-

mul său desen de presă la 16 ani,
în ziarul Sud Ouest, înainte de a-şi
face cunoscut stilul învechit, în alb-
negru, în paginile mai multor pu-
blicaţii (Le Monde, Libération, Les
Inrock uptibles) .  Colabora c u
„Charlie Hebdo” încă de la apariţia
acestuia, în 1992.
 Bernard Maris , „Oncle

Bernard”, 68 ani, economist şi
cronicar

Economist iconoclast de stân-
ga, Bernard Maris era recunoscut
pentru calitatea gândirii sale şi pen-
tru arta vulgarizării. Acest cerce-
tător intervenea, în mod regulat,
în mass-media. În săptămânalul
satiric, el redacta, în fiecare săp-
tămână, o cronică reputată, pe
care o semna „Oncle Bernard” –
„Unchiul Bernard”. Originar din
sud-vest, de unde şi-a păstrat ac-
centul, acest economist a apărat

tezele descreşterii, c ondamnând
ravagiile societăţii de consum. Ale
sale „Anti-manuels d’économie” –
„Anti-manuale de economie”, apă-
rute la începutul anilor 2000, au
cunoscut un mare succes.
 Ahmed Merabet, 41 ani,

poliţist
Poliţist în cadrul comisariatului

arondismentului XI Paris, era că-
sătorit şi tatăl a doi copii. Originar
din Livry-Gargan (Seine-Saint-
Denis) , debutase în carieră în
urmă cu şase ani, în Seine-Saint-
Denis.  Este rănit în cadrul unui
schimb de focuri cu autorii atacu-
lui, înainte de a fi ucis, cu sânge
rece, pe trotuar de unul din ataca-
tori, scenă filmată în cadrul unui
videoclip autentificat de ancheta-
tori, care a făcut înconjurul lumii.
 Mustapha Ourrad, corec-

tor la „Charlie Hebdo”
Născut în Algeria, orfan, auto-

didact, sosise în Franţa la 20 de
ani, potrivit cotidianului Le Mon-
de, precizând că era apreciat pen-
tru calităţile sale profesionale, eru-
diţia sa, dar şi pentru simţul acut
al autoironiei.
 Michel Renaud, 69 ani,

invitat în redacţie
Fondatorul festivalului Rendez-

vous du carnet de Voyage, la Cler-
mont-Ferrand. Fost jurnalist, de-
venit director adjunct al cabinetu-
lui fostului primar al oraşului, că-
lător pasionat, era invitatul „Char-
lie Hebdo” şi participa la conferin-
ţa redac ţională, la iniţiativa lui
Cabu, care fusese invitatul de
onoare al ultimului său festival.

 Be rnard Ve rlhac,  zis
„Tignous”, 57 ani, desenator

Caricaturist şi autor de bandă
desenată caustică şi angajată, Tig-
nous desena pentru presă din 1980,
surprinzând nebunia lumii cu un
umor percutant şi puţin disperat. El
publica regulat în „Charlie Hebdo”
şi „Marianne”. Colabora, de aseme-
nea, la emisiuni televizate cu Lau-
rent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel
sau Bruno Masure, în cadrul căro-
ra desenele sale acompaniau dez-
baterile. După ce  a atacat capita-
lismul, acţionarii şi inegalităţile so-
ciale, a schiţat procesul lui Yvan
Colonna într-un album, a scos , în
2010 banda desenată „Pandas dans
la brume” – „Panda în ceaţă”, în
care dădea cuvântul acestor şar-
mante animale pacifiste şi amenin-
ţate cu extincţia.
 Georges  Wolinski, zis

„Wolinski”, 80 ani, desenator
Ireverenţios şi insinuant, Wolin-

ski era un desenator de presă mitic
pentru o întreagă generaţie, părin-
tele celebrului „Roi des cons” –
„Regele proştilor”, stâlpul bandei
Hara-Kiri, în anii ‘60, apoi al
„Charlie Hebdo”. S-a născut în
Tunisia, dintr-un tată de origine
poloneză şi o mamă italiancă, şi tot
aici a descoperit „comics” – benzi-
le desenate, graţie americanilor de-
barcaţi în Africa de Nord. În Char-
lie, în fiecare săptămână, Wolinski
punea în scenă două personaje, un
slăbănog timid şi un grăsan, domi-
nator şi energic, care înşiră discuţii
de tejghea. Desenatorul lasă în urmă
aproape 80 de albume.
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Lumea întreagă este bulversată
de atacul criminal de la Paris, unde
doi francezi de origine algeriană au
ucis cu mitraliere doisprezece oa-
meni, o cifră care va deveni fatidi-
că în viitor, chiar dacă unora le
aminteşte de „Cina cea de taină” –
fără Mântuitor. Vizaţi au fost re-
dactorii de la „Charlie Hebdo”, fai-
moasă revistă satirică, aflată mai
mereu în centrul atenţiei în ultimii
40 de ani, dar parcă mai abitir în
era „războiului antiterorist”, dacă
vă amintiţi scandalul de acum pa-
tru ani, când a preluat caricaturi
ofensatoare la adresa Profetului
dintr-o revis tă de profil daneză.
Pentru mai multe informaţii despre
„Charlie Hebdo”, fondată în 1969,
la un an după ce „clientul” lor fa-
vorit, Charles de Gaulle, venea la

Craiova, puteţi c iti un serios  şi
documentat ar ticol al amic ului
meu, Dodo Niţă, publicat recent
pe siteul ziarului „Adevărul” (http:/
/adevarul.ro/international/europa/
atentatul-c harlie-hebdo-11-sep-
tembrie-democratiei-franc eze-
1_54ae67af448e03c0fd69984b/in-
dex.html). După mai mulţi ani de
ameninţări, fundamentaliş tii, unii
vorbesc deja despre o frăţie a jiha-
diştilor, nu i-au mai iertat pe fai-
moşii caricaturişti de la hebdoma-
darul parizian. A fost un atac care
i-a uluit pe mulţi, în plină zi, cu
strada „congelată” şi oameni fil-
mând pe după perdele cu telefonul
mobil, iar dincolo de moartea vio-
lentă a acelor oameni trebuie dis-
cutat despre cât poate risca un jur-
nalist în numele „libertăţii de ex-
primare”. Pentru că doar sloganul
de doliu „Je suis Charlie” nu poate
rezolva problema, e o c riză mai
profundă, un război nevăzut care
afectează planeta, nu vizează doar

Franţa sau
„Supunerea”

caricaturiştii sau Franţa.
„Magul” Houellebecq

Voi lăsa însă pe alţii să evalueze
politic şi psihologic acest caz care
va duce, probabil, la rădăcinile pro-
funde ale „războiului nevăzut”, şi
voi încerca să vorbesc despre noua
carte a lui Michel Houellebecq,
„Soumission”, un roman apărut
recent în Hexagon. Cartea are un
subiect incitant: apariţia în scurt
timp a unei „republici islamice” în
Franţa zilelor noastre! Coinciden-
ţă sau nu, romanul prezintă situa-
ţia ipotetică a venirii la Élysée, peste
şapte ani, a unui candidat al Frăţiei
Musulmane şi instaurarea unei re-
publici islamice în ţara libertăţii,
egalităţii, fraternităţii. Ca o ironie a
sorţii, în chiar ziua atentatului
„Charlie Hebdo” a dedicat prima

pagină acestei „pre-
moniţii” a lui Houel-
lebecq şi a publicat o
c aric atură c are îl
înfăţişează pe „mag”
profeţind: „În 2015
îmi voi pierde dinţii,
iar în 2022 voi face
Ramadanul”.

 În ediţia de joi, 8
ianuarie, ediţia print a
ziarului „Le Monde”
îi dedică prima pagi-
nă: fotografie centra-
lă, un bărbat cu mină
plictisită care fumea-
ză cu privirea pierdu-
tă în bibliotecă, sub
titlul „La folie Houel-
lebecq”, un articol de
Ariane Chemin. La
interior, pe două pa-
gini, aflăm istoria „fin
pregătită” a lansării
acestei cărţi care s-a
vândut inc redibil în

Franţa, graţie unui program minu-
ţios pregătit de PR-ii de la „Flam-
marion”.  De altfel, la câteva ore
după atentat, editura a fost evacuată
de poliţişti şi pusă sub protecţie de
teama unor eventuale atacuri. Tra-
să într-un prim tiraj de 150.000 de
exemplare, cartea se pregăteşte de
retipărire, după ce o „scăpare” a
editurii a făcut ca fanii săi s-o poată,
un timp, descărca gratuit! În con-
diţiile apărute după atentat, vă în-
chipuiţi cu ce vânzări se va solda
un roman care a fost lansat pe 7
ianuarie, în chiar ziua atentatului
care a zguduit ţara. Un straniu efect
de coliziune, după cum a putut ob-
serva o lume întreagă, o coinci-
denţă care pune pe gânduri şi invi-
tă la reflecţii responsabile. Însuşi
premierul francez, Manuel Valls, a
ţinut să intervină şi să declare ve-
hement la RTL: „Franţa nu este
deloc Michel Houellebecq, nu re-
prezintă intoleranţa, ura şi frica”,
încercând astfel să inducă ideea că

atacatorii nu fac parte dintre isla-
miştii dornici de răzbunare. Stra-
niu este faptul că în roman există
o pagină unde se face referire la
un eveniment „viitor”, uciderea a
cincisprezece jurnalişti şi carica-
turişti de către un grup de tineri
răzbunători în numele Profetului!
Cine este acest Houellbecq?

