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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- E bine când este zãpadã, Po-
pescule, nu se mai vãd gropile.

Despre discursulDespre discursulDespre discursulDespre discursulDespre discursul
preºedinteluipreºedinteluipreºedinteluipreºedinteluipreºedintelui
Klaus IohannisKlaus IohannisKlaus IohannisKlaus IohannisKlaus Iohannis
în Parlamentîn Parlamentîn Parlamentîn Parlamentîn Parlament

Analizat ca structurã, dar ºi
ca intonaþie, discursul preºedin-
telui Klaus Iohannis în Parlamen-
tul þãrii a fost ceea ce trebuia sã
fie. N-a avut viraje, n-a conþi-
nut diatribe la adresa aleºilor,
intonaþia fiind aceeaºi de la un
capãt la altul. Mai clar, preºe-
dintele a exprimat câteva din
exigenþele proprii, afirmând cã-
ºi doreºte un Parlament puter-
nic, „pentru cã un Parlament
puternic înseamnã o verigã
puternicã în construcþia de-
mocraticã”. Deziderat logic.

Conducerea Consiliului
Judeþean Dolj a prezentat, ieri,
bugetul pentru 2015. Bine
structurat, bazat pe douã
direcþii – funcþiune ºi dezvolta-
re –, bugetul aratã grija
administraþiei judeþene faþã de
o dezvoltare continuã a regiu-
nii. Este un buget bazat în
principal pe fondurile europe-
ne, structura fiind formatã din
proiecte cu finanþare externã
nerambursabilã aproape 80%
ºi din surse proprii de 20%. Se
merge pe douã direcþii –
infrastructura de transport ºi
sãnãtate. Se continuã investi-
þiile la Aeroportul Internaþio-
nal Craiova ºi se dã drumul la
lucrãrile de modernizare a
Spitalului Judeþean nr. 1.
Vorbim de investiþii de peste
120 milioane de euro, iar
ambiþiile administraþiei
judeþene sunt foarte mari.
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Pentru cã ultimele zile au
fost destul de geroase,
temperaturile coborând
noaptea ºi sub minus zece
grade Celsius, autoritãþile
sanitare avertizeazã asupra
riscului apariþiei unor
afecþiuni provocate de ger.
Cele mai frecvente în aceas-
tã perioadã sunt pneumoniile
ºi infecþiile cãilor respirato-
rii, dar au fost ºi destule
situaþii în care pacienþi aflaþi
deja sub supraveghere cu
afecþiuni cronice au fost
diagnosticaþi cu complicaþii
medicale.
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Hollande: Renault
participã cu 3%

la producþia
României

Preºedintele francez,
Francois Hollande, a
declarat ieri, în cadrul
conferinþei de presã comu-
ne cu preºedintele român,
Klaus Iohannis, la Palatul
Elysee, referindu-se la
investiþiile româno-france-
ze, cã Renault participã cu
3% la producþia din Româ-
nia. „Franþa este prezentã
în România, s-au fãcut
investiþii, în ultimii ani,
dorim sã amplificãm aceste
investiþii. Renault este
implicatã, participã cu 3%
la producþia din România,
este în interesul ambelor
þãri sã continuãm. Balanþa
comercialã a Franþei va
avea de câºtigat”, a spus
Hollande. El a precizat cã
cele douã þãri au interese
în mai multe domenii,
precum infrastructurã,
transport, energie, chiar ºi
cea nuclearã, servicii, mai
ales noile tehnologii, dar ºi
în domeniul apãrãrii.
Referindu-se la „chestiunea
sensibilã a populaþiei de
etnie rromã”, ºeful statului
francez a precizând cã de
mai multe luni are loc o
cooperare poliþieneascã
mult mai strânsã. „Preºe-
dintele Iohannis ºi cu mine
vom încerca sã continuãm
aceastã mobilizare, sunt
ofiþei de poliþie în Franþa
care lucreazã cu omologii
privind combaterea reþelele
de trafic, ºi reafirmãm
dorinþa de a regla aceastã
chestiune, cu umanitate”, a
spus Hollande.

Preºedintele Franþei, Francois Hollan-
de, a declarat, ieri, cu ocazia vizitei preºe-
dintelui român, Klaus Iohannis, la Paris,
referitor la aderarea României la spaþiul
Schengen, cã þara noastrã este pregãtitã
sã îºi ia „unele angajamente” în aceastã
privinþã. Hollande a amintit cã, joi, va avea
loc un Consiliu European, unde vor fi abor-
date chestiuni importante precum securi-
tatea ºi a menþionat cã el ºi Klaus Iohannis
„ne-am pus de acord ca în acest Consiliu
sã fie luate decizii pentru a controla depla-
sãrile, programul PNR (Passenger Name
Record – înregistrarea datelor pasageri-
lor), precum ºi decizii pentru a face con-
troale ferme pe Internet ºi pentru a distru-
ge aceste site-uri Internet care permit ra-
dicalizarea populaþiei”. Potrivit preºedin-
telui francez, „România este pregãtitã sã îºi ia
unele angajamente (..) Vreau ca la Consiliu, joi,
la Consilul European, sã ne putem coordona,
pe toate dispoziþiile ce þin de frontiere, pentru a
controla mai bine intrãrile ºi ieºirile pe conti-
nentul european”, dorindu-se astfel sã se pre-
vinã plecãrile unor „combatanþi” în strãinãtate
ºi sã fie informaþi de miºcãrile lor. În declaraþia
de presã comunã cu preºedintele României, de
la Palatul Elysee, Hollande a subliniat cã este
important faptul cã Iohannis se aflã la Paris, ºi
a adãugat cã este un factor de unitate pentru
România, la ora actualã. Anterior, preºedintele
României menþionase cã a solicitat sprijinul
Franþei pentru aderarea þãrii noastre la spaþiul
Schengen ºi cã ºi-a exprimat încrederea cã o
astfel de decizie va fi adoptatã curând. Totoda-
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tã, Iohannis a precizat cã a discutat cu ºeful
statului francez despre prioritãþile la nivel euro-
pean în lupta antiterioristã, „am trecut în revis-
tã cu preºedintele Hollande evoluþiile preocu-
pante din vecinãtatea esticã a Uniunii Europene
ºi modalitãþile de sporire a apropierii unora din
state de regiunea UE”, reiterând susþinerea fer-
mã a României pentru suveranitatea ºi integri-
tatea teritorialã a Ucrainei, în cadrul frontiere-
lor sale recunoscute internaþional. Preºedintele
Klaus Iohannis a plecat, ieri, într-o vizitã ofi-
cialã în Franþa, în cursul cãreia a avut convor-
biri cu preºedintele Hollande, cu preºedintele
Senatului Republicii Franceze, Gerard Larcher,
ºi cu preºedintele Adunãrii Naþionale, Claude
Bartolone. Joi, ºeful statului urmeazã sã parti-
cipe la Consiliul European de la Bruxelles, pre-

cum ºi la summit-ul Partidului Popular Eu-
ropean (PPE). Preºedintele merge în
aceastã deplasare externã cu soþia sa, Car-
men Iohannis, fiind vorba despre o vizitã
oficialã. Din delegaþie mai fac parte con-
silierul personal Mihai Rãzvan Ungurea-
nu, consilierii prezidenþiali Dan Mihalache,
Simina Tãnãsescu, Andrei Muraru, Cos-
min Marinescu, George Scutaru, Leonard
Orban ºi purtãtorul de cuvânt Tatiana Ni-
culescu Bran.

Premierul Victor Ponta a plecat ºi el
asearã din þarã, în SUA. Anunþul privind
aceastã vizitã a fost fãcut de Ponta ieri,
în ºedinþa de guvern, când a menþionat
ºi scopul vizitei. „O sã merg la Washing-
ton pentru a avea întâlniri ºi cu secreta-
rul de stat al Comerþului ºi cu alþi repre-

zentanþi ai mediului de afaceri, pe dimensiu-
nea economicã a Parteneriatului strategic Ro-
mânia-Statele Unite ale Americii. La relaþii ex-
celente politice ºi militare trebuie sã avem re-
laþii mai bune ºi economice”, le-a spus pre-
mierul miniºtrilor, cerându-le din nou sã înlã-
ture barierele birocratice ºi administrative pen-
tru investitori. Ponta a plecat din Bucureºti
asearã ºi va reveni în þarã duminicã. „Vizita
are un caracter predominant economic, dar
vor fi ºi întâlniri de naturã politicã”, au arãtat
unele surse pentru agenþia Mediafax. Pe pe-
rioada cât va lipsi din þarã, respectiv 10-17
februarie, premierul ºi-a delegat atribuþiile pri-
vind conducerea operativã a Guvernului cãtre
vicepremierul Gabriel Oprea, potrivit unei de-
cizii publicate în Monitorul Oficial.

Senatorii din Comisia juridicã au avi-
zat favorabil, ieri, cu majoritate de vo-
turi, cererile pentru începerea urmãri-
rii penale a foºtilor miniºtri ai Econo-
miei Ion Ariton ºi Varujan Vosganian.
Rapoartele Comisiei juridice privind
cererile DNA de încuviinþare a începe-
rii urmãririi penale a lui Ariton ºi Vos-
ganian vor fi prezentate plenului Sena-
tului astãzi sau mâine, a declarat pre-
ºedintele Comisiei juridice a Senatului,-
 Cãtãlin Boboc, care a explicat cã avi-
zul nu putea fi dat înainte de audierea
celor doi parlamentari. „Comisia juri-

Comisia de Cod electoral a vo-
tat, ieri, principiul potrivit cãruia
primarii urmeazã a fi aleºi prin vot
direct, într-un singur tur de scru-
tin, iar consilierii locali ºi judeþeni
vor fi aleºi prin vot pe liste, urmând
a se cãdea de acord, în urma unor
negocieri, ºi asupra alegerii preºe-
dinþilor de consilii judeþene. Astfel,
principiul potrivit cãruia consilierii
locali ºi judeþeni vor fi aleºi prin vot
proporþional, pe listã, a întrunit una-
nimitatea opþiunilor, respectiv 15
voturi. Principiul potrivit cãruia pri-
marii vor fi votaþi prin vot direct
într-un singur tur, a întrunit majo-
ritatea voturilor, respectiv 10 vo-
turi „pentru” - aceastã variantã fi-
ind agreatã de coaliþia de guverna-
re. Varianta susþinutã de PNL, po-
trivit cãreia primarii ar trebui sã fie

aleºi în douã tururi, a întrunit doar
5 voturi „pentru”. În ceea ce pri-
veºte alegerea preºedinþilor de CJ,
nu s-a agreat o propunere, în con-
diþiile în care coaliþia de guvernare
a susþinut varianta alegerii într-un
singur tur, iar PNL varianta alegerii
în douã tururi, în timp ce UDMR s-
a abþinut. „În ceea ce priveºte ale-
gerea preºedinþilor de CJ, propun
sã facem un dialog pentru a strân-
ge 10 voturi pânã sãptãmâna vii-
toare, pentru a gãsi o soluþie”, a
precizat preºedintele Comisiei, Va-
leriu Zgonea, propunerea acestuia
fiind agreatã de Mihai Voicu (PNL).
Zgonea a precizat cã formaþiunile
din coaliþia de guvernare susþin
menþinerea actualului sistem de vot
în privinþa aleºilor locali, respectiv
un singur tur pentru primari ºi pre-

ºedinþi de CJ ºi vot proporþional pe
liste pentru consilierii locali ºi jude-
þeni, în vreme ce PNL agreazã ale-
gerea primarilor ºi a preºedinþilor
de CJ în douã tururi ºi vot propor-
þional pe liste pentru consilierii lo-
cali ºi judeþeni. Membrii Comisiei
au votatºi în favoarea menþinerii
pragului de 5% la alegerile locale
pentru alegerea consilierilor locali ºi
judeþeni.

Tot ieri, Comisia parlamentarã de
elaborare a legilor electorale a decis
sã adopte principiul potrvit cãruia
numãrul parlamentarilor care vor fi
aleºi în viitoarea legislaturã sã fie
unul fix, dar mai mic decât cel din
actuala legislaturã, iar sistemul elec-
toral sã fie acelaºi pentru alegerile
celor douã Camere. Membrii Co-
misiei au mai cãzut de acord ºi asu-

pra duratei campaniei electorale,
care va fi de 30 de zile, dar ºi asu-
pra pragului electoral, care se va
menþine la 5%. Pe de altã parte, s-a
stabilit ca membrii comisiei sã se
împartã în trei subcomisii, care vor
lucra separat, astfel: o subcomisie
se va ocupa de legea partidelor ºi
legea finanþãrii partidelor ºi a cam-
paniilor, a doua subcomisie se va
ocupa de legea alegerilor locale, iar
a treia se va ocupa de legea alegeri-
lor parlamentare. Cele trei subcomi-
sii au termen pânã pe 1 martie pen-
tru elaborarea proiectelor de modifi-
care a legilor de care se ocupã, ast-
fel încât, între 7 ºi 15 martie acestea
sã fie dezbãtute ºi votate în Comisia
de Cod electoral, iar pânã la finalul
lunii martie proiectele sã plece la
Senat pentru dezbatere ºi vot.