 Houellebecq, ajuns la al şaselea
său roman, este un fost inginer agro-
nom, pe numele său adevărat Mi-
chel Thomas (n. 1956), care a de-
butat acum 20 de ani (primul său
roman s-a numit
„Extinderea do-
meniului luptei”),
dar faima lui de-
păşeşte de mult
graniţele Franţei.
Pentru „Harta şi
teritoriul” a câşti-
gat Premiul Gon-
court în 2010, iar
cărţile sale sunt
traduse în nume-
roase ţări,  între
care şi România.
Editura „Poli-
rom” deţine drepturile de traduce-
re, iar fanii „Particulelor elementa-
re”, unul dintre cele mai faimoase
romane ale sale, care va fi dramati-
zat în curând, aşteaptă cu nesaţ fie-
care carte a sa, deşi părerile criticii
faţă de valoarea sa literară sunt, ca
de obicei, împărţite. E un scriitor-
icon al Franţei mileniului trei, apare
frecvent la televiziuni, joacă în fil-
me, expune fotografii, scrie poe-
zie, mereu cu ţigara între degete,
un aşa numit „deprimist, alcoolic,
ştirb”, ceea ce ne poate înveseli sau
plictisi după măsură. Car-
tea recentă, programată să
apară imediat în Italia şi Ger-
mania, a stârnit deja scan-
daluri într-o ţară care iubeşte
disputele literare şi chiar le
încurajează. Directorul re-
vistei „Monde des livres”,
Jean Birnbaum,  a evocat
„greaţa şi revolta” pe care
o poate inspira romanul.
Însă Houellebecq nu e prost
şi nici „islamofob”, cum l-
au catalogat unii, dar mizea-
ză pe viitor: dacă unii au pre-
văzut apariţia telefonului
mobil, el de ce nu ar profeţi apariţia
unei Republici Islamice a Franţei în
2022, graţie unei „frăţii” dintre un
anumit partid centrist şi „Partidul
Fraternităţii Musulmane”? Totul este
posibil pentru un scriitor, mai ales
când scriitorul trăieşte la Paris şi are
în faţă panorama multiculturală a
Europei în plină ebuliţie. Iar repu-
blica va fi instalată în tăcerea vino-
vată, fără nicio rezistenţă, a fran-
cezilor care nu învaţă nimic din tre-
cut, aluzie poate la slaba reacţie faţă
de ocupaţia germană de acum pes-

te şase decenii.
Fabulă politică şi morală, după

cum îl caracterizează critica, sce-
nariul romanesc al lui Houellebecq
este, după părerea scriitorului în-
suşi, perfect plauzibil. Eroul său
este un eşuat plictisit, fără stofă
de lider, care devine „colabo” în
cadrul noii republic i – vigoarea
Franţei cons tă în „supunere”.
Acest fel de a privi viaţa şi liga-
mentele ei intime într-o lume
emancipată până la epuizarea de
sine şi pierderea identităţii repre-

zintă de fapt tema centrală a ro-
manului – şi mărul de c eartă în
Franţa, dar şi în ţări francofone ca
România. Fără să cred că ne poa-
te pândi acelaşi pericol, pierderea
identităţii se face simţită şi la noi,
dar înregistrată sub forme subtil
specifice zonei, pentru că noi nu
cunoaştem furorul revanşei post-
coloniale.
Între Franţa lui Voltaire
şi Franţa lui Houellebecq

Discutam recent cu profesorul

Ion Cotoi, stabilit în SUA, fost
profesor la un liceu reputat din
Craiova, şi c are mi-a mărturisit,
via e-mail, că es te mirat de reac-
ţia jurnalistului Radu Banc iu la
pos tul B1TV, vizavi de tragedia
franc eză.  Profesorul credea că
jurnalistul a apăsat prea tare pe pe-
dala polemic ă atunci când carac-
teriza Franţa drept o putere decă-
zută,  incapabilă să gestioneze cri-
za. Banciu, cunoscut pentru fon-
fleurile sale polemice c are nu tre-
buie creditate în exc es  (e vorba
de rating, nu?), spunea că Franţa
de azi nu se ridic ă „nici la înălţi-
mea gleznei” Franţei lui Voltaire.
E de remarcat comparaţia făcută
în c ontextul unei drame sociale,
de parcă în vremea lui Voltaire ar
fi fost paradisul absolut în Fran-
ţa. La numai 15 ani de la moartea
sa,  masacrul din Vandeea plasa
Franţa pe lista c elor mai crimina-
le s tate din istoria omenirii. Dom-
nul Cotoi opina că f iecare epocă
are forţa ş i slăbiciunile ei şi că,
prin raport de comparaţie, „gene-

raţia lui Voltaire, cu toată
puterea ei de imaginaţie,-
 nic i măcar nu putea visa,
pe acea vreme, că ar  pu-
tea exista aşa ceva”,  cu re-
ferire probabil la globaliza-
rea de azi şi la efectele ei,
mai mult sau mai puţin be-
nefice.

Franţa este ţara care a dat
limba, literatura şi civilizaţia
lumii de la apusul latinei în-
coace, dar azi se caută pe
sine într-o epocă pe care
unii o consideră „decaden-
tă” şi epuizată. „Franţa are

rău de ea însăşi şi urlă” – vechiul
diagnostic al lui Alain Besançon con-
tinuă să fi actual. Nici acest nou
„inamic public”, cum vor unii să-l
catalogheze pe Houellebecq, care a
dat potrivit criticului Raphaelle Le-
yris „cartea sa cea mai slabă” cu
aces t roman-avertisment, nu va
eradica răul. Semn că marea litera-
tură nu se hrăneşte satisfăcător din
„marile” probleme, ci din adâncile
nevroze ale individului, dincolo de
văluri, mai mult sau mai puţin isla-
mice ori politice.
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Luni, 12 ianuarie, agenþii eco-
nomici doljeni trebuie sã depunã la
DGFP Dolj Declaraþia de menþiuni
privind anularea înregistrãrii în
scopuri de TVA, în vederea apli-
cãrii regimului de scutire prevãzut
la art. 152 din Codul fiscal For-
mular 096. Tot sãptãmâna viitoa-
re, joi, agenþii economici trebuie sã
depunã la Fisc ºase Declaraþii, opt
Situaþii, douã Jurnale ºi o Evidenþã
a achiziþionãrii, utilizãrii ºi returnãrii
marcajelor pentru luna precedentã
Formular (anexa nr. 57). Este vor-
ba despre Declaraþia pentru înre-
gistrarea gospodãriei individuale
care realizeazã bãuturi alcoolice
destinate consumului propriu, For-
mular (anexa nr. 31); Declaraþia
privind producþia de vinuri liniºtite
realizatã ºi comercializatã în cali-
tate de mic producãtor aferentã
semestrului trecut Formular (ane-
xa nr. 36); Declaraþia privind achi-
ziþiile/livrãrile intracomunitare de
vinuri liniºtite efectuate în calitate
de mic producãtor aferentã se-
mestrului trecut Formular (anexa
nr. 37); Declaraþia pe propria rãs-
pundere privind producþia de bere
pentru anul 2014; Declaraþia pri-
vind venitul estimat  / norma de
venit Formular 220 pentru anul în
curs ºi Declaraþia privind informa-
þiile necesare analizei nivelului ga-
ranþiei pentru plata accizelor care
pot deveni exigibile.

La finele lui ianuarie, la Fisc:

Se va plãti taxa anualã pentru autorizaþiaSe va plãti taxa anualã pentru autorizaþiaSe va plãti taxa anualã pentru autorizaþiaSe va plãti taxa anualã pentru autorizaþiaSe va plãti taxa anualã pentru autorizaþia
de exploatare a jocurilor de norocde exploatare a jocurilor de norocde exploatare a jocurilor de norocde exploatare a jocurilor de norocde exploatare a jocurilor de noroc

Atât persoanele fizice cât ºi agenþii eco-
nomici doljeni sunt aºteptaþi luna aceasta
la Fisc pentru a depune o serie de decla-
raþii de venit în conformitate cu Codul
Fiscal. Ieri, de exemplu, a fost termenul-
limitã de depunere a Declaraþiei de menþi-
uni privind schimbarea perioadei fiscale
pentru persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA care utilizeazã trimes-
trul calendaristic ca perioada fiscalã ºi
care efectueazã o achiziþie intracomunita-
rã taxabilã în România Formular 092.

Situaþia privind livrãrile de
produse accizabile pentru luna
precedentã

Agenþii economici dojeni care
au ca obiect de activitate comer-
þul cu produse accizabile sunt aº-
teptaþi pânã cel târziu joi, 15 ia-
nuarie, la DGFP Dolj sã depunã
Situaþia eliberãrilor pentru con-
sum de þigarete/ þigãri ºi þigãri de
foi în luna… anul… – Formular
(anexa 31 1); Situaþia eliberãrilor
pentru consum de tutun fin tãiat,
destinat rulãrii în þigarete/alte tu-
tunuri de fumat Formular (anexa
31 2); Situaþia centralizatoare pri-
vind achiziþiile/ utilizãrile de pro-
duse accizabile ºi livrãrile de pro-
duse finite rezultate Formular
(anexa nr. 35); Situaþia centrali-
zatoare privind achiziþiile/utilizãrile
de produse accizabile ºi livrãrile
de produse finite rezultate în luna 
pentru luna precedentã Formular
(anexa nr. 35); Situaþia centrali-
zatoare privind achiziþiile ºi livrã-
rile de produse accizabile pentru
luna precedentã Formular (anexa
nr. 47); Situaþia privind operaþiu-
nile desfãºurate în antrepozitul fis-
cal  de producþie pentru luna pre-
cedentã Formular (anexa nr. 48.1-
48.5); Situaþia privind operaþiuni-
le desfãºurate în antrepozitul fis-
cal  de depozitare ºi nu în ultimul
rând, Situaþia privind livrãrile de

produse accizabile pentru luna pre-
cedentã Formular (anexa nr. 55.1).
Sãptãmâna viitoare  trebuie
depus Jurnalul achiziþiilor
de combustibil

Întreprinzãtorii mai tre-
buie sã depunã, pe de o par-
te, Jurnalul privind livrãri-
le de combustibil destinat
utilizãrii exclusiv pentru
aviaþie – Formular  (anexa
nr. 52.1) sau navigaþie For-
mular (anexa nr. 52.2) pen-
tru luna precedentã, iar pe
de altã parte, Jurnalul pri-
vind achiziþiile / livrãrile de
combustibil destinat utilizã-
rii exclusiv pentru aviaþie 
Formular (anexa 53.1) sau

navigaþie  Formu-
lar (anexa 53.2)
pentru luna precedentã. 
Declaraþia privind
sumele rezultate din
ajustarea taxei pe
valoarea adãugatã

Agenþii economici vor
mai ajunge la Fisc la fi-
nele lunii, pe 26 ianuarie,
când trebuie sã depusã
sau sã trimitã on line Co-
municarea pro-ratei pro-
vizorii care se va aplica
în 2015 ºi a modului de
determinare a acesteia;
Solicitarea pro-ratei spe-
ciale sau comunicarea
deciziei de renunþare la
aplicarea pro-ratei spe-
ciale aprobate anterior ºi
bineînþeles, se va plãti
impozitului reþinut la sur-

sã în luna precedentã. Tot pe 26
ianuarie se va depune: Declaraþia
privind cifra de afaceri în cazul
persoanelor impozabile pentru

care perioada fiscalã este trimes-
trul calendaristic ºi care nu au
efectuat achiziþii intracomunitare
de bunuri în anul precedent For-
mular 094; Declaraþia privind obli-
gaþiile de platã la bugetul de stat
Formular 100 (format electronic);
Declaraþia privind obligaþiile de pla-
tã a contribuþiilor sociale, impo-
zitului pe venit ºi evidenþa nomi-
nalã a persoanelor asigurate; De-
claraþia privind obligaþiile de platã
a contribuþiilor sociale, impozitu-
lui pe venit ºi evidenþa nominalã a
persoanelor asigurate; Declaraþia
privind veniturile sub forma de sa-
larii din strãinãtate obþinute de per-
soanele fizice care desfãºoarã ac-
tivitate în România ºi de persoa-
nele fizice române  angajate ale
misiunilor diplomatice ºi posturi-
lor consulare acreditate în Româ-
nia pentru luna precedenta  For-

mular 224; Declaraþia privind su-
mele rezultate din ajustarea taxei
pe valoarea adãugatã Formular
307; Declaraþia recapitulativã pri-

vind livrãrile / achizi-
þiile /prestãrile intraco-
munitare de bunuri 
pentru luna trecutã  
Formular 390 VIES;
Declaraþia informativã
privind livrãrile/prestã-
rile ºi achiziþiile efec-
tuate pe teritoriul naþi-
onal aferente perioadei
de raportare preceden-
te (luna, trimestru etc.;
perioada de raportare
este cea declaratã pen-
tru depunerea decon-
tului de TVA, prevãzutã
la art. 156 1 din C.F.)
Formular 394.