Comisia de Cod electoral: Primarii vor fi aleºi într-un singur tur, consilierii pe liste

Începerea urmãririi penale pentru senatorii Ariton ºi Vosganian,
avizatã favorabil în Comisia juridicã

dicã întotdeauna a respectat procedu-
rile. (...) Dacã aºa au solicitat, din res-
pect pentru cei doi senatori, vom relua
astãzi (n.r. - ieri) discuþiile. La ora trei
sunt invitaþi, sper sã ºi vinã, iar dupã
aceea vom da un vot pe acele rapoar-
te, apoi le depunem Biroului Permanent,
mâine (miercuri - n.r.) putând intra în
plen sau, cel mai târziu, joi”, a spus Bo-
boc, adãugând cã reinvitarea la audiere
a lui Ariton ºi Vosganian este motivatã
de faptul cã aceºtia nu au depus la do-
sar nici un punct de vedere ºi nici nu
au venit pentru a-ºi susþine cauza.
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Analizat ca structurã, dar ºi
ca intonaþie, discursul preºedin-
telui Klaus Iohannis în Parla-
mentul þãrii a fost ceea ce tre-
buia sã fie. N-a avut viraje, n-a
conþinut diatribe la adresa ale-
ºilor, intonaþia fiind aceeaºi de
la un capãt la altul. Mai clar,
preºedintele a exprimat câteva
din exigenþele proprii, afirmând
cã-ºi doreºte un Parlament pu-
ternic, „pentru cã un Parla-
ment puternic înseamnã o
verigã puternicã în construc-
þia democraticã”. Deziderat
logic. Numai cã un asemenea
Parlament este expresia serio-
zitãþii partidelor politice, care
fac selecþia candidaþilor, pre-
mergãtor votului cetãþenilor. Cu
toate acestea, pentru a nu ne în-
depãrta de subiect, ne place

MIRCEA CANÞÃR
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sau nu, actualul Parlament a fost
cel care a schimbat regulamen-
tele privind ridicarea imunitãþii
senatorilor ºi deputaþilor deîn-
datã, când au existat solicitãri
din partea justiþiei. În consecin-
þã, Parlamentul, ca instituþie de-
mocraticã, este sãnãtos. Poate
sã surprindã faptul cã Parla-
mentul a reuºit sã lucreze cu efi-
cienþã, într-un climat mai de
grabã ostil. Comparativ cu pre-
decesorul sãu, sistematic tumul-
tuos, actualul preºedinte a ad-
optat completamente un alt stil.
Existenþa a douã organe repre-
zentative ale statului – Parla-
ment ºi Preºedinte – care se
bucurã de egalã legitimitate, fi-
ind alese de acelaºi corp elec-
toral, desigur, în condiþii diferi-
te, cu aceeaºi finalitate, ridicã

întrebarea legatã de încadra-
rea constituþionalã a celor
douã autoritãþi publice, rãs-
punsul fiind dat prin argumen-
te peremptorii, formulate de
Adunarea Constituantã origi-
narã, care nu ºi-a imaginat
niciodatã cã în competiþia
pentru reprezentativitate Par-
lamentul ar putea avea un rol
secund în raport cu Preºedin-
tele României. Precizarea
aceasta devine necesarã pen-
tru justificarea exprimãrii „îmi
doresc un Parlament puter-
nic”, care poate fi acceptatã,
cum spuneam, doar ca dezi-
derat ºi nimic mai mult, din
moment ce Constituþia Româ-
niei condiþioneazã exercitarea
unor atribute prezidenþiale de
acordul Parlamentului. Mai

mult, existenþa unui control
parlamentar asupra preºedin-
telui României face ca siste-
mul politic românesc sã aibã
un semnificativ caracter par-
lamentar, neplasat nici în zona
sistemelor parlamentare de
obârºie ºi nici în cea a siste-
melor semiprezidenþiale clasi-
ce, ci la intersecþia celor douã
sisteme (prof. univ. dr.  Ioan
Vida, ex-preºedintele CCR, în
„Constituþia României” – Ed.
CH Beck, 2008). Discursul
preºedintelui Klaus Iohannis,
menit sã responsabilizeze Par-
lamentul, sã-l dinamizeze mai
de grabã, fiindcã s-a avansat
chiar ideea unui parteneriat, a
avut în vedere „agenda ambi-
þioasã” convenitã cu partidele
în recentele discuþii, care cu-

prinde noi legi electorale, o
lege a securitãþii cibernetice
extrem de sensibilã, o nouã
strategie de apãrare º.a.m.d.
Impunându-ºi stilul cumpãtat,
ferit de derapaje retorice,
Klaus Iohannis, conºtient de
experienþa predecesorului cã
starea conflictualã este contra-
productivã, s-a înscris la vir-
gulã în litera ºi spiritul Consti-
tuþiei. N-a fãcut recomandãri
de nici o naturã, nici cel puþin
la ceea ce doreºte de la codul
electoral sau legea finanþãrii
partidelor, ºtiind cã-ºi poate
spune cuvântul prin promulga-
re sau retrimitere, dupã ce vor
vota parlamentarii. Dacã a plã-
cut sau nu, are mai puþinã im-
portanþã, instituþional a fãcut
ceea ce îi este permis.

Consilierii municipali sunt de
pãrere cã strãzile proaspãt amena-
jate din zona istoricã a Bãniei, ºi
nu numai, ar arãta mult mai bine
dacã nu ar mai exista consolele
metalice pe care compania CEZ le-
a ales ca soluþie pentru a ascunde
firele aeriene de pe faþadele case-
lor. „Unde este un scuar mai fru-
mos, acolo apar ºi niºte construc-
þii metalice ale CEZ. Existã ºi vari-
anta sã fie amplasate în subteran
ºi acoperite cu un grilaj. S-ar eli-
mina astfel prezenþa dizgraþioasã
lângã monumente istorice. ªi, în
plus, trebuie sã avem în vedere cã
pe mãsurã ce consumul de ener-
gie electricã va creºte, va fi nevo-
ie de cât mai multe astfel de trans-
formatoare”, a atras atenþia consi-
lierul liberal Emilian ªtefârþã.

Soluþia: un regulament local
Tot în ºedinþa de luna trecutã,

directorul Muzeului de Artã, Emi-
lian ªtefârþã, a venit cu propune-
rea ca respectiva companie sã fie
constrânsã sã procedeze în acest
mod, care ar fi mai estetic dupã
pãrerea aceluiaºi consilier. Alesul
local a avansat ideea ca aleºii lo-
cali sã elaboreze un regulament

Consolele metalice, inestetice
pentru consilierii municipali

Consolele metalice ale CEZ care apar în centrul
vechi al Craiovei nu sunt pe placul aleºilor locali.
Aceºtia au venit cu ideea sã întocmeascã un regu-
lament local prin care sã îi punã în vedere opera-
torului de electricitate ca transformatoarele sã fie
coborâte în subteran.

local în acest sens, pe care apoi sã
vinã ºi sã-l voteze într-o ºedinþã a
CLM Craiova. „Haideþi sã instituim
prin Consiliul Local ca aceste con-
sole sã fie subterane”, le-a cerut
ªtefârþã colegilor consilieri. Primul
care a susþinut propunerea a fost
consilierul Dan Cherciu: „Susþin
ideea dar cred cã trebuie sã facem
un proiect de hotãrâre în acest
sens ºi poate cã dumneavoastrã aþi
fi cel mai potrivit sã îl faceþi. Ei
vor fi în felul acesta avertizaþi cã,
în viitor, acest lucru nu va mai fi
posibil”.

„Am gãsit înþelegere la CEZ”
Prezent la ºedinþã, viceprimarul

Mihai Genoiu a spus cã toate ca-
sele din centrul istoric erau pline
de fire ºi console, iar Primãria Cra-
iova a gãsit înþelegere la cei de la
CEZ ºi toate au fost coborâte. „Noi
nu le-am impus modalitatea de
amplasare pentru cã nici nu am
avut informaþii suficiente, dar ori-
cum au fost mutate în niºte cutii
de bun simþ, nu mai sunt firele
acelea pe faþade. Am gãsit înþele-
gere de la ei ºi în privinþa strãzilor
proaspãt asfaltate, acolo orice in-
tervenþie a lor fiind fãcutã prin fo-

raj subteran. Au respectat ceea ce
le-am cerut”, a spus Genoiu. Pe
de altã parte, acesta a menþionat
cã, dacã se va face un regulament
local care sã cearã ca toate trans-
formatoarele sã fie coborâte în
subteran, municipalitatea va trebui
sã îl respecte cu sfinþenie.

Achiziþii pentru centrul istoric
Autoritãþile locale se pregãtesc

ºi ele cu investiþii pentru centrul

istoric. În lista de achiziþii, care
a fost prinsã în bugetul pe 2015,
sunt cuprinse trei investiþii noi.
Pentru cã toate evenimentele so-
ciale ºi culturale se vor desfãºu-
ra în zona veche a Craiovei, mu-
nicipalitatea va achiziþiona o in-
stalaþie audio pentru Piaþa „Bu-
zeºti” (cea de la Bancpost), care
va costa 155.000 de lei ºi va fi
plãtitã de la bugetul local. Dupã
amenajare, traficul auto va fi re-

stricþionat, autoritãþile achiziþio-
nând bolarzii retractabili cu aju-
torul cãrora se vor închide strã-
zile. Tot pentru centrul istoric,
Primãria Craiova ºi-a propus sã
cumpere ºi o autospecialã multi-
funcþionalã cu care va fi dotatã
Salubritatea. Utilajul va costa
700.000 de lei ºi va fi folosit nu-
mai pentru a efectua curãþenia în
centrul istoric.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 27 mai 2010,
ofiþerii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova, împreunã cu procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, demarau o amplã acþiune de
destructurare a unei grupãri de fal-
sificatori de carduri. Nu mai pu-
þin de 37 de percheziþii s-au fãcut
în Craiova, Bucureºti, Slatina ºi
Caracal, în urma cãrora s-au ri-
dicat zeci de mii de euro ºi lei, 40
de unitãþi centrale de calculator,
laptop-uri, telefoane mobile, ca-
mere foto, peste 80 de cãrþi de
credit, cartele telefonice, guri de
bancomat, skimmere, dispozitive
electronice utilizate la confecþio-
narea dispozitivelor tip skimming,
documente de transfer bancar ºi
documente de identitate.

Procurorii de crimã organizatã
au cerut atunci mandate de ares-
tare preventivã pe numele a 13
persoane, dintre care trei în lip-
sã, iar a doua zi Tribunalul Dolj

Potrivit Directivei 98/10/
EC, 112 este numãrul unic pentru
apeluri de urgenþã pentru toate sta-
tele Uniunii Europene, apelabil gra-
tuit de la terminalele conectate în
reþelele de telefonie fixã. Comisia
Europeanã, Parlamentul European
ºi Consiliul au declarat ziua de 11
februarie Ziua Europeanã 112, în
încercarea de a aduce la cunoºtin-
þa publicului larg informaþii despre
acest serviciu.

Sistemul Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã este constituit-
 în scopul furnizãrii cãtre cetãþeni
a Serviciului de urgenþã 112 ºi asi-
gurã preluarea apelurilor de urgenþã
de la cetãþeni ºi, dupã caz, trans-

Forþele de intervenþie marcheazã astãzi Ziua Europeanã 112
miterea acestora cãtre agenþiile
specializate de intervenþie, sau al
prelucrãrii lor ºi alertãrii directe a
echipajelor de intervenþie în vede-
rea asigurãrii unei reacþii imediate,
uniforme ºi unitare pentru soluþio-
narea urgenþelor. Apelarea numã-
rului 112 reprezintã o cale rapidã
de a comunica cu dispeceratele de
urgenþã (poliþie, pompieri, ambu-
lanþã) în timpul unei situaþii de ur-
genþã. Sistemul 112 funcþioneazã
la nivelul întregii þãri, în toate reþe-
lele de telefonie, fixe sau mobile.
Numãrul unic pentru apeluri de
urgenþã 112 se apeleazã atunci
când este necesarã intervenþia
agenþiilor specializate de interven-

þie, pentru asigurarea asistenþei
imediate în situaþii în care este pe-
riclitatã viaþa, integritatea ori sãnã-
tatea cetãþeanului, ordinea publicã,-
 proprietatea publicã sau privatã
ori mediul.

În anul 2014, Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
Judeþului Dolj a primit, prin inter-
mediul SNUAU 112, 29.484 ape-
luri, în medie 81 pe zi.  Din aces-
tea 8.875 au constituit situaþii de
urgenþã, în medie 24 pe zi. Com-
parativ cu anul 2013. numãrul
acestora a crescut cu 21%, ca ur-
mare creºterii solicitãrilor de rãs-
puns pentru acordarea prim-ajuto-
rului medical calificat.

Dragoº TDragoº TDragoº TDragoº TDragoº Tiugan – rejudecat,iugan – rejudecat,iugan – rejudecat,iugan – rejudecat,iugan – rejudecat,
carderii sãi – condamnaþi definitivcarderii sãi – condamnaþi definitivcarderii sãi – condamnaþi definitivcarderii sãi – condamnaþi definitivcarderii sãi – condamnaþi definitiv

Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
pronunþat, ieri, sentinþa definitivã în
cazul grupãrii de carderi coordonate de
craioveanul Dragoº Tiugan, fiu de medic
neurolog, grupare destructuratã de po-
liþiºtii BCCO Craiova ºi procurorii DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova în anul 2010.

Nouã din cei zece inculpaþi condamnaþi
de Tribunalul Dolj la pedepse cuprinse
între 5 ºi 6 ani de închisoare au obþinut
la apel reducerea pedepselor, iar în ceea
ce-l priveºte pe Dragoº Tiugan, Curtea
de Apel Craiova a decis rejudecarea
acestuia de instanþa de fond.

a dispus arestarea preventivã
pentru 29 de zile a opt dintre in-
culpaþi – Ion Vrancea, zis Iuli-
cã, ºi Mihai Neacºu, ambii din
Bucureºti, Leonard Vasile, zis
Lony, Marian Badea, zis Pisic,
Andrei Cercelaru, Cãtãlin Dima,
Horia Hangu ºi Narcis Cîþã, ul-
timii din Craiova. În cazul lui
Dragoº Tiugan (fiul medicului
neurolog Alexandru Tiugan) ºi al
lui Doru Stan, ambii din Craio-
va, instanþa a dispus mãsura
obligãrii de a nu pãrãsi localita-
tea timp de 30 de zile.

Dupã cum anunþau anchetato-
rii la momentul respectiv, în urma
cercetãrilor se stabilise cã pe raza
judeþului Dolj s-a constituit un
grup infracþional organizat, care
avea ramificaþii în judeþul Olt ºi
în Bucureºti. Membrii grupului din
Bucureºti se ocupau de confecþi-
onarea componentelor electroni-
ce ale aparaturii de skimming, iar
craiovenii realizau componentele

mecanice. Pãrþile
electronice ºi mecani-
ce erau asamblate în
Craiova, dupã care dis-
pozitivele erau vându-

te cãtre alte persoane sau folosite
de membrii grupãrii. S-a mai sta-
bilit cã, în perioada aprilie 2009 –
mai 2010, membrii grupãrii au ac-
þionat în Italia, Germania ºi Sue-
dia, dar ºi în România, retrãgând
fraudulos, cu cardurile falsifica-
te, bani din bancomate de la dife-
rite unitãþi bancare.
Trimiºi în judecatã în 2010

În noiembrie 2010, procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova au trimis în judecatã 11 per-
soane în acest dosar: Andrei Cer-
celaru, zis „Raþã” (26 de ani), din
Craiova, Eugen Stan, zis „Kinder”
sau „Randu” (35 de ani), din Ca-
racal-Olt, Leonard Vasile, zis
„Lony” (29 de ani), din Craiova,
Dragoº Tiugan (32 de ani), din
Craiova, Narcis Cîþã (31 de ani),
din Craiova, Marian Badea, zis
„Pisic” sau „Masicã” (30 de ani),
din Craiova, Mihai-Traian Neac-
ºu (23 de ani), din Bucureºti, Ho-
ria Sorin Hangu (34 de ani), din
Craiova, Doru Stan (39 de ani),
din Craiova, Ion Cãtãlin Vrancea,
zis „Iulicã” (30 de ani), din Cra-
iova, Claudiu Naciu, zis „Ciumac”

(34 de ani), din Craiova. Infracþi-
unile reþinute în sarcina lor au fost
constituire a unui grup infracþio-
nal organizat, acces fãrã drept la
un sistem informatic, punerea la
dispoziþie fãrã drept a unor date
informatice, deþinerea de echipa-
mente în vederea falsificãrii in-
strumentelor de platã electronicã,
dar ºi falsificarea unor instrumen-
te de platã electronicã ºi punerea
în circulaþie a acestora.

Dupã mai bine de trei ani de ju-
decatã, pe 31 ianuarie 2014, ma-
gistraþii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar, 10 din cei
11 inculpaþi fiind condamnaþi la
închisoare cu executare. Astfel,
Leonard Vasile, Dragoº Tiugan,
Mihai Traian Neacºu ºi Claudiu
Naciu au fost condamnaþi la câte
6 ani de închisoare, alþi ºase in-
culpaþi primind câte cinci ani de
închisoare. Cu privire la Ion Vran-
cea, instanþa a dispus disjungerea
cauzei ºi judecarea sa într-un do-
sar separat, cauza fiind suspen-
datã pânã când inculpatul va fi
gãsit ºi adus în þarã. În plus, in-
stanþa a dispus confiscarea sumei
de 33.265 de euro de la Tiugan,
Cercelaru ºi Eugen Stan ºi menþi-
nerea sechestrelor aplicate de pro-
curorii DIICOT în mai 2010.

Pedepse reduse la Curtea de
Apel Craiova

Toþi cei 10 inculpaþi, dar ºi pro-
curorii craioveni din cadrul DII-
COT au declarat apel împotriva
sentinþei Tribunalului Dolj. Ieri,
Curtea de Apel Craiova a soluþio-
nat apelurile. Instanþa a admis ape-
lurile inculpaþilor, a desfiinþat sen-
tinþa instanþei de fond ºi pentru
nouã dintre inculpaþi a decis redu-
cerea pedepselor, în timp ce Dra-
goº Tiugan va fi rejudecat la Tri-
bunalul Dolj. Astfel, Andrei Cerce-
laru zis “Raþã” a primit 4 ani în-
chisoare,  Eugen Stan zis „Kinder”
sau „Randu” – 3 ani închisoare cu
suspendare pe durata termenului de
încercare de 6 ani, Claudiu Leo-
nard Vasile zis 1Lony” – 4 ani în-
chisoare, Narcis Florin Cîþã – 3 ani
închisoare, Marian Badea  zis „Pi-
sic” sau „Masicã” – 3 ani închi-
soare, Doru Stan – 3 ani închisoa-
re, Horia Sorin Hangu – 3 ani în-
chisoare, Mihai Traian Neacºu –
3 ani închisoare cu suspendare pe
durata termenului de încercare 6
ani ºi Claudiu Naciu – 3 ani închi-
soare. Sentinþa de ieri a Curþii de
Apel Craiova este definitivã, astfel
cã poliþiºtii urmeazã sã-i ridice pe
inculpaþii din Craiova care au pri-
mit pedepse cu executare.
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GEORGE POPESCU O Ioana D’Arc în fustãO Ioana D’Arc în fustãO Ioana D’Arc în fustãO Ioana D’Arc în fustãO Ioana D’Arc în fustã
de… Miþa Baston?de… Miþa Baston?de… Miþa Baston?de… Miþa Baston?de… Miþa Baston?Ceea ce se întâmplã în România de du-

minicã seara încoace pare a surclasa de de-
parte o paginã de ficþiune demnã de pana
unui Dan Brown: un fel de cod secret al po-
liticii noastre post-decembriste, în sfârºit li-
vrat unui public avid de a intra în posesia
unui adevãr cu aceeaºi determinare cu care
s-a ieºit ºi s-a murit în stradã cu mai bine de
un sfert de veac în urmã.

În realitate, nici mãcar o panã ceva mai
zimþatã de „munci agricole” a vreunui scri-
itoraº provincial nu s-ar mulþumi cu auto-
rlâcul unei poveºti atât de searbãdã. ªi de…
greþoasã. Fiindcã, pe orice faþã am întoarce
întâmplãrile din aceste ultime zile, în care
fosta þiitoare a ex-preºedintelui Bãsescu –
cu un prenume, ce-i drept, el însuºi ieºit din
triste pagini ale istoriei noastre naþionale –,
nimic, dar absolut nimic n-ar motiva audienþa
ºi interesul nu doar mediatice, ci ºi publice,
ale celor petrecute.

Cu un strop de detaºare – ºi de luciditate
de care ducem mereu lipsã! –, miezul aces-
tor întâmplãri e uºor reductibil la câteva pro-
poziþii: un politician cocoþat pânã spre vâr-
ful piramidei cu un tupeu scandalos pe care
numai setea de Puterea absolutã l-a concu-

rat a ajuns în punctul-cheie al carierei în care
i se cere un decont pentru un ºir de acte de
corupþie delimitate în acte îndosariate. Po-
trivit legislaþiei, sunt prefiguraþi paºii de fã-
cut, pornind de la votul Camerei Deputaþilor
în care a intrat – ºi aºa pe o… uºã lateralã;
ceea ce s-a ºi fãcut, chiar dacã într-o zi de
duminicã parcã mizându-se pe disponibili-
tatea poporului hãmesit de adevãr de a nu
pierde în direct, ditamai spectacolul.

În realitate, dacã spectacol a fost, de aces-
ta a beneficiat chiar protagonista acestor
întâmplãri, îmbrãcând un fel de cãmaºã a
morþii, jucând, cu o mobilitate scenicã dem-
nã de luminile rampei din teatre de provincie
în suferinþe financiare, mai multe roluri de-
cât puteau încãpea în aceeaºi piesã: de la
Ioana D’Arc, în costum de majoretã dâm-
boviþeanã, trecând prin þoalele târgoveþe ale
Vitoriei Lipan ºi sfârºind în fustereala unei
Miþa Baston, dupã ce Coana Joiþica îºi va fi
pierdut graþiile lui Tipãtescu, retras de pe
scenã prin decizie de edict divin.

Toatã gama „talantului”, vorba unor co-
legi de condei de-acum un veac, exhibatã
de la tribuna parlamentarã n-a depãºit nici
doza unui liricoism desuet, nici mãcar im-
pedanþa unui discurs de avocat de prin cãr-
þile prãfuite ale bibliotecii: ceea ce s-a etalat
cu acelaºi simþ al nemãsurii ce-a însoþit-o în
neverosimil de lunga sa carierã politicã a fost
tupeul ºi pofta unei sfidãri fãrã limite.

O sfidare nu a celor pe care ameninþase
cã-i va denunþa ci a noastrã, a bieþilor muri-
tori, în aºteptarea unui rest de explicaþie,
mãcar, pentru a înþelege cum a fost posibilã
o aventurã atât de imundã într-un stat de
drept ºi într-o þarã pretins aliniatã democra-
þiilor de azi ale lumii.

Fireºte, cazul Udrea, fiindcã se profi-
leazã ca inaugurând deja o cazuisticã a po-
litichiei noastre a cãrei istorie va trebui scri-
sã, capãtã ºi dimensiunea unui sfârºit de
capitol: de fapt, e fila sustrasã abuziv din
Cartea unui regim, bãsescian, în care se
regãsesc, devoalate, cheile de lecturã bã-

nuite, dar inaccesibile multora dintre con-
cetãþenii noºtri.

Altminteri, lucruri ºi potlogãrii în parte
ºtiute, în parte bãnuite, unele strigate în gura
mare, altele ºoptite prin cabinetele aceleiaºi
puteri, dar pe care, frisonaþi brusc de o ne-
bãnuitã dorinþã de confirmare, ne-am lepã-
dat de somn, de griji ºi de toate cele lumeºti,
stând zi-noapte cu ochii aþintiþi pe micile
ecrane nebãgând de seamã asupra unicului
adevãr demn de luat în seamã: anume acela
cã în fila substituitã Jurnalului de bord al
Marinerului se aflã, în deplinãtatea sa litera-
rã, actul de anulare a testamentului pe care
el ar fi dorit sã ni-l lase.

ªi, rãmânând în limitele aceleiaºi lecturi,
cred cã nici nu se putea potrivi mai bine un
rãvaº al unei epoci ticãloºite decât ceea ce
ne probeazã în aceste zile aceastã, pânã la
urmã tristã, paginã dizgraþioasã a cuiva care,
de pe poziþia de subretã, vâneazã acum fi-
gura unei tragediene shakespeariene. Nimic
mai mult. Dar nici mai puþin.

În ultimele zile temperaturile
maxime au depãºit cu greu zero
grade Celsius, în timp ce minime-
le au coborât ºi pânã la minus 13
grade. Gerul s-a resimþit mai tare
dimineaþa ºi noaptea, însã medicii
îi avertizeazã pe cei cu probleme
medicale sã evite pe cât posibil ie-
ºirile, chiar ºi la amiazã, atunci
când temperaturile sunt negative.
Probleme au fost însã ºi pentru cei
care nu acuzau vreo afecþiune cro-
nicã.  Peste 2.000 de viroze ºi pa-
tru cazuri de gripã s-au înregistrat
sãptãmâna trecutã.

Expunerea la frig, de evitat
Degerãturile ºi chiar hipotermii-

le sunt, de asemenea, în aceastã
perioadã cu temperaturi scãzute,

Pentru cã ultimele zile au fost destul de geroase, temperaturile
coborând noaptea ºi sub minus zece grade Celsius, autoritãþile sa-
nitare avertizeazã asupra riscului apariþiei unor afecþiuni provoca-
te de ger. Cele mai frecvente în aceastã perioadã sunt pneumoniile
ºi infecþiile cãilor respiratorii, dar au fost ºi destule situaþii în care
pacienþi aflaþi deja sub supraveghere cu afecþiuni cronice au fost
diagnosticaþi cu complicaþii medicale.

un real pericol. În aceste condiþii,
medicii de la Direcþia de Sãnãtate
Publicã (DSP) Dolj îi sfãtuiesc pe
doljeni sã evite expunerea prelun-
gitã la frig. Ar trebui sã se fereas-
cã mai ales persoanele vârstnice,
copiii, bolnavii cu afecþiuni croni-
ce cardio-vasculare ºi respiratorii
care au fost avertizaþi sã nu stea
prea mult timp în aer liber în pe-
rioadele cu ger. Pentru a evita ast-
fel de neplãceri trebuie folosite
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte adec-
vatã. Spre exemplu, îmbrãcãmin-
tea ºi încãlþãmintea strâmtã nu sunt
recomandate pentru cã nu pãstrea-
zã cãldura.

„Persoanele care se expun fri-
gului trebuie sã poarte cãciulã, fu-
lar ºi mãnuºi. Mersul pe jos – pen-

tru distanþe mici – este de preferat
unor staþionãri prelungite în aºtep-
tarea unui mijloc de transport în
comun. Trebuie evitat efortul fizic
prea  mare,  care suprasolicitã or-
ganismul. Asiguraþi-vã o alimenta-
þie completã adaptatã la vârsta ºi
activitatea zilnicã care sã fie baza-
tã  pe o hranã caldã, cu multe le-
gume ºi fructe  proaspete ce aduc
un aport crescut de vitamine ºi
minerale. Cresc imunitatea ºi ne
aparã de viroze ºi infecþii respira-
torii. Este necesarã hidratarea co-
respunzãtoare din care sã nu lip-
seascã supele calde sau ceaiurile
vitaminizante. Trebuie folosite în
limita toleranþei mierea de albine ºi
usturoiul ca ºi adjuvante naturale
împotriva rãcelilor”, a declarat dr.
ªtefan Popescu, purtãtor de cu-
vânt al Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Dolj.

Bolnavii cronic,
cei mai expuºi riscurilor
unor complicaþii medicale

Medicii spun cã în aceastã pe-
rioadã este de evitat consumul de
alcool ºi cafea, dar ºi fumatul. O
altã recomandare se adreseazã
bolnavilor cronic, sfãtuiþi sã nu
uite de afecþiunea de care suferã
ºi sã urmeze corect tratamentul.
Medicamentaþia nu trebuie între-

ruptã decât cu acordul medicu-
lui. Altfel, existã riscul decom-
pensãrii unor boli grave.

Totodatã, în cazul de apariþiei
unor simptome de rãcealã sau de-
gerãturi pacientul trebuie sã mear-
gã la medic. În niciun caz nu este
recomandatã automedicaþia. ªi în
locuinþã trebuie pãstrat un am-
bient adecvat cu temperaturã op-
timã de 22-24 grade Celsius. Po-
trivit specialiºtilor, sub 20 grade
intervine stresul asupra organis-
mului fãcându-l vulnerabil ºi in-
capabil sã se concentreze sau sã
se odihneascã. Un alt sfat este

acela de a nu folosi aragazul pen-
tru încãlzirea locuinþei.

Unitãþile sanitare, mai ales prin
unitãþile ºi compartimentele de pri-
miri urgenþe, sunt pregãtite ºi sã
acorde asistenþã medicalã pentru
cazurile de hipotermie. Potrivit au-
toritãþilor, Spitalul Judeþean de Ur-
genþã din Craiova are suficiente
paturi pentru a primi eventualele
cazuri de urgenþã ºi medicaþia ne-
cesarã pentru tratarea pacienþilor
cu degerãturi, hipotermie sau afec-
þiuni cardiace, care ar putea ajun-
ge în aceastã perioadã la UPU.

RADU ILICEANU
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Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” vã invitã, de vineri, 13 februarie,
începând cu ora 16.00, în Salonul
Medieval, la o serie de workshopuri
susþinute de Cornelia Calotã, membru
independent „Herbalife”. În cadrul
acestor ateliere interactive vor fi
dezvoltaþi pilonii unui stil de viaþã
activ ºi sãnãtos. Cornelia Calotã îi
invitã cãlduros pe cei interesaþi sã i se
alãture în aceastã incursiune: „Ple-
cãm de la a analiza teoria, pentru a
gãsi soluþiile de punere în practicã în
propriul stil de viaþã. La finalul
întâlnirilor vom fi înarmaþi cu cele
mai bune tehnici pentru a lupta
împotriva dezechilibrelor din viaþa
noastrã”. Participarea publicului la
workshopuri este gratuitã.

„„„„„Trãieºte sãnãtos!”rãieºte sãnãtos!”rãieºte sãnãtos!”rãieºte sãnãtos!”rãieºte sãnãtos!”     –––––
workshopuri de stilworkshopuri de stilworkshopuri de stilworkshopuri de stilworkshopuri de stil
de viaþã echilibratde viaþã echilibratde viaþã echilibratde viaþã echilibratde viaþã echilibrat

„El Amor” „El Amor” „El Amor” „El Amor” „El Amor” : Pasiune latino-americanã pe scena Operei: Pasiune latino-americanã pe scena Operei: Pasiune latino-americanã pe scena Operei: Pasiune latino-americanã pe scena Operei: Pasiune latino-americanã pe scena Operei
 Opera Românã Craiova vã invitã mâi-

ne, 12 februarie, ora 19.00, la un minunat
spectacol de dans, în regia ºi coregrafia ma-
estrului Francisc Valkay. Îºi vor da concur-
sul soliºtii de balet Eva ªtefãnescu, Dragoº
Teodorescu, Nicolae Popa, Olguþa Ilie,
actorii Laurenþiu Nicu ºi Anca Þecu, ansam-
blul de balet format din Alexandra Iorda-
che, Erna Marin, Alina Onofrei, Andreea
Gheorghe, Loredana Nicola, Amina Alma-
hadin, Gabriel Radu-Mic, Micuþ Tiberiu,
Costin Nanu, Mihai Bãlãceanu, Cristian
Ostafe, Raul Bãlãºeanu ºi Sorin Voica.

Publicul s-a lãsat cucerit de farmecul ar-
tistului Francisc Valkay deîndatã ce acesta a
pãºit sub lumina reflectoarelor. A câºtigat dra-
gostea marilor scene europene ºi a impresi-
onat cu talentul sãu publicul din Asia ºi SUA.
Puþini prim-balerini au avut, precum Fran-
cisc Valkay, ºansa sã interpreteze personaje

Mai mult de trei sferturi din copii folosesc
internetul zilnic sau aproape zilnic, iar 61%
spun cã, într-o zi de ºcoalã obiºnuitã, petrec
pe internet aproximativ una sau douã ore,
procentele fiind similare în mediile rural ºi
urban, potrivit Studiului naþional privind uti-
lizarea internetului în familie, prezentat de
organizaþia „Salvaþi Copiii”, ieri, de Ziua In-
ternaþionalã a Siguranþei pe Internet. Potri-
vit studiului, vârsta medie la care copiii spun
cã au început sã foloseascã internetul este de
opt ani, în scãdere cu un an comparativ cu
datele obþinute prin analiza omonimã din 2013.