Trebuie sã se vireze la stat
impozitul pe dividende

În aceeaºi zi mai trebuie depuse
Cererea de restituire a accizelor de
cãtre importatori Formular  (ane-
xa nr. 51) pe trimestrul precedent;
Cerea de restituire a accizelor în
cazul vânzãrilor la distanþã Formu-
lar  (anexa nr. 46) pe trimestrul
precedent; Notificarea privind apli-
carea/ încetarea aplicãrii sistemu-
lui TVA la încasare. Joi, 26 ianua-
rie agenþii economici trebuie sã vi-
reze la stat impozitul pe dividende
în cazul dividendelor distribuite,
dar care nu au fost plãtite acþiona-
rilor sau asociaþilor pânã la sfârºi-
tul anului în care s-au aprobat si-
tuaþiile financiare anuale ºi trebuie
sã se facã plata taxei anuale pen-
tru autorizaþia de exploatare a jo-
curilor de noroc.
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Odatã cu reînceperea ºcolii,
de la începutul acestei sãptã-
mâni, medicii au pornit o serie
de controale în unitãþile de în-
vãþãmânt pentru a verifica sta-

În unitãþile de învãþãmânt din jude-
þul Dolj au loc în aceastã perioadã con-
troale ale medicilor ºcolari. Odatã cu
reîntoarcerea elevilor în sãlile de cla-
sã, dupã vacanþa de iarnã, cadrele me-
dicale vor sã se asigure cã aceºtia nu

suferã de boli contagioase pe care sã
le transmitã mai departe. În plus, din
experienþa anilor trecuþi, o altã pro-
blemã cu care medicii se confruntã în
aceastã perioadã este cã unii elevi se
întorc cu râie ºi pãduchi.

rea de sãnãtate a elevilor. Sco-
pul triajului epidemiologic este
acela de a controla elevii care vin
din afara comunitãþii ºi pot adu-
ce cu ei diverse afecþiuni, unele

cu potenþial infecto-contagios.
Controlul se face, în fiecare cla-
sã, de medicul ºcolar sau, dupã
caz, de medicul de familie ºi
cadrele didactice. Fiecare copil
este întrebat dacã a avut proble-
me de sãnãtate. Cei care sunt
identificaþi cu afecþiuni conta-
gioase sunt scoºi în afara comu-
nitãþii ºcolare pânã se vindecã.
În tot acest timp primesc, dacã
este cazul, tratament.

Controalele vor continua
ºi sãptãmâna aceasta

Potrivit autoritãþilor sanitare,
aceste controale se vor desfã-
ºura pe parcursul a douã sãptã-
mâni. Autoritãþile sanitare por-
nesc de la ideea cã este necesa-
rã o supraveghere pe o perioadã
cât mai îndelungatã a întregii co-
munitãþi ºcolare. În mediul ur-

ban sarcina le revine medicilor
ºcolari în timp ce în comunitã-
þile din mediul rural responsabi-
litatea monitorizãrii elevilor
aparþine medicilor de familie.

Anul trecut, în aceeaºi perioa-
dã, medicii doljeni au descoperit
numeroase cazuri de pediculozã
ºi scabie odatã cu reînceperea
cursurilor dupã vacanþa de iar-

nã. Câteva zeci de elevi din uni-
tãþile de învãþãmânt doljene s-au
întors la ºcoalã, atunci, cu râie
ºi pãduchi. Nu au lipsit însã nici
situaþiile în care medicii au dia-
gnosticat afecþiuni mai grave, aºa
cum ar fi angina, care poate pro-
voca boli la nivelul plãmânilor sau
varicela.

RADU ILICEANU

Potrivit specialiºtilor, este
deosebit de important ca sur-
ditatea sã fie depistatã cât mai
devreme pentru a asigura în
timp util tratamentul adecvat.
Screeningul auzului la nou-nãs-
cuþi este singura metodã prin
care se poate depista activ hi-
poacuzia chiar din prima lunã
de viaþã. Instruirea personalu-
lui medical, dar ºi dotarea tu-
turor celor 150 maternitãþi de
pe teritoriul României cu apa-
ratura de screening auditiv la
nou-nãscut  se  vor  face din
fonduri europene.

În prezent, testarea pentru
depistarea surditãþii la nou-nãs-
cuþi se desfãºoarã în cadrul
unui numãr de 17 maternitãþi
din þarã care dispun de condi-
þiile necesare.

Procedurile de testare se vor
realiza în toate maternitãþile

Începând cu acest an, pro-
cedurile de testare se vor rea-

Începând din acest an, toþi copiii nou-nãs-
cuþi vor beneficia de testare audiometricã. Au-
toritãþile intenþioneazã sã dezvolte prevenirea

liza în toate maternitãþile. Co-
piii care nu vor trece testele de
screening vor fi îndrumaþi cã-
tre unitãþile sanitare de specia-
litate pentru continuarea inves-
tigaþiilor audiologice.

Tratamentul pentru deficien-

þa de auz este asigurat, de ase-
menea, gratuit în cadrul pro-
gramelor gestionate de Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sã-
nãtate.

Dacã în anul 2013, fonduri-
le asigurate în cadrul progra-
mului de screening au ajuns
pentru testarea a aproximativ
38.000 de copii, pentru anul
2015 Ministerul Sãnãtãþii  a
anunþat cã îºi propune testarea
a 200.000 de copii.

Surdi ta tea  afecteazã  t re i
nou-nãscuþi dintr-o mie, iar ju-
mãtate se confruntã cu infec-
þii ale urechii ce pot duce la
deficienþe de auz. Surditatea
a fec t eazã  o  pe r soanã  d in
ºapte,  potr ivi t  s tat is t ici lor.
Aproximativ 10% din popula-
þia globului suferã de o tulbu-
rare de auz

RADU ILICEANU

„În România, evoluþia natalitãþii,
care înregistreazã o tendinþã de scã-
dere, va fi asociatã ºi cu îmbãtrâni-
rea populaþiei. Statisticile Naþiunilor
Unite (Population Division, 2012
Revision) estimeazã cã vârsta me-
die a populaþiei României va ajunge
la aproape 49 de ani în anul 2050
(proiecþie realizatã luând în consi-
derare rate medii de fertilitate), de
la 40 de ani în anul 2015. În plus,
conform aceloraºi proiecþii realiza-
te de ONU, din punct de vedere
numeric, populaþia României va fi
de 17,8 milioane de persoane în anul
2050, ajungând la 12,6 milioane în
anul 2100. Prin urmare, aceastã
evoluþie demograficã va reprezenta
o provocare ºi pentru România”,
reiese dintr-o cercetare realizatã de
Allianz International Pensions.

Potrivit studiului, 31 decembrie
2014 a reprezentat un punct de co-
titurã în evoluþia demograficã a lu-
mii, ultimii reprezentanþi ai genera-
þiei „baby boom” din SUA împlinind
50 de ani. «La nivel global, are loc

Populaþia României scade
la 17,8 milioane în 2050, iar vârsta
medie creºte de la 40 la 49 de ani

Populaþia României îmbãtrâneºte ºi scade numeric, vârsta
medie urmând sã ajungã la aproape 49 de ani în anul 2050, de la

40 de ani în 2015, iar numãrul de locuitori la 17,8 milioane în
2050 ºi la 12,6 milioane în 2100, potrivit unui studiu care anali-

zeazã tranziþia cãtre perioada pensionãrii în 18 þãri.

tranziþia generaþiei „baby boom”
cãtre pensie, tranziþie care, datoritã
amplorii sale, este cunoscutã ºi sub
denumirea de „tsunami-ul argintiu”.
Aceastã evoluþie va aduce cu sine
provocãri din ce în ce mai mari pen-
tru sistemele de pensii în urmãtoa-
rele decenii», se aratã în cercetarea
menþionatã.

În consecinþã, potrivit studiului,
rata de dependenþã a celor cu vâr-
sta peste 65 de ani faþã de populaþia
activã, cu vârsta între 15-64 de ani,
se va schimba încã o datã, pe so-
coteala generaþiei mai tinere. Chel-
tuielile cu pensiile din cele 18 þãri
analizate vor creºte în medie cu 29
de procente atunci când membrii
generaþiei „baby boom” vor ieºi la
pensie, þãrile anglo-saxone situân-
du-se la limita superioarã a acestui
interval datoritã perioadei prelungi-
te de „boom”.

Cel mai puternic efect se va re-
simþi în Noua Zeelandã. Aici, de
exemplu, se va înregistra o creºte-
re a cheltuielilor cu pensiile de 64%.

deficienþelor de auz printr-un screening neo-
natal care sã ajute la depistarea precoce a
problemelor auditive la nou-nãscut.
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Participarea artiştilor Operei Ro-
mâne Craiova la realizarea specta-
colului cu opera verdiană „Travia-
ta” la Theatre Municipal de Bastia
este urmare a acceptării unei invi-
taţii lansate de Asociaţia „Bastia Li-
rica” din Franţa. La sfârşitul anului
trecut, preşedintele acesteia, Jean
Matelli, solicita Asociaţiei „Craiova
Capitală Culturală Europeană 2021”
sprijinul pentru implicarea Operei
craiovene în acest proiect multina-
ţional, cu aproape 20 de corişti, 40
de instrumentişti şi 3 tehnicieni, pre-
cum şi cu costumele şi decorurile
instituţiei pentru spectacolul de operă
„Traviata”.

«Proiectul este realizat cu fon-
duri europene, iar propunerea fran-

Turneu în Corsica al artiştilor Operei Române Craiova
pentru o nouă punere în scenă a spectacolului „Traviata”

Aproape 2.000 de spectatori din regiunea Corsi-
ca (Franţa) au ocazia, zilele acestea, să-i asculte pe
artiştii Operei Române Craiova – aproape 40 de
membri ai Orchestrei şi 20 de corişti – într-o nouă
montare a spectacolului cu opera „Traviata”, de Giu-
seppe Verdi. Evenimentul se desfăşoară la Theatre
Municipal de Bastia, unde artiştii craioveni, împre-
ună cu solişti din Franţa, Italia şi Brazilia, oferă
două reprezentaţii cu „Traviata”: una a avut loc ieri,

iar cealaltă urmează astă-seară. „Sperăm ca aceas-
tă colaborare să continue. Momentan, suntem în
discuţii cu regizorul spectacolului, Giampaolo Gen-
naro, pe care l-am invitat la Craiova pentru o nouă
producţie artistică”, a precizat managerul Operei Ro-
mâne Craiova, Antoniu Zamfir, care îi însoţeşte pe
muzicieni în turneu. Ca şi Craiova, şi Corsica intenţi-
onează să candideze pentru obţinerea titlului de Capi-
tală Culturală Europeană, însă în anul 2028.

cezilor a venit destul de repede,
motiv pentru care şi noi a trebuit
să ne „mobilizăm” într-un timp
foarte scurt. Iată că proiectul nos-
tru de suflet, „Craiova – Capitală
Culturală Europeană 2021”, a avut
ec ouri îndepărtate ş i am primit
această invitaţie, pe care pot spu-
ne că am onorat-o cu mare drag.
Suntem aici de patru zile, timp în
care am lucrat intens, au fost trei
repetiţii pe zi!»,  a declarat, ieri,
managerul Operei Române Craio-
va, care îi însoţeşte pe artişti în
turneul din Corsica. Potrivit aces-
tuia, majoritatea soliştilor din dis-
tribuţie sunt francezi. Rolul Alfre-
do a fost încredinţat unui tenor
brazilian, iar Giorgio Germont este

un cunoscut bariton italian.
„Sperăm ca cei 2.000 de spec-

tatori care şi-au anunţat prezenţa
la c ele două reprezentaţii să plece
mulţumiţi, c ă afle c ă la Craiova
există o Operă foarte puternică şi,
de ce nu, să ne revadă aici”, a mai
spus Zamfir. Cea de-a doua repre-
zentaţie c u „Traviata” va f i ur-
mată, mâine,  11 ianuarie, de un
conc ert extraordinar de arii ş i
uverturi sus ţinut de muzicienii
craioveni ş i găzduit tot de Teatrul
Municipal din Bas tia.

Intenţia managerului Operei cra-
iovene, totodată preşedinte al Aso-
ciaţiei „Craiova Capitală Culturală
2021”, este de a continua colabo-
rarea cu Asociaţia „Bastia Lirica”
din Franţa. «Având în vedere că
aceste evenimentele se înscriu în
cadrul manifestărilor „Lirique a
Bastia”, dedicate promovării can-
didaturii oraşului Bastia la titlul de
Capitală Culturală Europeană,
ac eastă c olaborare reprezintă o
bună oportunitate de a pune în va-
loare atuurile culturale ale Craio-

vei, de asemenea interesată să îşi
promoveze candidatura la titlul de
Capitală Culturală Europeană în anul
2021», a precizat Antoniu Zamfir.

Primul pas a fost deja făcut: in-
vitarea regizorului Giampaolo Gen-

naro, care montează „Traviata” la
Theatre Municipal de Bastia, de a
veni la Craiova pentru realizarea
unei noi producţii artistice pe sce-
na Operei Române.

MAGDA BRATU

În fiecare an, la 12 ianuarie, Sfânta Muceniţă
Tatiana diaconiţa este sărbătorită în mod deosebit
la Craiova, la Catedrala mitropolitană „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, care
adăposteşte o parte din sfintele sale moaşte, ală-
turi de cele ale Sfinţilor Nifon, Serghie şi Vah.

Momentele liturgice dedicate prăznuirii sfintei
muceniţe vor începe duminică seara (11 ianua-
rie), când sfintele sale moaşte vor fi purtate în
procesiune în jurul Catedralei mitropolitane, după
slujba Vecerniei unită cu Litia, care va începe la
ora 17.00. Luni, 12 ianuarie, în zi de prăznuire a
Sfintei Tatiana,Sfânta Liturghie va fi săvârşită de
ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul
Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi dia-

Sfânta Muceniţă Tatiana, sărbătorită
la Catedrala mitropolitană din Craiova

coni. Răspunsurile la Sfânta Liturghie vor fi date
de Grupul psaltic „Sfântul Mare Mucenic Dimi-
trie”, dirijat de prof. Victor Şapcă.

Moaştele Sfintei Tatiana au fost aduse în ţara
noastră de boierii Craioveşti de la Constantinopol,
după anul 1453. Ele au fost aşezate iniţial la Mă-
năstirea Bistriţa, din judeţul Vâlcea. De aici au fost
mutate de Sfântul Voievod Neagoe Basarab la Bi-
seric a Domnească din Curtea de Argeş.  După
reorganizarea Mitropoliei Olteniei, la începutul
anilor 1950, capul Sfintei a fost adus la Catedrala
mitropolitană din Craiova, unde se găseşte şi as-
tăzi spre cinstire şi închinare, alături de moaştele
Sfinţilor Mucenici Serghie şi Vah şi ale Sfântului
Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului.

Premiul Naţional de Poezie „Mihai Emi-
nescu” pentru Opera Omnia va avea, în acest
an, o valoare de 20.000 de lei, a declarat,
ieri, viceprimarul municipiului Botoşani, Cos-
min Andrei, citat de Agerpres. Potrivit aces-
tuia, fondurile necesare acordării premiului
vor fi alocate din bugetul local al Botoşa-
niului. Premiul este acordat anual de muni-
cipiul Botoşani, iar câştigătorul este desem-
nat de un juriu prezidat de preşedintele Uni-
unii Scriitorilor din România, Nicolae Ma-
nolescu. Decernarea premiului şi trofeului
va avea loc pe 15 ianuarie 2015, în cadrul
unei gale organizate cu prilejul Zilelor „Mi-
hai Eminescu”. Pentru organizarea eveni-
mentelor dedicate împlinirii a 165 de ani de
la naşterea lui Mihai Eminescu, municipali-
tatea din Botoşani a alocat 45.000 de lei.

Premiul Naţional de Poezie „Mihai
Eminescu” are o valoare de 20.000 de lei

Concurs de traduceri teatrale
„Eurodram” – reţea europeană de traduceri teatrale din limbi din Europa, Asia Centrală şi

din bazinul Mediteranei – a lansat un concurs cu data-limită pentru trimiterea textelor 31
ianuarie 2015, la care pot participa autori, traducători, editori, agenţi etc. Propunerile trebuie
să cuprindă traducerea integrală sau un extras (în general 1/5 din operă), un rezumat analitic
al operei, o scurtă biografie a autorului, o fişă tehnică (data şi locul scrierii, numărul de
personaje, referinţe despre distincţii şi reprezentaţii anterioare), ca şi orice element de infor-
maţie complementară considerat interesant. Este evident indispensabil să se indice limba
originală şi numele traducătorului. Propunerile trebuie să fie făc ute exc lus iv prin email
în format .doc pe adresa coordona-
torului c omitetului yannverbur-
gh@hotmail.fr. „Eurodram” are ca
principal obiectiv să facă cunosc u-
te profesioniştilor ş i public ului de
teatru opere ce au rămas în majori-
tatea lor inedite, acordând o atenţie
specială diversităţi lingvistice. În sta-
giunea 2014-2015, c omitetele Euro-
dram au sarcina să selecţioneze texte
dramatice din limbi străine – tradu-
se în limba lor proprie.
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Fraþii Cherif ºi Said Kouachi,
suspectaþi în atentatul de miercuri
de la sãptãmânalul „Charlie Heb-
do”, au fost ieri autorii unei luãri
de ostatici care a avut loc într-o
tipografie din Dammartin-en-Goë-
le, în Seine-et-Marne. Fraþii ar fi
declarat, într-o conversaþie telefo-
nicã cu poliþiºtii, cã vor sã moarã
„martiri”, informa „Le Figaro”. În
paralel, o altã luare de ostatici avea
loc la Vincennes, o zonã situatã la
periferia esticã a Parisului, într-o
bãcãnie kosher, - denumitã Hyper
Cacher, care figureazã printre ma-
gazinele care vând produse desti-
nate comunitãþii evreieºti - autorul,
Amedy Coulibaly (un delincvent
multirecidivist de 32 de ani), ce-
rând ca forþele franceze sã încete-
ze operaþiunea de la Dammartin-
en-Goële ºi fraþii Kouachi „sã fie
lãsaþi sã plece”, potrivit unor an-
chetatori citaþi de RTL.fr. Amedy
Coulibaly a precizat cã
urma sã ucidã toþi ostati-
cii dacã trupele speciale
ale jandarmeriei dãdeau
asaltul la Dammartin,
unde se baricadaserã fra-
þii Cherif ºi Said Kouachi.
Informaþiile au fost con-
tradictorii în acest caz,
inclusiv cu privire la nu-
mãrul de ostatici. Potri-
vit Ministerului de Inter-
ne, citat de Reuters, în
atacul de la Porte de Vin-
cennes ar fi fost luate ostatice ºase
persoane.

ªi-au dat seama cã existã
o legãturã între luãrile de ostatici

La scurt timp, anchetatorii
francezi ºi-au dat seama cã existã
o „legãturã” între islamiºtii acu-
zaþi de atentatul terorist de mier-
curi, împotriva redacþiei „Charlie
Hebdo”, soldat cu 12 morþi ºi 11
rãniþi, ºi Amedy Coulibaly, nimeni
altul decât cel care a ucis o poli-
þistã într-un schimb de focuri care
a avut loc joi, la Montrouge, în
sudul Parisului, dupã cum au
anunþat surse ale poliþiei, citate de

Italia: Aproape 800 de imigranþi
ilegali salvaþi din Marea
Mediteranã în ultimele
24 de ore

Marina italianã a salvat
783 de imigranþi din mai
multe ambarcaþiuni în Marea
Mediteranã, în ultimele 24
de ore, transmite DPA. Nava
Libra, a forþelor italiene, a
salvat 373 de imigranþi din
trei ambarcaþiuni situate într-
o zonã cuprinsã între insula
italianã Sicilia ºi Libia. Alte
trei nave ale Marinei italiene
au intervenit în largul coas-
telor libiene, salvând încã
410 imigranþi. Navele italie-
ne patruleazã în sudul
Mediteranei în cadrul misiu-
nii „Triton”, desfãºuratã de
Agenþia europeanã pentru
managementul cooperãrii
operaþionale la graniþele
externe ale UE (FRONTEX),
misiune care îi succede
operaþiunii italiene „Mare
Nostrum”, încheiatã la
finalul anului trecut. Odatã
cu conflictele din Libia,
Ucraina, Siria ºi Irak, Europa
a înregistrat cel mai mare
numãr de imigranþi veniþi pe
mare. Aproximativ 80% dintre
aceºtia pleacã de pe coastele
libiene pentru a ajunge în
Italia sau Malta. Cel mai
mare numãr de imigranþi
sosiþi în Italia în 2014 au fost
sirieni (60.051), þara lor fiind
devastatã de un rãzboi civil
de peste trei ani ºi jumãtate,
ºi eritreeni (34.561), care s-
au refugiat pentru a scãpa de
mãsurile represive ale regi-
mului din þara lor.