În cazul unei zile libere, timpul petrecut
pe internet creºte, 73% din copii spunând
cã stau online trei ore sau mai mult. „Se
observã o creºtere de aproximativ 10% a
celor care acceseazã internetul folosind teh-
nologii mobile (telefoane smart sau tablete).
Din perspectiva mediului de prove-
nienþã, se remarcã o diferenþã sem-
nificativã în cazul accesului la inter-
net în ºcoli, 54% din copiii din me-
diul urban afirmând cã pot face acest
lucru în unitãþile de învãþãmânt, com-
parativ cu 34% din cei din mediul
rural”, rezultã din studiu.

Fotografii ºi date personale,
frecvent furnizate pe site-urile

de socializare
Aproape toþi copiii care utilizeazã interne-

tul spun cã folosesc cel puþin o reþea socia-
lã, în urban procentul fiind mai mare. Faþã
de anul 2013, numãrul celor care au profil
pe o astfel de reþea a crescut cu trei procen-
te, iar 95% din ei spun cã au profil pe Face-
book. „Referindu-se la setãrile de confiden-
þialitate a profilului de pe reþeaua de sociali-
zare favoritã, 35% din copii afirmã cã aces-
ta este privat, 26% cã este parþial privat ºi
33% cã este public, (...) fetele optând într-o
mãsurã mai mare pentru un profil privat
(40%), comparativ cu bãieþii (29%)”, se mai
aratã în studiul citat. Principalele informaþii
furnizate de copii pe reþele de socializare sunt:
poze în care se distinge clar faþa copilului
(81%), numele de familie (61%), numele
ºcolii la care învaþã (59%) ºi vârsta corectã
(47%). Mai mult, 16% din copii afirmã cã
au publicat pe profilul lor adresa de acasã ºi
10% au notat ºi numãrul de telefon.

Numãrul copiilor care se întâlnesc cu persoane cunoscuteNumãrul copiilor care se întâlnesc cu persoane cunoscuteNumãrul copiilor care se întâlnesc cu persoane cunoscuteNumãrul copiilor care se întâlnesc cu persoane cunoscuteNumãrul copiilor care se întâlnesc cu persoane cunoscute
pe internet este în creºterepe internet este în creºterepe internet este în creºterepe internet este în creºterepe internet este în creºtere

Aproape jumãtate din copii au cunoscut sau au luat
contact pe internet cu persoane pe care nu le-au vãzut
faþã în faþã, reþelele sociale, chat-ul ºi site-urile de jocuri
fiind principalele modalitãþi prin care cei mici intrã în

diametral opuse din marele repertoriu univer-
sal. În top a fost „Lacul Lebedelor”, în care
a evoluat de 180 de ori; a strãlucit ca puþini
alþi dansatori români în „Fântâna din Bah-
cisarai”, unde a dat viaþã, în timp, ºi rolului
de... ,,lover”, dar ºi celui al ,,bãtrânului”. Vâr-
furi ale creaþiei sale au fost ºi neuitatele per-
sonaje din „Romeo ºi Julieta” ºi „Othel-
lo”. De 18 ani este maestru de balet al Ope-
rei Maghiare din Cluj, unde a realizat core-
grafia unor premiere deosebite: „Hamlet”,
„Macbeth”, integrala operelor lui Erkel Fe-
rec, toate prezentate cu succes la festivaluri
internaþionale.

«Vino sã respirãm miracolul acestei mu-
zici! Vino sã fim un singur suflet în douã tru-
puri ºi abia atunci vei înþelege de ce „El
Amor”» – este invitaþia maestrului Francisc
Valkay la reprezentaþia de mâine-searã.

MAGDA BRATU

58% s-au întâlnit, ulterior, faþã în faþã,
cu o persoanã cunoscutã online

Mai mult de jumãtate din copiii chestio-
naþi (58%) spun cã au folosit internetul pen-
tru a-ºi face noi prieteni cel puþin o datã în
ultima lunã, 55% cã au adãugat persoane
necunoscute în lista de prieteni ºi 10% cã
au trimis informaþii personale unor necunos-
cuþi. „Aproape jumãtate din copii afirmã cã
au cunoscut sau au luat contact pe internet
cu persoane pe care nu le cunoscuserã faþã
în faþã, procentul fiind mai mare în cazul
celor din mediul urban. Dintre copiii care
spun cã au intrat în contact cu persoane ne-
cunoscute pe internet, aproximativ 58% afir-
mã cã s-au întâlnit, ulterior, faþã în faþã, cu
o persoanã întâlnitã, iniþial, online. Procen-
tul este cu aproximativ 3% mai mare decât

acum doi ani”, se mai aratã în studiu. Refe-
rindu-se la aceastã întâlnire, 33% din copii
afirmã cã persoana respectivã era complet
strãinã, iar 56% cã era un prieten sau un
membru al familiei unei alte persoane, pe care
o cunoºtea din viaþa realã.

Doar 20% au informat un adult
înainte de a se întâlni cu un strãin

Reþelele sociale sunt principalul mod în
care copiii iau legãtura cu necunoscuþi pe
internet (62%), urmate de chat (35%), site-
uri de jocuri (17%) ºi mesagerie instant
(14%). Dintre copiii care afirmã cã s-au în-
tâlnit, faþã în faþã, cu o persoanã cunoscutã
pe internet, 20% afirmã au fost deranjaþi de
aceastã persoanã. Comparativ cu datele ob-
þinute în 2013, ponderea copiilor care afir-
mã cã au avut o experienþã neplãcutã ca ur-
mare a unei întâlniri cu o persoanã cunos-

cutã online a
crescut, de la
aproximativ 10%
la 22% din cei
care s-au întâlnit,
faþã în faþã, cu ci-
neva cunoscut pe
internet.

Înainte de a se
întâlni cu o per-
soanã cunoscutã
online, 65% din
copii au spus altcuiva unde urma sã se ducã,
însã doar 27% din aceºtia au menþionat o per-
soanã adultã, restul afirmând cã au vorbit cu
prieteni sau alþi copii ºi adolescenþi. Când au
fost întrebaþi ce anume i-a deranjat atunci când
s-au întâlnit cu o persoanã necunoscutã, ma-
joritatea preferã sã nu rãspundã sau spun cã

nu ºtiu ce anume s-a întâmplat. Dintre cei
care menþioneazã ce anume i-a deranjat, ma-
joritatea fac referire la violenþã de limbaj, însã
existã ºi cazuri în care copiii afirmã cã au
fost agresaþi fizic sau sexual.

Majoritatea copiilor afirmã cã sunt
deranjaþi sau jigniþi pe internet

De asemenea, 33% din copii afirmã cã au
vãzut imagini cu caracter sexual în ultimul
an, trei sferturi din ei spunând cã au vãzut
aceste imagini pe internet, prin imagini care
apar accidental pe un site (67%). În ceea ce
priveºte expunerea la mesaje cu caracter
sexual, 22% din copii spun cã li s-a întâm-
plat lucrul acesta în ultimul an, iar reþelele
sociale rãmân principalul canal prin care
copiii primesc mesaje cu conþinut sexual
explicit, 52% din copii afirmând acest lu-
cru. Din perspectiva frecvenþei cu care co-

piii primesc mesaje cu conþinut sexual, 41%
spun cã li s-a întâmplat acest lucru cel puþin
o datã pe lunã în ultimul an.

Peste jumãtate din minori spun cã au vã-
zut ceva cu conþinut sexual postat public pe
internet ºi, deºi aceasta este cea mai des în-
tâlnitã situaþie, 42% aratã cã li s-a trimis per-
sonal un mesaj sau o imagine cu conþinut
sexual, 8% cã li s-a cerut sã vorbeascã de-
spre acte sexuale ºi 5% cã li s-a solicitat o
fotografie sau o înregistrare video în care
sã îºi arate pãrþile intime.

„Aproximativ 47% din copii afirmã cã au
fost deranjaþi / jigniþi în ultimul an în mediul
offline, iar 45% afirmã cã acest lucru s-a
întâmplat în spaþiul virtual. Majoritatea co-
piilor afirmã cã sunt deranjaþi sau jigniþi pe
internet în interacþiunile prin reþele sociale
sau prin chat, pe situri de jocuri ºi diverse
pagini care suportã discuþii de tip chat”, se
mai aratã în studiul citat.

Jumãtate din pãrinþi susþin cã verificã
reþelele de socializare ale copiilor

Iniþiatorii studiului aratã cã aproximativ ju-
mãtate din pãrinþi afirmã cã verificã prietenii
sau contactele adãugate de copii pe reþelele
de socializare, informaþiile publicate pe profi-
lul copilului ºi istoricul de navigare a acestu-
ia. De asemenea, aproape 40% din respon-
denþi menþioneazã cã citesc mesajele primite
de copii pe email, chat sau messenger. Cu
privire la riscurile întâmpinate, în ultimul an,
de copii pe internet, 41% din pãrinþi menþio-
neazã expunerea la imagini violente, 15% afir-
mã cã fiul sau fiica lor s-a întâlnit faþã în faþã
cu o persoanã cunoscutã pe internet, 13%
vorbesc despre expunerea copilului la ima-
gini cu caracter sexual ºi 10% la mesaje sau
imagini de tip sexting. (sursa: Mediafax)

contact cu necunoscuþi, rezultã dintr-un studiu „Salvaþi
Copiii”. Acesta a fost realizat pe un eºantion de 1.214
de copii, respectiv 1.214 de pãrinþi, cercetarea de teren
având loc în perioada iunie-august 2014.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa, a vorbit
ieri presei despre modul în care va
fi împãrþit bugetul administraþiei
judeþene anul acesta pe fiecare pro-
iect în parte. ªeful administraþiei
judeþene a trecut în revistã toate
proiectele aflate în implementare,
anunþând totodatã ºi deschiderea
unor ºantiere. Ion Prioteasa a ex-
plicat mass-media ºi modul în care
se calculeazã un buget ºi cât vor
primi localitãþile anul acesta de la
Guvern. Baza de calcul fiind una
nouã, calculatã dupã o regulã re-
cent lansatã de conducerea Exe-
cutivului.

«La începutul sãptãmânii viitoa-
re, luni, vom avea o ºedinþã de
Consiliu Judeþean, unde, printre
lucrurile importante vom discuta
ºi despre bugetul Consiliului ºi
vom supune acest buget votul con-
silierilor. Este proiectul cel mai
important, care în timpul unui an
se introduce în plenul Consiliului
Judeþean ºi pentru aceasta, noi,
conducerea executivã, propunem
colegilor noºtri o anumitã viziune
asupra bugetului. Situaþia de anul
acesta este total diferitã, pentru cã
legea bugetului are anul acesta o
altã filosofie ºi o altã abordare. S-
a dorit înlocuirea formulei clasice
pe care toatã lumea o ºtia, ºi anu-
me cã banii se împãrþeau la comu-
ne pe baza criteriilor legate de nu-
mãrul populaþie, suprafaþa terenu-
lui intravilan ºi gradul de colectare
a taxelor ºi impozitelor. De data
aceasta se are în vedere o altã for-
mulã, iar dorinþa celor care au fã-
cut acest nou sistem este ca aceastã
formulã sã reziste pe urmãtorii 10
ani. Dacã sunt inadvertenþe, ele pot
fi corectate pânã la mijlocul aces-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Bugetul Consiliului Judeþean Dolj:

În 2015, investiþii de peste 120În 2015, investiþii de peste 120În 2015, investiþii de peste 120În 2015, investiþii de peste 120În 2015, investiþii de peste 120
de milioane de eurode milioane de eurode milioane de eurode milioane de eurode milioane de euro

Conducerea Consiliului Judeþean
Dolj a prezentat, ieri, bugetul
pentru 2015. Bine structurat,
bazat pe douã direcþii – funcþiu-
ne ºi dezvoltare –, bugetul aratã
grija administraþiei judeþene faþã
de o dezvoltare continuã a regiu-
nii. Este un buget bazat în princi-
pal pe fondurile europene, struc-
tura fiind formatã din proiecte cu
finanþare externã nerambursabi-

lã aproape 80% ºi din surse pro-
prii de 20%. Se merge pe douã
direcþii – infrastructura de trans-
port ºi sãnãtate. Se continuã in-
vestiþiile la Aeroportul Internaþi-
onal Craiova ºi se dã drumul la
lucrãrile de modernizare a Spita-
lului Judeþean nr. 1. Vorbim de in-
vestiþii de peste 120 milioane de
euro, iar ambiþiile administraþiei
judeþene sunt foarte mari.

tui an ºi vã spun toate aceste as-
pecte pentru cã am mai avut dis-
cuþii cu „pãrinþii” ai acestei formule
ºi anume un fost preºedinte de
Consiliu Judeþean, mã refer la per-
soana ministrului Dezvoltãrii, Li-
viu Dragnea, ºi un fost primar de
mare municipiu, mã refer la mi-
nistrului Bugetului, la domnul Vâl-
cov», a precizat Ion Prioteasa.
De la Guvern, aceeaºi sumã ca
anul trecut

Anul acesta banii nu mai sunt
distribuiþi localitãþilor de Consiliul
Judeþean Dolj, Executivul dând
aceste alocãri prin Direcþiile Finan-
þelor Publice. Ce ne spune bugetul
de anul acesta? Comunele ºi ora-
ºele primesc sume de bani dupã
câteva criterii. „Comunele primesc
din start 15 miliarde de lei vechi,
indiferent de mãrimea
lor. La redistribuire, co-
munele mari mai pri-
mesc ºi alte sume de
bani, de foarte multe ori,
asta dacã mai au de unde
sã primeascã. Cert este
cã avem în acest mo-
ment în teritoriu foarte
multe comune mici, care
au sume mari de bani, ºi
avem comune mari cu
probleme speciale. Banii
care veneau de la Consi-
liu Judeþean ºi pe dru-
muri judeþele, ºi pe dru-
muri comunale, ºi pe
sume, ºi pe impozite, de
data aceasta nu se mai
duc de la Consiliul Jude-
þean cãtre comune, ci
prin direcþiile judeþene ale
finanþelor publice, în fe-
lul acesta Consiliul fiind

exonerat. ªi ni s-a luat o are piatrã
de pe inimã, pentru cã altfel, as-
tãzi, în momentul în care vorbim,
am fi fost la cea de-a 15-a varian-
tã de buget. ªi Consiliul Judeþean
Dolj, care este unul din consiliile
judeþene mari, este în postura în
care nu primeºte nici foarte mult,
nici foarte puþin, undeva la nivelul
anului trecut”, a mai spus preºe-
dintele CJ Dolj.
Peste 79 milioane de euro
pentru dezvoltare