Tusk: Summit european
consacrat luptei împotriva
terorismului pe 12 februarie

Preºedintele Consiliului
European, Donald Tusk, a
anunþat ieri cã summitul
european prevãzut pentru 12
februarie la Bruxelles va fi
consacrat luptei împotriva
terorismului, dupã atentatul
de miercuri, de la sediul
publicaþiei franceze „Charlie
Hebdo”, soldat cu 12 morþi,
informeazã AFP. „Am vorbit
cu preºedintele (francez
François) Hollande ieri (joi)
searã, ºi am intenþia de a
utiliza reuniunea ºefilor de
stat ºi de guvern din 12
februarie pentru a discuta
rãspunsul pe care UE poate
sã-l dea provocãrilor” luptei
împotriva terorismului, a
declarat Tusk dupã o întâlnire
avutã la Riga cu premierul
leton, Laimdota Straujuma.
„Teroarea a lovit Europa”, a
subliniat Tusk. „Uniunea
Europeanã nu poate face
totul, dar ea poate contribui
la întãrirea securitãþii noas-
tre”, a adãugat liderul
european, amintind de intro-
ducerea mandatului de aresta-
re european dupã atentatele
de la 11 septembrie 2001 din
SUA.

Franþa: Autorii ataculuiFranþa: Autorii ataculuiFranþa: Autorii ataculuiFranþa: Autorii ataculuiFranþa: Autorii atacului
de la redacþia „Charlie Hebdo”,de la redacþia „Charlie Hebdo”,de la redacþia „Charlie Hebdo”,de la redacþia „Charlie Hebdo”,de la redacþia „Charlie Hebdo”,

uciºi de forþele de ordineuciºi de forþele de ordineuciºi de forþele de ordineuciºi de forþele de ordineuciºi de forþele de ordine
Fraþii Kouachi, Cherif ºi Said, presupuºii autori ai atentatului de mier-

curi, din Paris, de la sediul revistei satirice „Charlie Hebdo”, au fost
uciºi asearã, în urma asaltului declanºat de forþele de ordine asupra
tipografiei din localitatea Dammartin-en-Goële, la circa 20 km de aero-
portul Roissy — Charles de Gaulle, unde aceºtia se refugiaserã ºi lua-
serã un ostatic, au informat surse din cadrul poliþiei, citate de AFP. Cei
doi fraþi au fost neutralizaþi în momentul în care au ieºit din clãdire ºi
au deschis focul spre forþele de ordine. Totodatã, surse apropiate anche-
tei, citate de France Presse, au anunþat cã ostaticul pe care aceºtia îl
luaserã a fost eliberat ºi este nevãtãmat. Cherif ºi Said Kouachi fusese-
rã încercuiþi de mai multe ore de un important dispozitiv poliþienesc,
iar zona, aflatã sub stare de asediu, era survolatã de elicoptere. Cu
puþin înaintea orei 16:00 GMT, împuºcãturi ºi explozii se auzeau de la
tipografie, iar deasupra locului în care s-au baricadat cei doi suspecþi se
ridicau nori de fum. La scurt timp, cotidianul „Le Monde”, citat de
DPA, a anunþat cã ºi autorul luãrii de ostatici dintr-o bãcãnie kosher din
estul Parisului, Amedy Coulibaly, a fost ucis în urma asaltului lansat de
poliþie. Din pãcate însã, cel patru dintre ostaticii luaþi de el au fost uciºi,
a anunþat o sursã din cadrul poliþiei franceze, citatã de Reuters. Alþi
ostatici au fost eliberaþi de forþele de ordine. Operaþiunea de la bãcãnie
a fost lansatã aproape simultan cu cea de la tipografia din Dammartin.

AFP. „Cele mai recente detalii ale
anchetei au permis stabilirea unei
conexiuni” (între cele douã ca-
zuri), au declarat pentru AFP sur-
se ale poliþiei, fãrã a oferi mai multe
detalii. Autoritãþile franceze esti-
maserã pânã atunci cã „nu existã
o legãturã” între cele douã cazuri,
chiar dacã de investigaþii se ocu-
pau, în ambele cazuri, magistraþi
specializaþi în antiterorism de la
Parchetul din Paris. În schimbul
de focuri de la Montrouge trãgã-
torul, care purta o vestã antiglonþ
ºi avea o armã de mânã ºi o mi-
tralierã, a deschis focul asupra
unei tinere poliþiste ºi a unui agent
pentru amenajarea drumurilor, îna-
inte de a fugi. Tânãra poliþistã,
necãsãtoritã, fãrã copii, în vârstã
de 26 de ani, a decedat la puþin
timp dupã atac, în timp ce agen-
tul a fost grav rãnit. Înainte de
luarea de ostatici de ieri, Amedy

Coulibaly s-a adresat poliþiºtilor,
cãrora le-a spus: „ªtiþi deja cine
sunt”, aparent o aluzie la acþiunea
de joi din Montrouge.

Mãsuri de ordine speciale
în zona localitãþii Dammartin-
en-Goele

Pânã sã-i prindã pe Cherif ºi
Said Kouachi, autoritãþile au de-
cis sã ia o serie de mãsuri, pentru
a cruþa viaþa altor nevinovaþi. Ast-
fel, elevii din trei ºcoli din apro-
pierea zonei industriale încercuite
de poliþie au fost evacuaþi ºi duºi
într-o salã de sport ºi daþi în grija
pãrinþilor, potrivit primãriei din

Dammartin-en-Goele. Traficul
aerian pe aeroportul Roissy-Char-
les de Gaulle (aflat în apropierea
localitãþii Dammartin-en-Goele),
deºi nu a fost suspendat, s-au fã-
cut ajustãri ale traseelor pe pistele
de aterizare pentru avioanele care
soseau din nord, dupã cum relata
site-ul 20 Minutes. „Din precau-
þie, nu mai permitem sã aterizeze
pentru moment avioanele pe aces-
te piste din nord, dar le facem sã
aterizeze pe cele din sud. Decolã-
rile sunt în schimb menþinute pe
piste de rezervã din nord, apro-
piate de Dammartin-en-Goele”, a
indicat un purtãtor de cuvânt al
aeroporturilor din Paris (ADP).

Fraþii Kouachi s-au declarat
membri ai „al-Qaeda
din Yemen”

Francezul cãruia fraþii Kouachi
i-au sechestrat, miercuri, autotu-

rismul, pe care l-au folosit apoi
pentru a fugi din calea poliþiei dupã
atacul de la redacþia „Charlie Heb-
do”, a relatat postului Europe1
modul în care aceºtia au acþionat,
el remarcând comportamentul pro-
fesionist al lui Cherif ºi Said ºi pre-
cizând cã cei doi s-au prezentat ca
fiind membri ai grupãrii „al-Qaeda
din Yemen”, scria ieri publicaþia
„Le Monde”. Potrivit ºoferului, în
timp ce unul dintre atacatori a di-
recþionat Kalaºnikovul cãtre el,
spunându-i „coboarã, avem nevo-
ie de maºina ta!” (fereastra auto-
turismului fiind deschisã), celãlalt
s-a urcat pe locul din dreapta cu o

armã pe care o descrie a fi mai
degrabã un lansator de grenade.
Francezul a coborât din maºinã, dar
a cerut permisiunea sã-ºi ia câine-
le, aflat pe bancheta din spate, lu-
cru acceptat de teroriºti, ºi apoi a
fugit teafãr ºi nevãtãmat. La ple-
care, cei doi i-au spus: „Dacã vreo-
datã vei vorbi ... în fine, dacã me-
dia te întreabã, vei spune : este al-
Qaeda din Yemen!”. Atacatorii sunt
caracterizaþi de acesta drept „foar-
te calmi, foarte determinaþi, foarte
raþionali ºi foarte profesioniºti”,
recunoscând în comportamentul
lor o atitudine specificã trupelor de
comando. „Nu au ridicat deloc
vocea, nu au alergat, nu au pãrut
sã fie nervoºi ºi nu erau transpi-
raþi, nimic din toate acestea. Erau
indivizi într-o operaþiune, care au
lãsat impresia cã sunt într-o ope-
raþiune”, a indicat martorul menþi-
onat. Tot în cursul zilei de ieri, o

sursã din cadrul serviciilor
secrete yemenite a declarat
agenþiei Reuters cã Said Ko-
uachi s-a aflat în Yemen pen-
tru câteva luni, în 2011, pen-
tru studii religioase, iar acolo
s-a întâlnit cu fostul imam
radical americano-yemenit
Anwar al-Awlaki, membru al
al-Qaeda.

Atacul de la „Charlie
Hebdo”, revendicat
de Statul Islamic

Un cleric al Statului Islamic (SI)
a susþinut cã gruparea radicalã is-
lamistã este responsabilã de atacul
soldat cu 12 morþi asupra redac-
þiei revistei franceze de satirã
„Charlie Hebdo” ºi cã vor mai urma
ºi altele, relata ieri DPA. „Am în-
ceput cu operaþiunea din Franþa,
pe care o revendicãm. Mâine se va
întâmpla în Marea Britanie, Ame-
rica ºi în alte þãri”, a afirmat Abu
Saad al-Ansari, într-o predicã în
oraºul irakian Mosul, controlat de
Statul Islamic. „Acesta este un
mesaj pentru toate þãrile care par-
ticipã la coaliþia care a ucis membri
ai Statului Islamic”, a adãugat el.
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Virgin la 40 de ani

Se difuzeazã la Antena 1,
la ora  22:30

Andy Stitzer (Steve Carrell) are o slujbã
lejerã la un magazin de electronice ºi un
apartament drãguþ, în care se mândreºte
cu o colecþie de figurine de super-eroi ºi
cu reviste de benzi desenate.