ªeful administraþiei doljene a
afirmat cã anul acesta este cel mai
bun din istoria Consiliului Judeþean
Dolj. Fiind vorba de investiþii de
peste 120 milioane de euro. Din
totalul bugetului, o pondere de 65%
o are bugetul pentru dezvoltare.
„Partea cea mai bunã se referã la
faptul cã noi, la Consiliul Judeþean,
trãim cea mai frumoasã poveste.
Este cel mai bun an din istoria
Consiliului. Are cei mai mulþi bani
ºi cu siguranþã, la finele acestui an,
cele mai multe proiecte vor fi fi-
nalizate. Tot ceea ce aducem în faþa
Consiliului Judeþean spre aproba-
re sãptãmâna viitoare sunt toate
realizabile. Practic, vom avea in-
vestiþii de 539.294.000 milioane lei,
peste 120 milioane euro. Din tota-
lul bugetului, o pondere de 65% o
are bugetul pentru dezvoltare. Bu-
getul are douã componente, una de
funcþiune ºi alta de dezvoltare.
Desigur cã pe cetãþean îl intere-

seazã cum aratã componenta de
dezvoltare. În acest moment, noi
putem sã spunem cã aproape 351
milioane de lei, adicã peste 79 mi-
lioane de euro avem distribuiþi pen-
tru componenta de dezvoltare. În
concluzie, 65% pentru dezvoltare
ºi 35% pentru funcþionare. Struc-
tura bugetului pe anul viitor este
formatã din proiecte cu finanþare
externã nerambursabilã aproape
80% ºi din surse proprii de 20%.
Cei 20% ar fi fost banii pe care i-
ar fi avut Consiliul Judeþean Dolj
de investit în acest an, dacã nu ar
fi existat fondurile europene. Iatã
ce înseamnã aceastã lecþie euro-
peanã, pentru cã 80% din buget
înseamnã fonduri europene”, a mai
spus Ion Prioteasa.
70 de miliarde de lei vechi,
fonduri proprii, investiþi în
Aeroport

Preºedintele CJ Dolj a precizat
cã „Sistemul de management al
deºeurilor” este unul din cele mai
importante proiecte, fiind vorba de
investiþii de peste 54 de milioane
de euro. Infrastructura de trans-
port este o altã direcþie pe care
administraþia judeþeanã se va con-
centra foarte mult. „În afarã de
proiectele europene sunt ºi proiec-
tele fãcute din fonduri proprii.
Avem, pe de o parte, aceste pro-
iecte ºi avem douã mari direcþii.
Una cea a Aeroportului, unde mer-

gem mai departe pe o
finanþare pe fonduri
europene, e vorba de
modernizarea pistei.
Dar, pe lângã fonduri-
le europene, mergem
ºi cu fonduri proprii pe
Aeroport, pentru cã,
dacã ne place sã avem
zboruri din ce în ce
mai multe ºi ne place
sã avem pasageri din
ce în ce mai mulþi, tre-
buie sã facem ºi inves-
tiþii. Vor fi opt locuri de
parcare pentru avioa-
ne ºi atunci pasagerii
nu vor mai fi aproape
de terminal, vor fi la
peste un kilometru,
ceea ce înseamnã cã
trebuie sã luam auto-
buze, scãri pentru cã
sunt avioane care au
douã uºi, trebuie sã

avem  benzi pentru bagaje. Sunt
aproape 70 de miliarde vechi pe
care îi vom investi în Aeroport,
pentru cã nu vrem sã ne reproºãm
nimic. Nu dorim sã întrerupem în
niciun fel dezvoltarea Aeroportu-
lui, pentru cã am vãzut cã a fost
foarte bine primitã de oameni. ªi
avem o a doua mare direcþie pe care
vrem sã mergem – zona de sãnã-
tate. Ne-am propus sã mergem cu
o mare parte din buget cãtre aceas-
tã zonã. Nu cred cã mai existã vre-
un consiliu judeþean în România
care sã investeascã atât de mult în
sãnãtate. Practic, avem 350 de
miliarde de lei vechi, cu care ne
ducem pe unele zone clasice cum
ar fi extinderea UPU, pe Clinica de
Cardiologie. Avem ºi o chestiune
de noutate ºi anume, vom intra pe
etaje ºi abordãm primele douã eta-
je, 6 ºi 7. Aºteptãm sã vedem ce
ne spun licitaþiile ºi vom extinde ºi
pe alte etaje, astfel încât pânã la
finele mandatului sã avem cam tot
spitalul modernizat”, a subliniat Ion
Prioteasa.
Linie de credit pentru continua-
rea investiþiilor

Vicepreºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Cristinel Iovan, a spus
cã toate aceste proiecte prezenta-
te au necesitat foarte multã mun-
cã ºi o consultare serioasã atât cu
forþele politice care constituie ple-
nul Consiliului Judeþean Dolj, cât
ºi cu foarte mulþi specialiºti.
„Avem un buget de 120 milioane
de euro. Principala sursã de inves-
tiþii este cea legatã de atragerea
fondurilor europene  ºi ceea ce s-
a reuºit sã se finanþeze anii trecuþi.
Am avut foarte multe întrebãri la
care a trebuit sã rãspundem. Sur-
sele proprii pe care CJ Dolj le are
pentru investiþii, de aproximativ
700 miliarde de lei vechi ar fi tre-
buit duse în totalitate pentru cofi-
nanþarea proiectelor câºtigate pe
parcursul anului trecut, dar am fi
avut o altã problemã ºi anume ar fi
trebuit sã oprim toate investiþiile în
judeþul Dolj. De aceea am luat de-
cizia ca, pe lângã fondurile euro-
pene ºi fondurile proprii, sã venim
ºi cu un împrumut, cu o linie de
credit care sã facã posibilã chel-
tuirea fondurilor europene, atrase
cu atâta greutate”, a subliniat vi-
cepreºedintele administraþiei jude-
þene, Cristinel Iovan.
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Este aproape imposibil sã vor-
beºti despre copiii hipoacuzici.
Trebuie sã-þi gãseºti cuvintele, ast-
fel încât sã nu-i deranjezi. Sunt ti-
neri, plini de viaþã ºi au arãtat cã
ºtiu sã treacã peste neajunsurile
oferite de soartã. În 1984, prof.
Georgeta Golubovici a pus baze-
le unei formaþii de dansuri. A vã-
zut talentele copiilor ºi a trecut
peste reticenþa unei societãþi care,
atunci, nu era în stare sã vadã de
ce sunt capabili tinerii. Premiile la
diferitele festivaluri ºi concursuri
au început sã curgã unele dupã al-
tele. Lipsea, însã, ceva: un nume
care sã atragã atenþia. În urmã cu
4-5 ani, acesta a fost gãsit: „NO
LIMIT”. Mai mult decât sufi-
cient...

Nu aud, dar simt
Cea care a preluat ºtafeta de

Pentru copiii cu hipoacuzici de la „NO LIMIT” (Liceul „Beethoven”),

Un liceu care, la prima vedere, nu
iese din tipare. Dar  numele spune
aproape totul: Liceul Tehnologic
Special „Beethoven”, din Craiova.
Provine de la un mare muzician,
care, surd fiind, a lãsat posteritãþii
opere nemuritoare. Pornind de aici,
în ºcoalã a luat fiinþã o trupã de
dans, „NO LIMIT”, membrii aceste-
ia plutind pur ºi simplu, fãrã sã audã
muzica. Se bazeazã numai pe simþuri.
Au fermecat o þarã întreagã la diferi-
te concursuri ºi festivaluri, ºi-au
schimbat generaþiile, dar merg mai
departe. Bazele acestei formaþii au
fost puse în 1984. De atunci, nu se
mai opresc.

la prof. Georgeta
Golubovici a fost
Filomela Salaho-
ru. Nu provenea
din sistem, mai
mult, este absol-
ventã de studii su-
perioare tehnice.
«Limitãrile acestor copii sunt
cauzate mai mult de cei din jur,
care se tem sã comunice cu ei.
Aceºti adolescenþi se bucurã
enorm când constatã cã vrei sã
le înveþi limbajul ºi nu-i consi-
deri handicapaþi. Unul dintre pri-
mele lucruri învãþate este cã,
deºi nu aud, au misiunea ca,
dupã fiecare evoluþie scenicã, sã
fie aplaudaþi pentru meritele lor
ºi nu din compasiune. Copiii sunt
plini de talente ºi niciun dans nu
are secrete pentru ei. În 1996,
am intrat în acest sistem ºi am

învãþat foarte multe de la doam-
na Georgeta Golubovici, care,
din pãcate, s-a stins în urmã cu
doi ani. I-am gãsit ºi o denumi-
re acestei formaþii de dansuri,
una care se preteazã extraordi-
nar – „NO LIMIT”», a povestit
Filomela Salahoru.

O formaþie
redenumitã

Odatã având nume de scenã,
trupa a început sã urce. În 2012,
o þarã întreagã era pur ºi simplu

încântatã când le-a urmãrit evo-
luþia la „Românii au talent”. Au
ajuns pânã în finalã, dar un magi-
cian le-a „furat” titlul. Pentru ei
era, totuºi, o recunoaºtere a va-
lorii. Au fost aplaudaþi pe scene
din Turcia, Anglia sau Franþa. Anii
au trecut, generaþiile s-au schim-
bat, însã visul a mers mai depar-
te. „La acel concurs, trupa era
constituitã din 11 membri. Unii
dintre ei au plecat, dar am mers
mai departe. Am pãstrat un nu-
cleu format din 7 membri – Lau-

ra Huter, acum pedagog ºcolar
ºi un fel de „cãpitan de echipã”,
care, între timp, ºi-a întemeiat o
familie ºi aºteaptã un copil, Irina
Vîrtopeanu, Silvia Stroe,  Pe-
tre Dobre, Gabriel Obama, alias
„Obama”, Cristi Preduþ, cu to-
þii elevi, ºi un absolvent al ºcolii
noastre, Cãtãlin Gîrlã – la care
am adãugat alþi patru componenþi.
I-am ºi schimbat puþin numele –
„NO LIMIT JUNIOR”. Aceºti
copii se antreneazã zilnic 4-5 ore,
dupã ce terminã cele 6 ore de
curs. Doresc sã fie cei mai buni,
au devenit responsabili, dar, mai
ales, au învãþat sã fie o adevãratã
echipã, sã se accepte unul pe al-
tul, aºa cum nu au fãcut-o vreo-
datã ”, continuã Filomela Salaho-
ru. Talentele acestor adolescenþi
nu sunt, din fericire, singulare...

Nu fac doar dans
De trei ani, copiii lucreazã cu ac-

torul Cãtãlin Bãicuº ºi au prezen-
tat, pe scena Teatrului Naþional  Cra-
iova, spectacolul de pantomimã „A
wonderfull world” ºi o reprezenta-
þie de teatru-dans „Dance or die”.
În mai, trupa va participa la Izmir
(Turcia) la un Festival al surzilor,
alte proiecte fiind în plinã desfãºu-
rare. „Aceºti copii, care au fost
aplaudaþi pe scenele din Ankara, Li-
verpool, Istanbul, Paris sau din alte
metropole, meritã sã fie promovaþi.
Eu îi vãd ca pe niºte persoane ca-
pabile sã înveþe foarte multe, reu-
ºind sã depãºeascã talentul multor
semeni cu auz. În preajma lor, eºti
mereu vesel, fiindcã glumesc foar-
te mult ºi te simþi împlinit. Nimic
nu este mai frumos”, a mai preci-
zat Filomela Salahoru. Dar, nimic
nu este mai adevãrat decât inscrip-
þia de pe frontispiciul ºcolii: „Daþi-
le aripi ºi lãsaþi-i sã zboare!”
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Minsk:  Un summit cMinsk:  Un summit cMinsk:  Un summit cMinsk:  Un summit cMinsk:  Un summit crucial perucial perucial perucial perucial pentru pacea Europeintru pacea Europeintru pacea Europeintru pacea Europeintru pacea Europei
Preºedintele american, Barack Obama, a

lãsat luni, în discuþiile cu cancelarul german,
Angela Merkel, la Casa Albã, „deschisã poar-
ta” livrãrii de arme Ucrainei, pentru a se apã-
ra în faþa separatiºtilor proruºi, cu numai douã
zile înainte de un summit crucial pentru pa-
cea Europei, „al ultimei ºanse”, sub egida
Germaniei ºi Franþei, gãzduit astãzi de capi-
tala Belarusului. Simultan, Uniunea Europea-
nã a amânat punerea în aplicare a noi sancþi-
uni contra Rusiei, oferind astfel o ºansã sum-
mitului de la Minsk, în speranþa gãsirii unei
soluþii la conflictul ucrainean, care a fãcut
peste 5.000 de morþi. Pentru ajutorarea for-
þelor ucrainene, livrarea „de arme defensive
este o opþiune avutã în vedere. Dar încã n-a
fost luatã o decizie”, a menþionat preºedinte-
le Obama, în cursul conferinþei de presã cu
Angela Merkel, dupã o sãptãmânã de dezba-
tere publicã, la Washington, pe oportunitatea
furnizãrii de „arme defensive letale” Kievu-
lui. Berlinul ºi Parisul sunt ostile unui aseme-
nea gest. Angela Merkel nu ºi-a ascuns în-
grijorarea faþã de pericolul care ameninþã „pa-
cea în Europa” în anul celei de-a 70-a ani-
versãri de la sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial pe bãtrânul continent. „Pentru cei
care trãiesc în Europa eu pot sã spun cã dacã
vom renunþa la principiul integritãþii terito-

riale, noi nu vom fi în mãsurã sã menþinem
ordinea ºi pacea în Europa”, a spus liderul
german. Angela Merkel ºi Francois Hollan-
de, deopotrivã implicaþi în gãsirea unei solu-
þii diplomatice între Ucraina ºi Rusia, au pre-
zentat iniþiativa lor de pace preºedinþilor ucrai-
nean, Petro Poroºenko, ºi rus, Vladimir Pu-
tin. Europenii ºi americanii au însã pãreri di-
ferite cu privire la atitudinea ce trebuie avutã
faþã de Rusia, preºedintele Obama asigurând
cã va continua sã încurajeze „o reglementare
diplomaticã a conflictului”. Dar liderul pri-
mei puteri mondiale a prevenit Moscova cã
nu poate „redesena” frontierele Europei prin
forþa armelor. De mai multã vreme, Occiden-
tul acuzã Rusia de înarmarea separatiºtilor
proruºi din estul Ucrainei, de trimiterea de
arme ºi materiale, ceea ce Moscova neagã.
Un punct crucial al planului de pace euro-
pean este controlul frontierei ucraineano-ruse
în teritoriul aflat în mâinile rebelilor. „Con-
trolul frontierelor trebuie realizat de OSCE.
Aceasta este propunerea noastrã ºi a OSCE,
dar Rusia o blocheazã”, a declarat, luni, Olexi
Makeev, un reprezentant al diplomaþiei ucrai-
nene. Planul de pace, necunoscut în totalita-
tea sa, face trimitere la aplicarea acordului
de pace convenit în septembrie la Minsk, el
prevãzând o largã autonomie a regiunilor con-

trolate de rebeli. Menþinându-se actuala linie
de front, este prevãzutã o zonã demilitarizatã
de 50-70 km în adâncime. Kievul considerã
inacceptabilã actuala linie de front, opinând
cã separatiºtii ocupã 500 km pãtraþi supli-
mentar faþã de luna septembrie 2014. O altã
chestiune litigioasã o constituie „statutul te-
ritoriilor” controlate de separatiºti. Moscova
insistã pe constituirea unei federaþii, idee evo-
catã de mai multe capitale europene. Ucraina
denunþã o asemenea abordare, considerând-
o o tentativã a Kremlinului de a-ºi asigura
dreptul de veto asupra deciziilor Kievului. Pe
de altã parte, summitul de la Minsk este în
continuare incert, potrivit ºefului diplomaþiei
germane, Franck Walter Steinmeier. Pentru
a lãsa o marjã eforturilor diplomatice, UE a
amânat pentru 16 februarie intrarea în vigoa-
re a noilor sancþiuni decise dupã bombarda-
mentul din ianuarie al rebelilor proruºi asu-
pra oraºului Mariupol. Vladimir Putin este
vãzut ca un „tiran” de la mijlocul secolului
XX, prin trimiterea de trupe dincolo de fron-
tiera internaþionalã ºi ocupând teritoriul unei
alte þãri de cãtre ministrul britanic al Afaceri-
lor Externe, Philip Hammond, dar cu toate
acestea, „pentru moment”, Marea Britanie nu
încurajeazã livrarea de arme Ucrainei. Este
un punct de vedere care ar putea evolua.

Grecia s-a arãtat dispusã la un
compromis, înainte de o întâlni-
re de urgenþã cu creditorii insti-
tuþionali programatã astãzi, lide-
rii de la Atena asigurând cã gu-
vernul intenþioneazã sã aplice
70% din reformele incluse în ac-
tualul program de salvare. Minis-
trul elen de Finanþe, Yanis Varou-
fakis, a afirmat în faþa Parlamen-

Ostaticul John Cantlie transmite din Alep,
într-o nouã înregistrare a SI

Gruparea Stat Islamic (SI) a difuzat o nouã
înregistrare video, în care jurnalistul britanic
John Cantlie, capturat în noiembrie 2012, îm-
preunã cu jurnalistul american James Foley,
relateazã din Alep, Siria, transmite CNN.
Cantlie, care a apãrut ºi în alte înregistrãri
video ale SI, numeºte relatarea „ultima din
aceastã serie”. În înregistrarea video el aratã
pãrþi din Alep, afirmând cã distrugerea este
cauzatã nu numai de regimul preºedintelui si-
rian Bashar al-Assad, ci ºi de raidurile coali-
þiei conduse de Statele Unite, scrie CNN.
Cantlie prezintã o ºcoalã religioasã, dar ºi un
tribunal unde se aplicã legea SI, sharia, care
„are 1.400 de ani”. Aceasta este legea lui
Dumnezeu, legea lui Allah ºi nu poate fi

Grecia se aratã dispusã la compromis,
înainte de o întâlnire cu creditorii instituþionali

tului de la Atena cã guvernul nu
intenþioneazã sã denunþe actua-
lul program de salvare ºi sã lase
bugetul sã scape de sub control.
El a spus cã Grecia va aplica cir-
ca 70% din reformele deja inclu-
se în actualul program cu credi-
torii þãrii, relateazã Bloomberg.
Una dintre concesiile guvernului
este continuarea privatizãrii prin-

cipalului port
din Grecia, Pi-
reu, care va fi
anunþatã de mi-
nistrul de Fi-
nanþe grec la
reuniunea de
urgenþã de as-
tãzi cu miniºtrii
de Finanþe eu-
ropeni. Liderii
eleni anunþase-
rã anterior cã
vânzarea va fi
blocatã. Vânza-

rea unei participaþii de 67% la Au-
toritatea Portuarã Pireu este una
dintre cele mai mari tranzacþii
prevãzutã în planul de privatiza-
re convenit de guvernul anterior
cu troica creditorilor. Potrivit
unor surse apropiate situaþiei,
vânzarea portului ar putea aduce
statului grec pânã la 800 de mili-
oane de euro, iar ofertele anga-
jante sunt aºteptate pânã la sfâr-
ºitul lunii martie. „Partea elenã a
intrat în negocieri de pe o poziþie
de forþã, dar foarte curând a re-
alizat cã situaþia este mai gravã
decât s-a aºteptat, confruntându-
se cu un zid de beton. Foarte ra-
pid a început o întoarcere de 180
de grade. Varoufakis a început
încet încet sã toarne mai multã
apã în vinul sãu”, a constatat
Aristides Hatzis, profesor asociat
în drept ºi economie la Universi-
tatea din Atena. Orice acord ne-
cesitã însã ca Germania sã-ºi re-

laxeze poziþia faþã de Grecia, în
blocajul cu creditorii legat de con-
diþiile programului de sprijin în
valoare de 240 miliarde euro. Co-
misia Europeanã a dezminþit în
schimb informaþia cã va prezen-
ta astãzi o propunere de compro-
mis, precizând cã au loc contac-
te foarte intense între preºedin-
tele Jean-Claude Juncker, pre-
mierul grec Alexis Tsipas ºi alþi
lideri, planul discutat fiind rãmâ-
nerea Greciei în zona euro. Po-
trivit Comisiei, aºteptãrile pentru
un acord final în aceastã sãptã-
mânã sunt reduse. Grecia ar pu-
tea împrumuta fonduri din „altã
sursã” în cazul în care guvernul
nu va ajunge la un acord cu par-
tenerii din zona euro, a afirmat
ministrul Apãrãrii, Panos Kamme-
nos, citat de site-ul publicaþiei
„Ekathimerini”, dând de înþeles cã
s-ar putea solicita finanþare din
partea SUA, Chinei sau Rusiei.

schimbatã. Preºedintele Siriei, Bashar al-As-
sad, a negat într-un interviu pentru BBC acu-
zaþiile conform cãrora forþele guvernamen-
tale siriene ar fi lansat bombe-butoi în zone
locuite de civili, declarând ironic cã armata
nu foloseºte butoaie sau cratiþe, relateazã BBC
News Online. „Avem bombe, rachete ºi
gloanþe... Nu avem bombe-butoi (dispoziti-
ve improvizate constând în butoaie umplute
cu explozibil ºi ºrapnel, lansate dintr-o aero-
navã ori din elicoptere, de la altitudine mare,
pentru a evita atacurile antiaeriene, în zone
controlate de rebeli ºi care au provocat moar-
tea a mii de civili – n.r.), nu avem butoaie”, a
precizat el, calificând aceste acuzaþii drept
„poveºti de copii”.

Flota rusã de la Marea Neagrã
face exerciþii militare
în Crimeea

Peste 600 de militari ruºi au
iniþiat, ieri, manevre militare în
fosta regiune ucraineanã Crimeea,
anexatã de Rusia în martie 2014,
anunþã Flota rusã de la Marea
Neagrã. La exerciþiile militare
participã aproximativ 600 de
militari ºi 50 de vehicule blindate,
adaugã aceeaºi sursã, citatã de
RIA Novosti. Manevrele militare se
desfãºoarã în poligonul Angarskij
Pereval, un centru de antrenamen-
te care fusese abandonat, dar care
a fost modernizat dupã ce Rusia a
anexat Crimeea. În paralel, pe
fondul crizei din estul Ucrainei,
armata rusã a demarat exerciþii în
republicile ruse Cecenia ºi
Daghestan, precum ºi în regiunea
separatistã georgianã Osetia de
Sud. Totodatã, flota ruseascã la
Pacific ºi forþe militare din nord-
estul þãrii au demarat exerciþii de
antrenament neprevãzute, împreu-
nã cu unele dintre unitãþile din
Peninsula Kamciatka, în care
urmeazã sã fie efectuate tiruri cu
sisteme de rachete de tip Iskander,
relata ieri portalul rus Sputnik.
Potrivit serviciului de presã al
Regiunii Militare de Est, la
manevre iau parte aproximativ
2.500 de oameni.

Banca HSBC, investigatã în SUA,
Marea Britanie, Franþa
ºi alte þãri

HSBC Holdings este investigatã
în SUA, Marea Britanie, Franþa ºi
alte þãri dupã ce a recunoscut cã
la divizia de private banking din
Elveþia au avut loc nereguli care
au permis ca unii dintre clienþi sã
eludeze fiscul. Procuratura din
Statele Unite a intensificat
eforturile pentru a stabili dacã
HSBC, a doua mare bancã din
lume, a ajutat clienþi americani sã
nu îºi plãteascã taxele, în urma
informaþiilor din presã potrivit
cãrora banca a ajutat clienþi
bogaþi sã ascundã active de
ordinul milioanelor de dolari.
Autoritãþile americane investi-
gheazã ºi dacã HSBC a manipulat
cursul valutar, iar un oficial a
declarat luni cã Departamentul de
Justiþie ar purtea redeschide în
acest context un acord convenit de
procuraturã cu aceastã bancã, în
2012. Acordul a fãcut parte dintr-o
înþelegere de 1,9 miliarde de
dolari care a permis HSBC sã evite
acuzaþii penale, dupã ce s-a
descoperit cã banca a contribuit la
transferarea a sute de milioane de
dolari proveniþi din trafic de
droguri, prin sistemul financiar
american. În Marea Britanie,
Parlamentul urmeazã sã deschidã
o anchetã referitoare la practicile
HSBC în Elveþia. HSBC Private
Bank, filiala eleveþianã a bãncii
britanice HSBC, a obþinut profituri
importante din administrarea unor
conturi secrete de peste 100
miliarde de dolari, ale unor
organizaþii criminale, traficanþi de
arme ºi diamante, lista deponenþi-
lor incluzând ºi familii regale ºi
miliardari influenþi. Potrivit unui
raport publicat de International
Consortium of Investigative
Journalist (ICIJ), banca elveþianã
a ajutat peste 100.000 de indivizi
ºi companii din 200 de þãri sã
eludeze fiscul, ascunzând identita-
tea deponenþilor.
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METEO

Mai mult
seninmiercuri, 11 februarie - max: -2°C - min: -8°C

$
1 EURO ...........................4,4370 ............. 44370
1 lirã sterlinã................................5,9858....................59858

1 dolar SUA.......................3,9300........39300
1 g AUR (preþ în lei)........156,4592.....1564592

Cursul pieþei valutare din 11 februarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Hobbitul: Dezolarea lui
Smaug

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Povestea din The Hobbit: The Desolation
of Smaug continuã aventurile lui Bilbo
Baggins (Martin Freeman) pe parcursul
cãlãtoriei alãturi de vrãjitorul Gandalf (Ian
McKellen) ºi cei 13 pitici, conduºi de
Thorin Oakenshield (Richard Armitage), în
misiunea lor de a pune din nou stãpânire
pe Regatul Pierdut, Erebor. Bilbo ºi ai sãi
companioni trebuie sã înfrunte multe
pericole, sã parcurgã teritorii ostile ºi sã
þinã piept, în final, înfricoºãtorului ºi
vicleanului dragon Smaug, interpretat,
prin intermediul motion-capture, de
Benedict Cumberbatch.

21 Jump Street -
O adresã de pominã

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

În comedia de acþiune 21 Jump Street/O
adresã de pominã, Schmidt (Jonah Hill)
ºi Jenko (Channing Tatum) care erau
rivali în anii de liceu, au devenit o
pereche de prieteni, cam ciudaþi, în
timpul cursurilor la Academia de Poliþie.
Deºi nu sunt cei mai buni poliþiºti din
cartier, ei au ºansa sã avanseze ºi sã se
remarce acum când sunt repartizaþi în
unitatea sub acoperire a poliþiei din
Jump Street, condusã de cãpitanul
Dickson (Ice Cube).  Aici, ei trebuie sã-
ºi schimbe pistoalele ºi insignele pe
niºte rucsacuri, folosindu-se de fiziono-
miile lor copilãreºti pentru a lucra sub
acoperire.

Tigru ºi dragon

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Rãzboinicul legendar Li Mu Bai (Chow
Yun-Fat) ºi frumoasã Yu Shu Lien (Michel-
le Yeoh), o femeie luptãtoare suferã din
cauza iubirii nedeclarate. El este de
neînvins; ea, superb înzestratã – ºi cea
mai apreciatã femeie razboinicã din þara
sa. Amândoi au cãutat sã facã dreptate
poporului lor în detrimentul împlinirii
personale.
Incredinþându-i lui Yu sabia legendarã,
Green Destiny (Destinul verde), Li Mu Bai
o roagã sã o ducã în dar mult stimatului
Sir Te, la Beijing. Nedorind sã meargã fãrã
el, Yu acceptã în cele din urma sã-i
prezinte arma lui Sir Te.

MIERCURI - 11 februarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 Europa mea
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:50 Discover România
17:00 Cu 80 de tablouri la

capãtul lumii
17:35 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
18:35 Discover România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:40 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Poliþistul
1972, Franþa, Crimã
01:29 Andografia zilei
01:30 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953 (R)
02:25 Telejurnal
03:15 Sport
03:35 Vorbeºte liber!

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Citeºte româneºte!
08:30 WELLnessimþim bine în

România
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:50 5 minute de istorie
14:00 Istorii încâlcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Mumia
1932, SUA, Horror
21:30 Citeºte româneºte!
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã
01:30 Istorii încâlcite
02:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013

TVR 2

07:40 1.000 post Terra
09:20 Cercul de foc
11:30 Premiile Bafta 2015
13:35 Liceul muzical: Anul

absolvirii
15:25 Scooby Doo ºi sperietoa-

rea de ciori
15:50 Magnolii de oþel
17:20 Austenland
19:00 Secþia de geriatrie
19:30 Revenirea
20:00 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
22:40 Umbre
23:30 Sub acelaºi acoperiº
00:05 Vacanþã dupã gratii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 21 Jump Street - O

adresã de pominã
2012, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Criminaliºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 21 Jump Street - O

adresã de pominã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doamne de poveste
03:00 Acasa în bucãtãrie

08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Gloria (R)
14:00 Tootsie (R)
16:15 O zeiþã pe pãmânt
18:30 Epoca trãdãrii
20:30 Tigru ºi dragon
23:00 Limbo
01:30 Tigru ºi dragon (R)
03:30 Lumea Pro Cinema
04:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Te Pui Cu Blondele (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Teo Show (R)
10:30 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
12:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Norã pentru Leana (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele DNA (R)
08:30 Playtech (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Codul magicienilor (R)
10:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Familii la rãscruce (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Levintza prezintã (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Codul magicienilor
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Capcan TV
01:30 Cronica Netului (R)
02:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
03:30 Fii pe fazã! (R)
04:30 Levintza prezintã (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00  Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Alertã de grad zero

Se difuzeazã la HBO, ora 21:05

Poliþistul John Cale (Channing Tatum) a
primit un rãspuns negativ la cererea sa de
a se angaja în Secret Service, în mult
visata echipã ce rãspundea de protecþia
preºedintelui american, James Sawyer
(Jamie Foxx).  Nevrând sã o supere cu
aceastã veste rea, el o invitã pe fiica lui
într-o vizitã la Casa Albã. Chiar în timpul
turului de vizitare, Casa Albã este luatã cu
asalt de un grup paramilitar înarmat pânã
în dinþi.  Acum, când guvernul Statelor
Unite intrã în haos, iar termenul dat de
teroriºti e pe cale sã expire, numai Cale îºi
mai poate salva fiica, preºedintele ºi þara.

Lacrimi din Soare

Se difuzeazã la PRO  Tv,
ora 20:30

Locotenentul A.K. Waters din forþele
speciale ale marinei, SEAL, ºi grupa sa
de luptãtori de elitã sunt obligaþi sã
aleagã între datoria de militar ºi simþã-
mintele umanitare proprii, între a
îndeplini orbeºte ordinele primite, în
mijlocul unui conflict sângeros, sau a
gasi curajul sã-ºi urmeze constiinþa ºi
sã asigure protecþie unui grup de
refugiaþi nevinovaþi.
Dupã cãderea regimului democratic din
Nigeria ºi preluarea puterii de cãtre un
dictator militar fãrã scrupule, Lt. Waters cu
oamenii lui sunt trimiºi în misiune pentru a
o scoate din zona de conflict pe doctoriþa
Lena Kendricks (Monica Bellucci), din
organizaþia Medici fãrã frontiere.