Un singur lucru nu e în regulã la Andy:
are 40 de ani ºi nu a fãcut niciodatã sex!
Prietenii lui de la magazin se dau peste
cap pentru a-l face pe Andy sã-ºi piardã
virginitatea, dar nimic nu-l ademeneºte pe
inocentul lor prieten sã renunte la
castitate. Pânã când o întâlneºte pe Trish
(Catherine Keener), care are 40 de ani... ºi
trei copii...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 10 ianuarie

07:00 Comorile Parmei
07:35 Cartierul colinelor
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
09:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
10:00 Prin Þara Zânelor
10:25 Crãciunul se suspendã
2010, Canada, Comedie,

Familie, Fantastic
12:00 România deºteaptã
12:30 Maºini, teste ºi verdicte
13:00 Vocea lui Caruso
14:00 Telejurnal
14:30 Lumea azi
15:00 Ora regelui
16:00 Exodul
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Dupã Cortina de Fier
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Platã pentru diavol
1957, SUA, Dramã, Thriller,

Western
22:40 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Legenda lui Bruce Lee

(R)
2010, China, Dramã
02:00 Telejurnal
02:50 Crãciunul se suspendã

(R)
2010, Canada, Comedie,

Familie, Fantastic

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Drumul lui Leºe
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Deportaþii
12:00 Europa 360°
12:30 WELLnessimþim bine în

România
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
14:10 Crima este afacerea

noastrã
2008, Franþa, Comedie, Crimã
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Câmpul dragostei
1992, SUA, Dramã
22:10 Largo Winch
2008, Franþa, Aventuri, Thriller
00:00 Rezistenþa prin culturã
00:30 Citeºte româneºte!
01:00 Arte , carte ºi capricii
02:00 Crima este afacerea

noastrã (R)
2008, Franþa, Comedie, Crimã
02:00 Noapte indigo
03:50 Memorial ’90
04:40 Popasuri folclorice (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO (R)

TVR 2

07:35  Gravity 3D: Misiune în
spaþiu

09:10 Pe urmele dinozaurilor
10:40 Gaºca nebunã
12:20 Closer to the Moon
14:15 Viaþa de 5 stele
15:45 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie
17:20 Pasiune inocentã
19:00 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
20:35 Salutare, doamnelor! -

Filmul
22:00 Bãieþi frumoºi
23:05 Machete: Ucigaº meseriaº

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 CJ7 (R)
2008, Hong Kong, Comedie,

Dramã, Familie, Fantastic, SF
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Reggaeton: Ritmuri de foc
2007, SUA, Dramã
15:15 Eu ºi Prinþul 4: Vizita

regalã
2010, Romantic
17:00  Minþi diabolice
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:00 Maestrul beþiv
1978, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona (R)
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doctorul casei
03:00 Casa Ibacka

09:00 La bloc (R)
12:00 Doamne de poveste
13:00 Ca-n vremurile bune (R)
14:45 Ce femeie! (R)
16:30 Bruneta mea favoritã
18:15 Extravagantul Mr. Deeds
20:30 Manolete
22:15 Carantina
00:00 Manolete (R)
01:30 Lumea Pro Cinema
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Cursa cu bucluc
1992, SUA, Comedie
10:45 Minus 25 grade (R)
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Lara Croft: Tomb Raider
2001, SUA, Aventuri
22:30 Virgin la 40 de ani
2005, SUA, Comedie
01:00 Cursa cu bucluc (R)
1992, SUA, Comedie
02:45 Observator (R)
03:30 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
04:00 Virgin la 40 de ani (R)
2005, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine

(R)
10:30 Un echipaj pentru

Singapore
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic,

Dramã, Istoric
17:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul 3 - Insurecþia
1986, România, Aventuri
23:15 Paper Man
2009, SUA, Comedie, Dramã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
05:45 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Jurnalul lui Moº

Crãciun (R)
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Walker, poliþist texan

(R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
11:00 Click! Poftã bunã! (R)
11:30 B.D. intrã în acþiune (R)
1970, România, Comedie
13:00 Secretele magiei
14:00 Miss fata de la þarã (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Nasul stresat
2002, SUA, Comedie
22:30 Jocurile puterii
2013
00:30 Mãrul discordiei (R)
02:30 Jocurile puterii (R)
2013
04:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Secrete de stil (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Supercupa României

2013: Steaua - Petrolul
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Fotbal: Ajax - Schalke
18:30 ªtiri Sport.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Craiova:

"Scapã cine poate"
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 România face legea!

Local Kombat Superstars: Andrei
Stoica

02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Closer to the Moon

Se difuzeazã la HBO,
la ora 12:20

Bucureºti, 1959. Un spectaculos jaf
asupra unei furgonete a Bãncii Naþionale
pune întreaga þarã pe jar. În România
comunistã, un astfel de atac gangsteresc
este de neconceput atât pentru autoritãþile
statului, cât si pentru orice om normal: ce
poþi sã faci cu lei neconvertibili, într-un
regim politic ºi economic ce limiteazã
drastic utilitatea banilor? Autorii loviturii:
patru bãrbaþi ºi o femeie, toþi comuniºti
situaþi la vârful ierarhiei de Partid. O lunã
mai târziu sunt arestaþi, judecaþi ºi condam-
naþi la moarte; dar în aºteptarea execuþiei
sunt “invitaþi” sã-ºi joace propriile roluri
într-o reconstituire cinematograficã a
acþiunii lor, menitã sã devinã un film
educativ ºi de propagandã, destinat
oamenilor muncii din întreaga þarã!

Manolete

Se difuzeazã la PRO Cinema,
la ora 20:30

Povestea unei pasiuni care a fãcut
vâlvã, cea dintre celebrul matador
spaniol Manuel Rodriguez Sanchez,
cunoscut drept Manolete, ºi o frumoa-
sã actriþã divorþatã, Lupe Sino. O
relaþie tumultuoasã, uneori mai plinã
de riscuri ºi mai captivantã decât
confruntãrile cu bestiile din arenã,
dragostea dintre Manolete ºi Lupe a
ºocat tradiþionalista ºi habotnica
Spanie aflatã la începutul perioadei
franchiste.

Vor reuºi cei doi sã rãmânã împreunã
când societatea ºi chiar soarta sunt
împotriva lor?
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Anunþul tãu!
Referitor la anunþul publi-

cat în data de 07.01.2015 de
cãtre instituþia noastrã came-
ra Agricolã Dolj,  de ocupare a
douã posturi de consilier de-
butant unul în cadrul Serviciu-
lui Coordonare Centre Locale
de Consultanþã Agricolã ºi
unul în cadrul Compartimen-
tului Asistenþã tehnicã, Elabo-
rare proiecte. ERATÃ. Perioa-
da de depunere a dosarelor de
concurs este de 20 de zile de
la data publicãrii în Monitorul
Oficial partea a -III-a respectiv
12.01 – 31.01.2015.

S.C. CASA NOASTRÃ S.A.
titular al prioectului «Extinde-
re halã ºi schimbare de desti-
naþie din spãlãtorie în vopsi-
torie anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM
Dolj - AVIZARE FÃRÃ ACORD
DE MEDIU, pentru proiectul
propus a fi amplasat în comu-
na Pieleºti, str. Calea Bucu-
reºti, nr. 113, judeþul Dolj. 1.
Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, în-
tre orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii/ observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare (în termen de
5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ) pânã la data de
16.01.2015.

Anunþul tãu! CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089; 0747/
072.570.
Doamnã tânãrã do-
resc îngrijire copil. Te-
lefon: 0720/008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã în-
grijesc bãtrâni pentru
cedare locuinþã. Rog
seriozitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb
cu 2 apartamente a 2
camere / variante. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673
mp, curent electric, puþ
forat, fosã septicã, ca-
banã + fundaþie,
18.500 Euro negocia-
bil. Telefon: 0732/
381.876.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nerecu-
peratã 2150 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/899.363.
Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã, 2004,
consum 4%, 90.000
Km, culoare alb, 1000
Euro. Telefon: 0749/
059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Eratã la anunþul pentru Casa
Corpului Didactic Dolj publicat în
ziarul Cuvântul Liberatãþii în data
de: 08.01.2015, pentru ocuparea
postului de Analist Programator.
Concursul se va derula astfel: Pro-
ba scrisã- 03.02.2015, ora 11.00;
Proba Practicã 03.02.2015, ora
14.00; Proba interviu 06.02.2015,
ora 09.00. Dosarele de concurs se
depun la Sediul Instituþiei în ter-
men de 10 zile de la data apariþiei
anunþului în Monitorul Oficial.

Comuna Pleniþa, titular al pro-
iectului “Extindere reþea de cana-
lizare menajerã în satul Pleniþa, co-
muna Pleniþa”anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj-
farã accord de mediu pentru pro-
iectul menþionat, propus a fi am-
plasat în comuna Pleniþa, satul
Pleniþa, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proictul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile.

Primãria comunei Carpen, ju-
deþul Dolj, anunþã organizarea
concursului pentru ocuparea
postului de ºofer microbuz ºco-
lar în data de 05.02.2015. Dosare-
le se depun la secretariatul primã-
riei Carpen pânã în data de
16.01.2015, ora 10.00. Condiþie
specificã – deþinãtor atestat trans-
port persoane. Informaþii supli-
mentare la telefon: 0251/ 445.637.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 10 ianuarie 2015
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBOLIA
ºi cãpriori. Telefon:
0722/943.220.
Vând sobe din teraco-
tã cu 10 rânduri. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg.
Telefon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefolo-
sitã - 100 lei, 2 feres-
tre cu toc ºi geam - 25
lei / bucatã, lustree cu
2-5 braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Tele-
fon: 0725/576.141.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca
150 ani, lemn ma-
siv, geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã,
stare bunã. Telefon:
0737/639.237.

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/
kg, covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Tele-
fon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã nouã
cu broascã pentru casã
sau magazin Auto –
Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avan-
tajos, televizor color,
putinã salcâm, bicicle-
tã bãrbãteascã. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã zin-
catã 2/1 m, televizor
color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V
nou, delcou aprindere
Dacia 1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pen-
tru handicapat. Tele-
fon: 0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.

ÎNCHIRIEZ garsonierã
Calea Bucureºti. Tele-
fon 0764/ 536/ 599.
MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã 62
ani / 1,65 / 70 / doresc
domn cu vârstã apro-
piatã, bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer,
pentru a locui la mine.
Telefon: 0729/684.222.
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie ne-
voiaºã, modestã, vã-
duvã pentru priete-
nie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin - co-
muna Dãnciuleºti nr.
136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Colegii de la ªcoala
Postlicealã Ecologicã
“Sfântul ªtefan” ºi de
la Fundaþia “Acþiunea
Ecologicã Românã”
sunt alãturi de dl. Ilie
Gãgeatu, la greaua
durere pricinuitã de
decesul soþiei sale,
MARIANA GÃGEATU.
Dumnezeu sã o odih-
neascã în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Principala protagonistã a primei
pãrþi a campionatului, printr-o ului-
toare clasare pe poziþia secundã,
SCM Craiova revine, mâine, în Liga

HANDBAL: Fetele lui Roºca, deplasareHANDBAL: Fetele lui Roºca, deplasareHANDBAL: Fetele lui Roºca, deplasareHANDBAL: Fetele lui Roºca, deplasareHANDBAL: Fetele lui Roºca, deplasare
înfiorãtoare în startul returuluiînfiorãtoare în startul returuluiînfiorãtoare în startul returuluiînfiorãtoare în startul returuluiînfiorãtoare în startul returului

HCM Baia Mare – SCM Craiova, duminicã, ora 19:30, Digi Sport 1
Liga Naþionalã – programul complet al rundei a 14-a

Sâmbãtã: HCM Rm. Vâlcea – CSM Unirea Slobozia (11:00), HCM Roman –
U Cluj (15:15).

Duminicã: Neptun Constanþa – CSM Cetate Devatrans (12:00), Mureºul
Tg. Mureº – HC Dunãrea Brãila (17:00), HCM Baia Mare – SCM CRAIOVA
(19:30).