Prinþese razboinice

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:30

Un commando secret alcãtuit din femei
care încearcã sã apere drepturile
femeilor descoperã cã o reþea de
proxeneþi le-a furat întreaga bazã de
date ºi intenþioneazã sã se foloseascã
de numele agentelor pentru a-ºi atrage
clienþii.
Cu ajutorul unui maestru kung fu, trei
femei frumoase ºi puternice pornesc în
cãutarea proxeneþilor, pentru a le
încurca planurile. Filmul foloseºte
douã ingrediente imbatabile: femei
frumoase ºi arte martiale, pe care le
transformã într-un spectacol atrãgãtor
pentru cei carora le place acest gen.

MIERCURI - 11 februarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Biziday
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:50 Discover România
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 La fel, dar diferiþi
2009, Dramã
01:34 Andografia zilei
01:35 Interes general

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Ferma
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
13:30 Citeºte româneºte! (R)
14:00 Negustorii de ocazii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Aurora borealã
2005, SUA, Canada, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Pescar hoinar
01:30 Negustorii de ocazii
02:00 Interviurile Festivalului

George Enescu, 2013
02:30 Citeºte româneºte! (R)
03:00 Parteneri de week-end (R)

TVR 2

07:50 Magnolii de oþel
09:15 Austenland
10:50 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
13:30 Mireasa Moartã
14:45 Pee-Wee: Iarna care mi-a

schimbat viaþa
16:45 Cu duzina e mai ieftin 2 -

Rãzboiul taþilor
18:20 Iisus mã iubeºte
20:00 Sonic Highways
21:05 Alertã de grad zero
23:15 Haita
00:10 Byzantium
02:10 Legãturi suspecte
03:50 Alertã de gradul zero

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Lacrimi din Soare
2003, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:00 Nikita
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 Lacrimi din Soare (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doamne de poveste
03:00 Acasã în bucãtãrie

08:15 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 O zeiþã pe pãmânt (R)
14:30 Epoca trãdãrii (R)
16:30 Crima din Beverly Hills
18:30 Cumplitul adevãr
20:30 Bãieþii din viaþa mea
23:30 Prinþese razboinice
01:30 Bãieþii din viaþa mea (R)
03:45 Lumea Pro Cinema
04:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping
12:00 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlacul
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Burlacul (R)
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Teo Show (R)
10:30 Fatmagul
2010, Dramã, Romantic
12:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Norã pentru Leana (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Codul magicienilor (R)
10:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:00 Cronica Netului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Click! Poftã bunã! (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Codul magicienilor
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
17:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mondenii
2006, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mãrul discordiei
02:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Fii pe fazã! (R)
05:00 Secrete de stil (R)
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Te doare mintea!
23:00 Wrestling WWE PPV

Payback
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Ascensiunea lui Jupiter

Orele: 14:00 (3D), 18:30 (3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

Whiplash

Ora: 16:30

Gen film: Dramã, Muzical

Kingsman: Serviciul secret

Ora:  21:00

Gen film: Acþiune, Aventuri, Comedie

Cincizeci de umbre ale lui Grey

Gen film: Dramã, Romantic

Filmul ruleazã Joi
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
D.G.R.F.P.Craiova-Administraþia

Judeteanã a Finanþelor Publice Dolj,
Serviciul Fiscal Baileºti scoate la licita-
þie publicã urmãtoarele bunuri mobile
ºi imobile aparþinând  urmãtorilor debi-
tori: SC MIPOL OIL SRL din Urzicuta,
CF14365880 în data de 24.02.2015 ora 11
urmãtoarele bunuri: 1)Clãdire bar cu
douã anexe alipite (119,09 mp)-27750 lei.
Bunul imobil este situat în Urzicuþa, str.
Garii, nr. 1A, judeþul Dolj. Dicu Agripina
din Orodel, nr. 61, judeþul Dolj, CNP, în
data de 25.02.2015, ora 11 urmãtoarele
bunuri: 1) Clãdiri de locuit cu anexe
(290,15 mp)-85100 lei; 2) Teren aferent (800
mp)-2650 lei. Bunurile imobile sunt situate
in Orodel, nr. 61, judeþul Dolj. Preþurile  nu
includ TVA. Menþionãm cã înscrierea imo-
bilelor la cartea funciarã se va face de cã-
tre cumpãrãtori. Invitam pe cei care pre-
tind vreun drept asupra bunurilor, sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de exe-
cutare înainte de data stabilitã pentru vân-
zare. Licitaþiile se vor þine  la sediul Servi-
ciului Fiscal Baileºti din str. Victoriei, nr.
42  la ora 11 iar vânzarea se va face con-
form OG nr. 92/2003, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare, numai
cãtre cei care nu au obligaþii fiscale restan-
te. Pentru participarea la licitaþie ofertan-
þii depun, cu cel putin o zi lucrãtoare îna-
inte de data licitaþiei, respectiv: 23.02.2015
si 24.02.2015 urmãtoarele documente: a)
oferta de cumpãrare; b) dovada plãþii ta-
xei de participare sau o scrisoare de ga-
ranþie bancarã, reprezentând 10% din pre-
þul de pornire a  licitaþie, în contul RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007, deschis la Trezoreria Craiova c)
împuternicirea persoanei care îl reprezin-
tã pe ofertant; d) pentru persoanele juri-
dice de naþionalitate românã, copie de pe
certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrul comerþului; e) pentru per-
soanele juridice strãine, copie de pe ac-
tul de înmatriculare în limba românã; f)
pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identificare; g) pentru
persoanele fizice strãine, copie de pe pa-
ºaport; h) dovada, emisã de creditorii fis-
cali, cã nu are obligaþii fiscale restante.
Relaþii suplimentare la telefon 0251/
312.169 sau la sediul Serviciului Fiscal
Baileºti, str. Victoriei, nr. 42.

CATRINA CONSTANTIN ªI CATRI-
NA CRISTINA anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul:
Realizare mansardã în pod existent,
modificãri structurale ºi nestructurale
ºi schimbare de destinaþie din spaþiu
alimentaþie publicã în pensiune turisti-
cã la corp C 1 ºi modificãri ºi schimba-
re de destinaþie din locuinþã în pensiu-
ne la Corp C2- fãrã modificãri pe faþa-
dele (CALCANI) comune, propus a fi
amplasat în strada Mitropolit Firmilian,
nr. 1. Informaþile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Catri-
na Constantin, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 1, în zilele de luni pânã joi, între ore-
le 8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1 fax: 0251/ 419.035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

Comisariatul Regional Pentru Pro-
tecþia Consumatorilor Regiunea Sud-
Vest Oltenia  cu sediul în Craiova, b-dul
Gh. Chiþu, nr. 58, organizeazã în data de
11.03.2015 ora 11.00, proba scrisã ºi în
data de 13.03.2015 ora 10.00, interviul,
concurs pentru ocuparea pe perioadã
nedeterminatã, a funcþiei de execuþie:
Comisar I principal – la Comisariatul Re-
gional Pentru Protecþia Consumatori-
lor Regiunea Sud - Vest Oltenia – CJPC
Dolj. Concursul va avea loc la seidul
ANPC Bucureºti cu sediul în b-dul
Aviatorilor nr. 72. Condiþiile specifice
pentru participare, actele care alcãtu-
iesc dosarele de concurs, precum ºi bi-
bliografia aferentã sunt afiºate la sediul
CRPCR S-V Oltenia, str. Gh. Chiþu nr.
58 Craiova. Depunerea dosarelor de
concurs ºi completarea formularului de
înscriere se va face în termen de 20 zile
de la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial, la sediul CRPCR S-V Olte-
nia între orele 10.00- 16.00. Informaþii su-
plimentare la telefon: 0251/ 533.118.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

STAÞIUNEA DE CERCETARE –
DEZVOLTARE AGRICOLÃ

ªIMNIC, cu sediul în
Craiova, ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, vinde
sãmânþã de porumb OLT,

F 376 ºi RAPSODIA,
floarea soarelui PERFORMER,
orzoaicã ºi ovãz la cele
mai mici preþuri. Relaþii
la telefon: 0251/417.534;
E-mail: scdasimnic@yahoo.com.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

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

CERERI SERVICIU
Instalator cu experien-
þã solicit angajare.  Te-
lefon: 0762/837.734.
Doamnã cu experien-
þã - îngrijesc copil. Te-
lefon: 0728/064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanita-
re la preþ avantajos.
Telefon: 0766/668.777
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã tânãrã se-
rioasã fac menaj, dupã
ora 16.00. Telefon:
0764/760.882.
Societate de contabili-
tate oferim servicii de
calitate ºi complete la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
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
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
nr. 2, str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apar-
tament 4 camere, par-
ter, zona Caracal. Te-
lefon: 0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.

VÂND casã 3 came-
re, Amãrãºtii de Sus,
1.400 mp teren + ane-
xe. Telefon: 0730/
508.177.
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu
4000 mp teren ºi 8 ha
teren arabil urgent,
convenabil. Telefon:
0722/266/718.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând vilã P + M +
5000 mp teren comu-
na Cernãteºti, sat Raz-
nic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, ide-
alã afaceri. Telefon:
0737/639.237.
Vând casã + anexe
gospodãreºti în centrul
comunei Periºor cu te-
ren 17 ari, preþ negocia-
bil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântânã,
garaj, gard din beton-
fier ºi teren agricol. Te-
lefon: 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.

TERENURI
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F,  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 1, 5 euro/m.p. Te-
lefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
TEREN intravilan, 2
parcele, str. Moldova -
1.280 mp, str. Munte-
nia - 1.280 mp, zona
Popoveni. Telefon:
0744/555.392.
Vând teren 5000 mp
Braniºte (zona Mâ-
nãstire). Telefon: 0745/
392.924.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închi-
riez teren, Calea Bu-
cureºti, km 9, ideal
halã, showroom, 1000
m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu
apartament. Telefon:
0762/109.595.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.

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 negociabil. Tele-
fon: 0732/381.876.
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
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul este
în stare de funcþionare.
Telefon: 0765/789.181.

Vând DACIA 1310.
Telefon: 0744/231.278.

STRÃINE
Vând MATIZ, 2008,
62.000 km. Telefon:
0764/222.434.
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.
Vând Cielo 2007. Te-
lefon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând albume cu co-
lecþii de timbre. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
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SC angajeazã respon-
sabil SSM - SU.     
Cerinþe:  experinþã

minim 1-3 ani, permis
conducere cat. B.
Telefon: 0766/632.388.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 11 februarie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe ori-
ce autoturism vopsit
recent (roºu). Telefon:
0766/ 304.708.
Vând telefon Dual si-
gilat EBODA – 80
Ron, glucometru ger-
man, frigider Electro-
star, piese Dacia noi,
calculator pentru in-
struire copiii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cadru metalic
nou pentru handicap,
baston pentru handi-
cap, masã sufragerie
6 persoane, preþ nego-
ciabil Telefon: 0351/
446.918.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând mobilã dormitor
tineret tip MOBEX-
PERT. Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã pentru
farmacie. Telefon:
0755/074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.

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 nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tre cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. 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 masiv,
geamuri cristal
(2,05- 2,37- 0,60),
cãrþi beletristicã, sta-
re 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 cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60 R
14- 200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. 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 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, ca-
nistrã 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.
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 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã
ºi alte lucruri casni-
ce. Telefon: 0251/
428.437.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris de-
fectã. Telefon: 0251/
417.493.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/887.095.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþii comerciale pro-
ducþie (textile-pielãrie)
ºi spaþii pentru birouri
pe platforma indus-
trialã Podari. Preþ 4,5
Euro + TVA/mp. Te-
lefon: 0724/295.776.
Familie serioasã cau-
tã casã fãrã chirie (con-
tra ajutor). Telefon:
0761/794.304.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.

Închiriez o camerã
apartament la un
bãiat în Craioviþa
Nouã.  Te le fon :
0765/957.791.
Închiriez spaþiu comer-
cial 140 mp Craioviþa
Nouã (zona Segar-
cea). Telefon: 0767/
772.498.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii. Telefon:
0351/437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
Închiriez garsonierã
mobilatã (b-dul 1
Mai) Preþ negocia-
bil. Telefon: 0764/
672.860.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/170/85,
nefumãtor doresc
doamnã pensionarã
sub 60 ani, pentru prie-
tenie – cãsãtorie. Te-
lefon: 0351/181.202;
0765/472.745.

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
S-A DUS LA CER
VICTOR PÂRLAC,
UN MARE PROFE-
SOR, DIRECTOR ªI
ARTIST. TE REGRE-
TÃM! PRIETENII.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Învingãtoare, duminicã, contra
Spaniei, 3-2 la Galaþi, în primul tur
al Grupei II Mondiale, echipa de
Fed Cup a României va întâlni for-
maþia Canadei, în deplasare (18/19
aprilie a.c.), în play-off-ul pentru
accederea în Grupa Mondialã, s-a
stabilit în urma tragerii la sorþi, de
ieri, de la Londra.

Canada a ajuns aici dupã ce a

TENIS – FED CUP

România va juca contra CanadeiRomânia va juca contra CanadeiRomânia va juca contra CanadeiRomânia va juca contra CanadeiRomânia va juca contra Canadei
în play-ofîn play-ofîn play-ofîn play-ofîn play-off-ul pentru Grupa Mondialãf-ul pentru Grupa Mondialãf-ul pentru Grupa Mondialãf-ul pentru Grupa Mondialãf-ul pentru Grupa Mondialã

fost eliminatã în primul tur al GM,
de Cehia, scor 0-4 pe teren pro-
priu, la Quebec. Reprezentativa
nord-americanã nu a contat însã
la aceastã partidã pe cele mai bune
trei jucãtoare ale sale, vedeta Eu-
genie Bouchard (nr. 7 WTA),
Aleksandra Wozniak (nr. 132
WTA) ºi Sharon Fichman (nr.
136 mondial; a fãcut parte din

echipã, dar n-a jucat). Din lotul
obiºnuit a evoluat doar Gabriela
Dabrowski (locul 184), plus tâ-
nãra de 18 ani Francoise Abanda
(nr. 232). Între cele patru convo-
cate cu Cehia s-a mai aflat ºi o
altã speranþã (16 ani), Charotte
Robillard-Millette (locul 793).

Iatã ºi echipa cu care România
a trecut de Spania: Simona Halep
(nr. 3), Irina-Camelia Begu (nr. 34)
ºi Monica Niculescu (nr. 57). A
mai fãcut parte din lot Alexandra
Dulgheru (nr. 95).

Tricolorele n-au mai fost în
Grupa Mondialã din 1992, iar cea
mai bunã performanþã, calificarea
în semifinale, a fost obþinutã în
1973, chiar la prima participare.

Celelalte echipe care puteau ieºi
în calea fetelor Alinei Tecºor  vor
juca dupã cum urmeazã: Italia (a)
cu Statele Unite, Australia (d) cu
Olanda, Polonia (a) cu Elveþia.

Ilie Nãstase: Întâlnirea depinde
în bunã mãsurã de meciul Begu
- Bouchard

Fostul mare tenisman Ilie Nãs-
tase a declarat agenþiei Mediafax
cã întâlnirea de Fed Cup, Canada

– România, va depinde în mare
mãsurã de meciul dintre Irina-Ca-
melia Begu ºi Eugenie Bouchard,
cea mai bunã jucãtoare a adver-
sarelor.

“Meciul este unul greu. Nu cu-
nosc aºa de bine toate fetele din
echipa Canadei, dar eu cred cã
meciul depinde în bunã mãsurã de
ce face Begu cu Bouchard. ªi bi-
neînþeles de meciul de dublu.

ªanse avem, asta este clar, dar
este importantã ºi forma fetelor
la momentul întâlnirii”, a afirmat
Nãstase.

Faptul cã întâlnirea va avea loc
în Canada va fi un dezavantaj pen-
tru echipa României, este de pãre-
re Nãstase. “Era mai bine dacã ju-
cam acasã. Normal cã jucând în
deplasare e un dezavataj”, a mai
spus fostul tenisman.

AS Junior Craiova a reuºit sã încheie tur-
neul Braºov Indoor Cup pe poziþia a 9-a,
dintr-un total de 47 de echipe, la categoria
Under 11.

Cei supranumiþi “Leuþii”, antrenaþi de Cã-
tãlin Gîrleºteanu, au terminat pe primul loc

Comitetul de Urgenþã al Federaþiei Ro-
mâne de Fotbal a aprobat folosirea arbitri-
lor adiþionali la cinci din cele nouã partide
ale fiecãrei etape din returul Ligii I, ediþia
2014-2015, a notat ieri site-ul oficial al FRF.

De asemenea, CCA va delega arbitri adi-
þionali ºi la meciurile din semifinalele ºi fi-

Junior Craiova, prestaþie bunã
la Braºov Indoor Cup

grupa din care au fãcut parte, învingând
Luceafãrul Bucovina Suceava (1-0) ºi ACS
Tâmpa White (4-1) ºi remizând în faþa lui
Comstar Vaslui (1-1). În faza urmãtoare,
micuþii craioveni au întâlnit formaþia Junior
Suceava, fiind învinºi de bucovineni cu sco-

rul de 3-1. În turneul pen-
tru locurile 9-16, AS a bifat
rezultatul maxim dupã ce au
trecut în rânduri cu 1-0 de
Unirea Dej ºi Viitorul Cluj.

Lotul pe care Cãtãlin Gîr-
leºteanu l-a avut la dispozi-
þie I-a cuprins pe urmãto-
rii: Marius Vasile, Aliss Bã-
ran, Eric Gagiu, Mario Rã-
duþ, Darius Rãdoi, Yanis
Nicola, Liviu Bãrbulescu,
Alexandru Fueru, Eduard
Domnu, Alexandru Capac,
ªtefan Joiþa.

Arbitri adiþionali la cinci meciuri
din cadrul fiecãrei etape a returului Ligii I

nala Cupei României
Timiºoreana.

“Comitetul de Ur-
genþã aprobã delegarea
de cãtre Comisia Cen-
tralã a Arbitrilor a arbi-
trilor adiþionali pentru
un numãr de cinci jo-
curi/etapã, jocuri ce vor
fi stabilite de cãtre Liga
Profesionistã de Fotbal
ºi pentru semifinalele ºi
finala Cupei României.
Sumele aferente costu-

rilor generate de utilizarea sistemului cu ar-
bitri adiþionali vor fi suportate din fondurile
alocate de UEFA în acest scop”, s-a menþi-
onat pe site-ul citat.

Arbitri adiþionali au mai fost folosiþi
în Liga I în partidele din returul ediþiei
2013-2014.

DIGI SPORT 1
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

HCM Baia Mare – ASC Corona Braºov / 21:00,
23:00 – FOTBAL Spania – Cupa Regelui:
Barcelona – Villarreal, Bilbao – Espanyol.

DIGI SPORT 2
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la An-

werp, în Belgia: ziua 1 / 18:00 – VOLEI (M)
– Liga Campionilor: Tomis Constanþa – Lo-
komotiv Novosibirsk / 20:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Anwerp.

DIGI SPORT 3
18:00 – POLO – Euro Cup: Steaua – Po-

sillipo Napoli / 19:30 – BASCHET (M) –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Eurocupa, Top 32: CSU Asesoft Ploieºti –
Nancy.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL Anglia – Premiership:

Chelsea – Everton.
DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rot-

terdam, în Olanda, ziua a 3-a / 20:00, 22:00
– FOTBAL Franþa – Cupa: Monaco – Rennes,
Paris SG – Nantes.

EUROSPORT
10:45, 14:00 – SCHI ALPIN – Universia-

da, la Sierra Nevada, în Spania / 21:45 –
FOTBAL Anglia – Premiership: Stoke City –

Man. City.
EUROSPORT 2
12:30 – SCHI ACROBATIC – Universia-

da, la Sierra Nevada, în Spania / 14:30 –
HOCHEI PE GHEAÞÃ – Universiada, la Sierra
Nevada: Rusia – Slovacia / 18:00, 19:45 –
BASCHET (M) – Eurocupa, Top 32: Lietu-
vos Rytas – Telindus Oostende, Besiktas IF
– Paris Levallois / 21:30 – HOCHEI PE
GHEAÞÃ – Universiada, la Sierra Nevada.

TVR 3
18:15 – BASCHET (F) – Liga Europeanã

Centrale: Universitatea Goldiº ICIM Arad –
SBS Ostrava.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

(trimisul nostru în Antalya - Turcia)
sportsportsportsportsport

Cu o formulã din care au lipsit titularii me-
ciului cu Wisla Cracovia, CS Universitatea Cra-
iova a învins în Antalya cu 2-0 campioana
Uzbekistanului, Pakhtakor Taºkent, care ºi ea
a folosit rezervele, deoarece cu o zi în urmã
întâlnise echipa rusã Gazovik. Pentru olteni a
deschis scorul capverdianul Kay în minutul 21,
reluând cu capul dintr-o centrare a lui Varga,
iar Ivan a finalizat cu stângul o acþiune perso-
nalã în repriza secundã. Kay putea realiza du-
bla, dar o altã loviturã de cap a sa a întâlnit
transversala. Tot în barã au trimis craiovenii
cele douã penalty-uri de care au beneficiat,
Varga ºi Bãluþã irosindu-le. Primul a fost acor-
dat pentru un henþ, iar cel executat de Bãluþã a
fost obþinut de Varga. Sorin Cârþu ºi Emil Sãn-
doi au folosit echipa: Brac – Marcu, Kay, Iz-
voranu, Sin – Manea (46 Luciano), Georges-
cu (69 Iuga), Bãluþã (59 Ericson), Varga –
Herghelegiu, Ivan (63 Burlacu).

A fost a doua partidã de verificare în care
Cârþu ºi Sãndoi au folosit o formulã cu mulþi
jucãtori tineri, dupã acel 1-0 cu georgienii de
la Sioni Bolnisi, care au întâlnit asearã selecþi-
onata divizionarã a României. Uzbecii au dat
o replicã extrem de modestã, practiuc nea-
jungând pânã la final sã punã în pericol poar-
ta lui Brac. S-a remarcat tânãrul Marcu, care

Tânãrul Alin Manea a fost printre juniorii
cei mai folosiþi de staff-ul Craiovei în tur-
neul din Antalya, purtând pe spate numãrul
10. El sperã sã debuteze ºi într-un meci ofi-
cial pentru Craiova, dupã ce a luat contact
cu Liga I când evolua la Corona Braºov. „ªi
pentru mine a fost o surprizã sã vin în can-
tonament cu echipa mare ºi sper sã rãmân
pe viitor aici. A fost o bucurie cã m-au che-
mat aici, în Antalya. Probabil cã am jucat
mai mult decât ceilalþi juniori ºi datoritã postu-
lui pe care-l ocup. M-am pregãtit bine ºi sper
sã joc în continuare. Calitãþile mele princi-
pale sunt tehnica ºi viteza. În primul meci
am avut emoþii, dar dupã am cãpãtat încre-
dere, ºi cu ajutorul antrenorilor, ºi cu ajuto-
rul colegilor. Toþi colegii mi-au arãtat încre-
derea necesarã ºi am reuºit sã mã integrez
foarte uºor. Eu consider cã sunt pregãtit sã
joc ºi în campionat, dar aici cea mai impor-
tantã este pãrerea antrenorilor. Nu eu mi-am
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Alexandru Bãluþã a marcat un gol în me-
ciul cu Wisla, dar a ratat un penalty în urmã-
toarea partidã, cu uzbecii de la Pankhator.
Mijlocaºul de 22 de ani ºi-a împãrtãºit impre-
siile despre perioada petrecutã în Antalya:
„Este o perioadã grea în care ne-am pregãtit
foarte bine. În primul stagiu a fost vorba de
o pregãtire fizicã, iar în stagiul acesta numai
meciuri. E o plãcere, ºi trebuie sã câºtigãm
de la meci la meci câte ceva, sã fim în pro-
gres. Nu ne este teamã pentru cã am întâlnit
echipe foarte puternice, fapt care e bun. Ne
dã moral, încredere ºi ne ajutã sã ne mobili-
zãm mai bine. Eu sunt mulþumit, am dat to-
tul, atât la antrenamente, cât ºi în meciuri.
ªi-mi doresc ca ºi în campionat sã fac ace-
laºi lucru spre mai bine”. Bãluþã a fost încu-
rajat de Gicã Craioveanu ºi a primit câteva
sfarturi de la fostul atacant. „M-a încurajat,
mi-a spus sã o þin tot aºa pentru cã sunt pe

ales numãrul, dar mã bucur cã am reuºit sã
joc cu 10. Mai întâi mã gândesc sã prind lo-
tul, apoi mã intereseazã numãrul cu care o sã
joc. La Corona Braºov am debutat în Liga I,
dar am prins un singur meci în care am evo-
luat 6 minute, sper sã joc mai mult la Univer-
sitatea. Mã simt cu sânge alb-albastru, m-am
simþit oltean. Toatã lumea s-a purtat frumos
cu mine ºi mi-a dat încredere”.

Cât despre returul care se apropie, jucã-
torul de 18 ani a spus: ”Toatã echipa s-a pre-
gãtit bine ºi sper din tot sufletul sã meargã la
fel de bine ca în tur. Noi vrem sã luãm lu-
crurile pas cu pas, sã tratãm meciurile cu
seriozitate ºi dacã vom face acest lucru avem
ºanse sã jucãm ºi în Europa League. Acum
ne intereseazã meciul cu Pandurii. ªtim cã
suntem mai buni ºi-i vom bate. Ne gândim
numai la victorie. Bineînþeles cã pe termen
lung aº vrea un titlu cu Universitatea, orice
jucãtor ºi-ar dori acest lucru cu echipa”.

drumul cel bun. Mi-a zis sã driblez mai mult
în preajma careului, pentru cã acolo este pe-
ricolul cel mai mare pentru adversari. ªi de
acolo se înscriu golurile” a spus Bãluþã

Cât despre ce va urma, jucãtorul redadus
în Bãnie, de la Viitorul, a precizat: „Va fi un
retur greu, suntem conºtienþi de asta. Dar
multe echipe vor avea de luptat, ºi sunt sigur
cã noi vom avea câºtig de cauzã. Noi încã nu
ne gândim sã prindem Europa, vrem sã câº-
tigãm cât mai multe puncte. Sunt sigur cã
vom evita retrogradarea ºi trebuie sã rãmâ-
nem uniþi ºi sã fim un colectiv puternic. Vrem
sã ne luãm o revanºã faþã de Steaua, dar ºi
faþã de Pandurii pentru cã, pânã la urmã, am
reuºit doar un egal. Cât despre stadionul Ex-
tensiv, va fi greu la început, pânã o sã ne
adaptãm. Dar atât timp cât vom avea supor-
terii alãturi în tribune nu vom avea probleme.
Vom da totul pentru a le aduce bucurii”.
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Cu mai mulþi jucãtori tineri pe teren, Universitatea a defilat
contra rezervelor campioanei Uzbekistanului, Pakhtakor Taºkent
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a confiscat banda dreaptã ºi a avut ºi un ºut
periculos de la 25 de metri, aproape de vin-
clu. În centrul defensivei Izvoranu ºi Kay au
dat siguranþã, capverdianul fiind aproape de
o dublã la urcãrile în careul advers. Sin, cu
masca de protecþie pe faþã, a fost încercat
din nou fundaº stânga. Manea, dar mai ales
Luciano, au fost dezamãgirile serii, având
prestaþii slabe. Georgescu a jucat în faþa apã-
rãrii ºi a avut ceva emoþii. În schimb, Varga ºi
Bãluþã, cei care au ratat penalty-urile, au arã-
tat poftã mare de joc, fiind în prim-planul
majoritãþii fazelor periculoase. Astãzi, Craio-
va joacã ultimul amical în Antalya, contra mol-
dovenilor de la ªeriff Tiraspol.

Varga: „ªi aceste victorii
sunt utile, pentru moral”

Dacian Varga s-a zbãtut permanent în me-
ciurile în care a primit ºansa de a juca. Dacã
în cel cu Wisla a intrat în ultimul minut, cu
uzbecii a fost integralist ºi a declanºat multe
acþiuni periculoase. El a centrat la primul gol,
apoi a ratat un penalty, l-a obþinut pe al doilea
ºi a avut douã mari ocazii de a mãri avantajul.
„Dupã o pregãtire bunã, trebuiau sã vinã ºi
victoriile care ne dau moral pentru retur. Im-

portant e cã am ºi marcat pe lângã sumede-
nia de ocazii pe care ni le-am creat. Nu mã
deranjeazã sã joc alãturi de puºti, ºi eu mã
consider un puºti. Concurenþa e binevenitã la
echipã, pentru cã te pregãteºti foarte bine ºi
trebuie sã dai totul la antrenamente ºi la jo-
curi” a spus mijlocaºul de 31 de ani. Varga
este precaut în privinþa returului, considerând
cã nu ar trebui fãcute obiective pe termen
lung: „Trebuie sã o luãm pas cu pas. Primul
este sã obþinem o victorie la Pandurii. Dupã o
sã pregãtim meciul cu Steaua ºi tot aºa. Nu
ne gândim la cupele europene. Sã câºtigãm
fiecare meci în parte ºi dacã o sã fim pe un
loc de cupe europene nu ne dãm la o parte”

Ivan: „Nea Sorin m-a certat cu folos,
am dat imediat gol”

Ivan a fost sub orice criticã în prima re-

prizã, când a ºi ratat de la 4 metri cu poarta
goalã, urmãrind mingea trimisã de Kay în
barã, dar ºi-a revenit dupã pauzã, muºtru-
luit serios de Sorin Cârþu. În partea a doua a
finalizat cu stângul o acþiune personalã ºi s-
a implicat mai mult în joc. „Nu am intrat
bine în joc în prima reprizã de-asta m-a cer-
tat nea Sorin. M-a certat cu folos, pentru cã
în a doua am jucat puþin mai bine. Am dat
un gol cu stângul, nu e stilul meu, dar mã
bucur cã am reuºit sã marchez. Am dat de
trei ori azi cu mingea în barã, dar sã nime-
rim acum barele ºi sã dãm goluri în campio-
nat ºi nu se supãrã nimeni. Suntem în mare
formã ºi sperãm sã o batem ºi pe Steaua în
campionat, dupã ce s-a întâmplat în Cupã.
Ne gândim ºi la cupele europene, dar cel
mai mult îmi doresc sã câºtigãm în retur
toate meciurile dacã este posibil“ a declarat
Ivan la final.