Luni: Corona Braºov – CSM Ploieºti (18:00).
Partida CSM Bucureºti – HC Zalãu a avut loc asearã, dupã închiderea

ediþiei.
1. Baia M. 36 8. Zalãu 16
2. CRAIOVA 33 9. Vâlcea 14
3. CSM Buc.* 32 10. Devatrans 13
4. Corona 32 11. Slobozia 12
5. Roman 23 12. Constanþa 9
6. Brãila 21 13. Cluj 8
7. Ploieºti 18 14. Tg. Mureº 0
* - echipã penalizatã cu 1 punct.

Misiune mãcar la fel de ingratã

ºi pentru baschetbaliste

Naþionalã, cu o confruntare ce nu lasã
loc de nici un fel de speranþe, în fief-
ul liderei ºi campioanei en-titre, HCM
Baia Mare. În  partida tur, disputatã

în 29 august, la Polivalentã,
gruparea din nord a provo-
cat alb-albastrelor unicul
eºec pe teren propriu de pânã
acum, câºtigând clar, la 11 go-
luri, 32-21 (17-7).

Reamintim, în aceastã pa-
uzã competiþionalã, SCM ºi-
a pierdut cea mai bunã jucã-
toare a sa din tur, numind-o
aici pe Aneta Pârvuþ, reveni-
tã chiar la echipa din Baia
Mare, dupã un împrumut. Ini-
þial, extrema dreaptã trebuia
sã joace la SCM pânã în
varã, dar o accidentare a
Adei Nechita, la CE din de-
cembrie, a fãcut ca ea sã se
întoarcã încã de pe acum la
trupa campioanã.

“Am jucat pentru SCM,
este o echipã foarte bãtãioa-
sã, cu jucãtoare tinere, dar si-
gur noi, cele de la HCM, vom
câºtiga acest meci. Pentru
mine va fi un meci aparte. Sper
cã publicul mã va primi foar-
te bine”, a declarat Pârvuþ,
citatã de site-ul oficial al for-
maþiei bãimãrene. Formaþie
care, la partida de duminicã
searã, va bifa un debut la ni-
velul bãncii tehnice, în per-
soana reputatului antrenor

sloven Tonje Tiselj, dublu câºtigã-
tor al Ligii Campionilor cu Krim Ljub-
ljana. Tiselj a fost numit în locul lui
Costicã Buceschi.

Dupã douã succese consecutive,
venite la capãtul unei serii, de 14
meciuri, în care izbândiserã doar o
singurã datã, nici echipa de baschet
feminin a clubului SCM nu va avea
parte de o întâlnire care sã ofere fie ºi
minime speranþe, urmând a se duela
tot cu o formaþie aflatã în fotoliul de
lider, ºi tot în deplasare, ACS Sepsi
SIC (14 victorii, 2 înfrângeri – 30 de
puncte).

Partida de la Sf. Gheorghe, pro-
gramatã azi (n.r. sâmbãtã), de la ora
18:00, le gãseºte pe jucãtoarele lui
Paul Nicolae pe antepenultimul loc

al ierarhiei Ligii Naþionale, 12 – cu 19
puncte.

În confruntarea din tur, în Bãnie,
Sepsi SIC a fãcut scorul de pânã acum
al campionatului, impunându-se cu
125-34.

Pentru Craiova ar putea debuta în
acestã întâlnire americanca Brittany
Morgan Paige, sositã în Bãnie joi, la
o zi dupã victoria cu CS Nova Vita
Tg. Mureº, 67-62. La aceastã victo-
rie un aport considerabil l-a avut cea-
laltã achiziþie a iernii, sârboaica Ma-
rija Radovic, autoare a 16 puncte ºi
18 recuperãri.

SCM U Craiova va susþine astãzi, de la ora 16:00, pe
propriul parchet, un joc amical în compania celor de U
Banca Transilvania Cluj-Napoca.

Cei ce vor lua drumul Sãlii Polivalente îi vor putea
vedea, în premierã la lucru, pe pivotul sârb Radomir Ma-
rojevic ºi pe conaþionalul sãu Djordje Micic, care evolu-
eazã pe postul de fundaº.

În schimb, SCM-ul s-a despãrþit în vacanþa de sãrbã-
tori de nu mai puþin de 4 jucãtori: Zoran Krstanovic, Ni-
kola Otovic, Uros Velickovic ºi Nikola Vucurovic.

Amicalul cu U-BT este al doilea de la începtul noului
an, dupã înfrângerea suferitã duminicã, la Ploieºti, 73-98

Dupã ce joi s-au întânit cu cei mici,
iubitorii de volei de la Colegiul Naþi-
onal “Nicolae Titulescu”, SCM U
Craiova continuã sã ia contact cu
suporterii. De aceastã datã, elevii pre-
gãtiþi de Dan Pascu vor merge astãzi,
la ora 18:30, în City-Center Electro-
putere Park, unde doresc sã îºi con-
tinue acþiunea de promovare a me-
ciului tur din sferturile de finalã ale
CEV Cup. Partida se va þine marþi, 13
ianuarie, începând cu ora 17:30, în

BASCHET (M): SCM îºi testeazã
forþele cu U-BT Cluj

cu campioana Asesoft.
Banca Transilvania este singura echipã învinsã de

SCM, pe teren propriu, în turul campionatului (încheiat
pe locul 11 din 13, cu 4 victorii). A fost un succes cu 90-
86, în 25 octombrie.

La fel de rãu ca în Liga Naþionalã stau jucãtorii pregã-
tiþi de Andjelko Mandic ºi în Liga Balcanicã, competiþie
în care vor susþine primul meci oficial din 2015, miercuri,
14 ianuarie (20:00), la Polivalentã, contra kosovarilor de
la Sigal Priºtina.

SCM e pe 4 din 5, cu o victorie ºi 4 înfrângeri, în timp
ce oponenta e pe poziþia a douã, cu 4 victorii ºi 2 eºecuri.

Voleibaliºtii promoveazã
meciul cu Trentino ºi la Mall

compania puternicei echipe Energy
T.I. Diatec Trentino, de 4 ori câºtigã-
toare a Cupei Mondiale a Cluburilor,
de 3 ori învingãtoare în Champions
League ºi câºtigãtoare a numeroase
trofee în “Cizmã”.

Pânã la vizita de la Mall, SCM a
întâlnit-o asearã, la Polivalentã, într-
un meci de verificare, pe Ribnica Kral-
jevo (Serbia), formaþie cu care vor mai
juca încã o datã ºi azi, de la ora 12:30,
în aceeaºi locaþie.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
15:15 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM

Roman – U Cluj / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Real Madrid – Espanyol / 19:00 – HANDBAL (M)
U21 – Preliminarii CM 2015: România – Croaþia /
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Celta
Vigo – Valencia, Eibar – Getafe.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS – Cupa Hopman, în Australia: fina-

la / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Bastia – Paris
SG / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Torino –
Milan / 3:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la Syd-
ney, în Australia: ziua 1.

DIGI SPORT 3
18:00 – BASCHET (M) – Cupa României: BC

Mureº – Steaua CSM / 19:45 – HOCHEI – Liga
MOL: ASC Corona Braºov – Miskolci.

DOLCE SPORT
14:45, 19:30 – FOTBAL Anglia – Premiership:

Sunderland – Liverpool, Crystal Palace – Totten-
ham / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Torino –
Milan.

DOLCE SPORT 2
11:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane, în

Australia: finala / 18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Bastia – Paris SG.

SPORT.RO
16:30 – FOTBAL – Meci amical: Ajax – Schalke.
EUROSPORT
11:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la

Adelboden, în Elveþia / 12:45 – BIATLON (M) –
CM, la Oberhof, în Germania / 14:30 – SCHI FOND
(M) – CM, turul de la Val di Fiemme, în Italia / 15:00
– SÃRITURI CU SCHIURILE – CM, la Tauplitz, în
Austria / 17:00 – FOTBAL Anglia – Premiership:
Chelsea – Newcastle / 19:15, 21:05 – DARTS –
Campionatul Mondial, la Frimley Green, în Regatul
Unit: semifinale.

EUROSPORT 2

7:00, 9:00 – FOTBAL – Cupa Asiei, în Austra-
lia: Coreea de Sud – Oman, Uzbekistan – Coreea de
Nord / 11:15 – COMBINATA NORDICÃ – Cupa
Mondialã, în Franþa / 12:15 – SCHI ALPIN (F) –
CM, la Bad Kleinkirchheim, în Austria / 14:00 –
SCHI FOND (M) – CM, turul de la Val di Fiemme, în
Italia / 14:30 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã,
la Adelboden, în Elveþia / 15:30 – SCHI ACROBA-
TIC – CM FIS, la Val Thorens, în Franþa / 16:30 –
SCHI FOND (F) – CM, turul de la Val di Fiemme, în
Italia / 17:30 – DARTS – Campionatul Mondial, la
Frimley Green, în Regatul Unit: semifinale.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Almeria –

Sevilla / 16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –
Lazio / 18:00 – HANDBAL (M) U21 – Preliminarii
CM 2015: România – Slovenia / 19:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Baia Mare – SCM
Craiova / 22:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Bar-
celona – Atl. Madrid.

DIGI SPORT 2
7:00 – TENIS (F) – Turneul de la Sydney, în

Australia: ziua 1 / 13:30, 16:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Inter – Genoa, Fiorentina – Palermo /
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Nantes – Metz
/ 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Ju-
ventus / 3:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Sydney, în Australia: ziua 2.

DIGI SPORT 3
15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lyon –

Toulouse / 19:45 – HOCHEI – Liga MOL: ASC
Corona Braºov – Dab Docler / 22:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Monaco – Bordeaux.

DOLCE SPORT
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Roma –

Lazio / 19:00 – FOTBAL Grecia – Super League:

Asteras Tripolis – PAOK Salonic /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Na-
poli – Juventus.

DOLCE SPORT 2
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Inter – Ge-

noa / 20:30 – AUTOMOBILISM – Formula E, la
Buenos Aires, în Argentina / 22:30 – BASCHET
NBA: LA Clippers – Miami Heat.

EUROSPORT
10:45 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la

Adelboden, în Elveþia / 12:00 – BIATLON (F) –
CM, la Oberhof, în Germania / 13:00 – SCHI FOND
(M) – CM, turul de la Val di Fiemme, în Italia /
15:30, 18:00 – FOTBAL Anglia – Premiership:
Arsenal – Stoke City, Man. United – Southamp-
ton / 20:00 – DARTS – Campionatul Mondial, la
Frimley Green, în Regatul Unit: finala / 21:00 –
SNOOKER – Mastersul de la Londra, în Regatul
Unit.

EUROSPORT 2

9:00 – FOTBAL – Cupa Asiei, în Australia:
Emiratele Arabe Unite – Qatar / 11:00 – COMBI-
NATA NORDICÃ – Cupa Mondialã, în Franþa /
12:00 – SCHI ALPIN (F) – CM, la Bad Kleinkir-
chheim, în Austria / 14:00 – SCHI ALPIN (M) –
CM, la Adelboden, în Elveþia / 15:00 – BIATLON
(M) – CM, la Oberhof, în Germania / 16:00 – SNO-
OKER – Mastersul de la Londra, în Regatul Unit.
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Ciprian Ogarcă, un  agent de as i-
gurări din Craiova, a câşt igat recent
concursul Master Chef de la ProTV,
int rând în posesia a 50.000 de euro.
Olteanul de 24 de ani care locuieş-
te în zona Ciupercă, aproape de
sediul clubulu i Universitatea şi de
stadion, este s uporter declarat al
Ştiin ţei. Asta se putea remarca chiar
de pe parcursul emisiun ii-concurs
pe teme cu linare, la fiecare probă
îndemnul „Hai Craiova” fiind rost it
răs picat şi frenetic de tânărul pas i-
onat de bucătărie. El a p rimit felici-
tările  de rigoare şi d in partea clu-
bu lui favorit , ba chiar din  partea
fo tbaliştilor şi antrenorilor Ştiinţei,
invitat fiind la un  an trenament al
acesto ra. „Nu mă gândeam n icio-
dată că vo i aduce tro feul în Craio-
va, am muncit foarte mult pent ru
el. Mi-aş dori ca fiecare oltean să
pună umărul şi să aducă cât  mai

Astra are drept de a evolua
în cupele europene

Cupa Davis
România – Israel
se va disputa la Sibiu

Pandurii, premiată
de FIFA pentru aportul la
Cupa Mondială

Meciu l dintre echipele masculine de tenis ale României şi
Israelului, din primul tur al Grupei 1 valo rice a zonei Europa-
Africa, va avea loc la Sibiu , în perioada 6-8 martie, în Sala
Sporturilor Transilvania, pe zgură. Cele două echipe se în tâl-
nesc pentru  a patra oară, România câştigând toate cele trei
confruntări anterioare, dar precedenta dis pută s-a desfăş urat
tocmai în 1971.  În septembrie anul trecut, „tricolorii” au  în-
vins Suedia cu 3-1 în barajul de menţ inere în Grupa 1 zonală, în
timp ce Israelul a fost învinsă cu 3-2 de Argentina, în Statele
Unite, ratând  promovarea în Grupa Mondială. În faza u rmă-
toare a competiţiei, Tecău şi compania vor întâln i Slovacia
sau Slovenia, în funcţie de rezultatele celor două confrun tări
(vor fi adversare învinsele cu înv insele ş i învingătoarele cu
învingătoarele). Cel mai bun jucător român al momentului este
Victor Hănes cu (33 de ani), dar el s-a retras din echipa naţio-
nală. În top  500 ATP, România are doar pat ru jucători, Adrian
Ungur (154 ATP), Marius Copil (201 ATP), Victor Crivoi (318
ATP) şi Petru -Alexandru Luncanu (478 ATP). La dublu, căpi-
tanul nejucător Andrei Pavel contează pe perechea formată
din Horia Tecău (16 ATP la dublu) şi Florin Mergea (24 ATP la
dublu). Israelul mizează la dublu pe perechea consacrată, Jo-
nathan Erlich – Andy Ram, iar cei mai buni jucători de simplu
sunt : Dudi Sela (106 ATP) şi Amir Weintraub (347 ATP), ambii
jucători specializaţi pe suprafeţe rapide.

Asociaţia Europeană a Cluburi-
lor a anunţat sumele pe care le vor
primi 396 de cluburile care au avut
jucători la Cupa Mondială din 2014.
Printre cele 396 de cluburi premiate
se numără şi Pandurii Târgu Jiu, care
va primi 26.133 de dolari. Pandurii a
primit bani fiindcă fundaşul ivorian
Ousmane Viera a fost în lotul gorje-
nilor în timpul preliminariilor pentru
CM 2014. „Ca la Cupa Mondială din
2010, din Africa de Sud, conform unui acord între ECA şi FIFA
semnat în 2008, FIFA alocă o parte din beneficiile de la Cupa Mon-
dială din Brazilia cluburilor, ca recunoaştere a rolului lor important
în succesul turneului. Sumele convenite au fost de 40 de milioane
de dolari pentru Cupa Mondială din 2010 şi de 70 de milioane de
dolari pentru turneul din Brazilia. Sumele sunt distribuite prin in-
termediul federaţiilor naţionale cluburilor celor 736 de fotbalişti
care au participat la turneul final”, se arată pe site-ul ecaeurope.-
com. Din cele 396 de cluburi care beneficiază de bani pentru Cupa
Mondială, 240 sunt europene. Cea mai importantă sumă îi revine
grupării Bayern Munchen - 1,73 milioane de dolari. Real Madrid
se află pe locul doi, cu 1,29 milioane de dolari, iar Chelsea ocupă
poziţia a treia, cu 1,25 milioane de dolari.

În finalu l lu i 2014,
UEFA a comunicat o de-
cizie prin care a sancionat
cluburile Ast ra ’i CFR
Cluj, cu o suspendare de
trei sezoane din competi-
iile europene. Forul inter-
naional le pedepsise pen-
tru încălcarea regulilor de
fair play financiar ’i ne-
plata datoriilor. Cele două
echipe din România pu-
teau  s căpa de aceas tă
sanciune în cazul în care
î’i plăteau dările până pe
31 ianuarie 2015. Clubul
din Giurgiu a fost amen-
dat de UEFA cu 100 000
de euro, în timp ce ardelenii au primit o penalitate de 150 000 de
euro. Între timp, Astra ’i-a plătit datoriile către teri, iar UEFA i-a
ridicat sanciunea. Forul continental a reinut valoarea amenzii ce
urma să fie achitată de giurgiuveni din suma pe care ace’tia o
aveau de primit pentru calificarea în grupele Europa League.
„Ni s-a confirmat ridicarea suspendării. Vom mai primi de la UEFA
suma de 1,8 milioane de euro pentru parcursul din acest sezon-
”, a spus Narcis Răducan.

Masterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastrăMasterchef Ogarcă, în familia alb-albastră

Craioveanul care a câştigat 50.000 de euro
la concursul culinar a fost felicitat de jucătorii

şi staff-ul Universităţii Craiova
multe trofee oraş ului nostru . Îna-
in te de fiecare p robă as cultam im-
nul Univers ităţii Craiova. Era imnul
cu care plecam la lup tă ş i de fiecare
dată tratam fiecare probă ca pe o
finală. La finalul fiecărei probe mă
întăream cu îndemnul Hai, Craiova!
Parcă îmi dădea aşa aripi să trec mai
departe, mai ales în finală, când  a
fost  un  moment  mai greu  pent ru
mine. Dar când am zis  „Hai, Craio-
va!“ am început  să mă s imt iarăşi
ca atunci când eram pe stad ion, o
adevărată putere s ă pot s ă trec mai
departe” s pune Ciprian.

Performeru l Băniei în  bucătărie
s-a exprimat şi în priv inţa pro iectu-
lu i renaşterii Univers ităţii: „Sunt
mândru că în sfârşit avem un pro-
iect serios  şi rezu ltatele au început
să apară. Deja suntem neînvinşi de
11 etape. Dacă va merge tot aşa în
maxim 2 ani primul t rofeu  va veni în

Bănie. Cel pu ţin  Cupa României,
dacă nu  şi campionatul vor ajunge
la Craiova. Mai repede decât  se aş-
tep ta o ricine, mai ales că doi ani am
stat fără fotbal şi chiar a fost  foarte
greu. Şi pentru mine, şi pentru to ţi
oltenii noştri. Eu  nu  am avut  o s i-
tuaţie financiară foarte bună ş i când
eram mic mă rugam de oricine: „Ia-
mă nene şi pe mine la meci“, că aveai
vo ie s ă in tri doi pe bilet. Sunt un
împătimit al sportu lui, în special al
echipei Universitatea Craiova. Cres-
când pe stadion, mai ales  că stau  la
3 minute de „Ion Oblemenco“, când
am rămas fără ech ipă a fost un mo-
ment critic. S-a rupt  ceva din mine
când am rămas  doi ani fără fotbal.
Nu îmi mai venea să mă uit la Liga I,
şt iind  că Universitatea nu  mai e
acolo. Chiar s unt foarte fericit că
oameni cu s uflet mare au venit la
club şi au început  să facă t reabă
bună. De când  s-a reînfiinţat Uni-
versitatea Craiova am fos t la  marea
majoritate a meciurilor. Şi în d ivizia
B am fost de multe ori, când  Cure-
lea marca meci de meci”.  

Şi-ar dori să fie
bucătarul alb-albaştrilor

În ciuda avalanşei de oferte pe care
a primit-o din capitală, Ciprian spune
că ar fi încântat să fie bucătarul echi-
pei Universitatea Craiova: „Vreau să
muncesc pentru imaginea Craiovei.
Nu aş vrea să mă mut în Bucureşti,
deşi am primit oferte serioase de mun-
că de acolo, extrem de tentante. Aş
vrea să fac ceva pentru oraşul acesta,
de ce nu şi pentru clubul Universita-
tea. M-aş bucura mult să primesc o
oferă din partea Universităţii. Aş face
orice pentru oraşul meu şi echipa mea.
Orice job aş primi din partea Univer-
sităţii Craiova m-ar face serios să mă
gândesc. De ce nu să fiu bucătarul
echipei? Aş vrea să gătes c pentru
băieţii de la Craiova şi pentru condu-
cerea clubului. Apoi să-mi dea note.
Cum şi eu îi văd şi îi apreciez atunci
când joacă bine sau mai puţin bine,
aşa aş vrea şi ei să îmi spună: „Tată,
astăzi gătişi bine sau rău“.  

Masterchef Ogarcă a dezvăluit şi
impresiile după întâlnirea cu jucăto-

rii şi antrenorii Universităţii: „De co-
pil îmi doream să iau autografe de la
jucătorii Universităţii. Acum am fost
alături de ei. Mi s-a îndeplinit un al
doilea vis. Primul a fost să realizez
ceva în viaţa mea şi s-a întâmplat, iar
al doilea a fost să fiu fotbalist, îmi
plăcea să joc în poartă. Şi am fost la
fotbal, dar a t rebuit să renunţ din
cauza unor probleme medicale. A fost
o senzaţie foarte plăcută că am dat
mâna cu antrenorii, cu jucătorii. Dom-
nii Cârţu şi Săndoi m-au felicitat, par-
că eram un copil care a primit o bom-
boană foarte dulce”.  

Ciprian şi-a numit şi jucătorii pre-
feraţi: „Mi-a plăcut foarte mult de Cu-
relea, dar am văzut că în ultimul timp a
venit Bawab şi i-a cam luat locul. Îmi
place tare şi portarul nostru, Cristi Băl-
grădean, şi pentru că a renunţat la Di-
namo şi a venit la Universitatea. Pen-
tru că de-a lungul timpului destui ol-
teni au renunţat la Craiova pentru Di-
namo, ne aducem aminte când era Gigi
Neţoiu. A fost ca o rană pentru noi,
iar acum încep să se astupe aceste
răni, când vin jucători în sens invers”


