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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ar trebui, Popescule, ca cei de
la penitenciar sã angajeze neapã-
rat pentru doamna Udrea o mena-
jerã, o manichiuristã ºi o coafezã.

Toate regiile ºi societã-
þile Primãriei Craiova
ºi-au propus sã termine
anul pe profit. Cel mai
mare plus de bani îl va
avea Salubritatea,
urmatã de RAT Craio-
va. Conducerea SC
Termo ºi-a stabilit ca
obiectiv sã nu mai
încheie anul pe pier-
dere, aºa cum s-a
întâmplat în 2014, iar
cei de la SC Pieþe sã
scoatã ºi ei un profit
mai mititel. Nu vor fi
disponibilizãri de
personal în nici o regie,
iar salariile vor creºte
pentru câteva sute de
angajaþi pentru ca
aceºtia sã ajungã la
nivelul salariului minim
brut. La Salubritate ºi
Pieþe se vor acorda ºi
tichete de masã. 33333 AD
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RiscurileRiscurileRiscurileRiscurileRiscurile
cazului Udreacazului Udreacazului Udreacazului Udreacazului Udrea

Oricât de discutabil ar fi,
pânã la urmã, bilanþul regimu-
lui Bãsescu – dominant nega-
tiv –, cazul Udrea, prin media-
tizarea dincolo de saturaþie, îi
pune capac. Fiindcã el survine
pe placarea unui discurs al in-
tegritãþii, curãþeniei ºi anti-
corupþiei, peste o activitate
acuzatã de relaþii extinse cu
lumea interlopã, lobby-uri to-
xice, trafic de influenþã, con-
tracte oneroase, spãlare de
bani, achiziþii vicioase de te-
renuri etc. S-ar putea ca acu-
zaþiile sã nu se confirme în in-
tegralitatea lor. Este o supozi-
þie. Dar ceea ce se întâmplã
obtureazã orice imagine. Impact fatalImpact fatalImpact fatalImpact fatalImpact fatal

din cauza vitezeidin cauza vitezeidin cauza vitezeidin cauza vitezeidin cauza vitezei

NumãrulNumãrulNumãrulNumãrulNumãrul
consumatorilorconsumatorilorconsumatorilorconsumatorilorconsumatorilor
de droguri,de droguri,de droguri,de droguri,de droguri,
în creºtereîn creºtereîn creºtereîn creºtereîn creºtere

În ultimii ani s-a constatat o creº-
tere a cererii de droguri, îndeosebi
în rândul copiilor, adolescenþilor ºi
tinerilor. Mai mult decât atât, rãs-
pândirea consumului de droguri în
rândul tinerilor a dus, potrivit Cen-
trului de Prevenire, Evaluare ºi Con-
siliere Antidrog Dolj, la apariþia unor
reþele de trafic ample pe teritoriul
României. În aceste condiþii este
necesarã o intensificare a acþiuni-
lor de prevenire a acestui flagel, prin
antrenarea  elevilor în activitãþi prin
care sã-ºi exprime, prin diverse
forme, opiniile ºi atitudinile faþã de
tutun, alcool, droguri ºi S.N.P.P.

Sãnãtatea,Sãnãtatea,Sãnãtatea,Sãnãtatea,Sãnãtatea,
prioritateprioritateprioritateprioritateprioritate
în bugetulîn bugetulîn bugetulîn bugetulîn bugetul
judeþului pe 2015judeþului pe 2015judeþului pe 2015judeþului pe 2015judeþului pe 2015
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Iohannis, primarilor de comune:

Dezbaterea despre

descentralizare ºi regionalizare

va trebui reluatã
Preºedintele Klaus Iohannis

le-a transmis, ieri, primarilor de
comune, în Adunarea generalã a
Asociaþiilor Comunelor din
România, un mesaj în care
precizeazã cã dezbaterea despre
descentralizare ºi regionalizare
va trebui reluatã, pornind de la
principii, nu de la calcule
politice sau electorale. ”ªtiu cã
vã preocupã problema descen-
tralizãrii. Dezbaterea despre
descentralizare, dar ºi despre
regionalizare, va trebui reluatã,
de data aceasta mai temeinic,
pornind de la un set de princi-
pii, nu de la calcule politice sau
electorale”, le-a transmis
Iohannis primarilor de comune,
mesajul fiind citit de cãtre
consilierul prezidenþial Dan
Mihalache. În cadrul mesajului,
Iohannis menþioneazã ºi faptul
cã proiectul de descentralizare ºi
regionalizare trebuie sã reprezin-
te o nouã viziune asupra statului
român ºi a organizãrii adminis-
tratv-teritoriale, având ca scop
reducerea decalajelor ºi dezvol-
tarea. Iohannis le-a mai trans-
mis primarilor cã România se
aflã în aceastã perioadã în plin
proces de trecere la o nouã
etapã a construcþiei democrati-
ce, determinatã de noi realitãþi
politice, dar ºi de aºteptarea
publicului. ”Aceastã etapã
înseamnã, pe de o parte, o
reformare a instituþiilor politi-
ce, iar pe de altã parte o
schimbare de mentalitate ºi
atitudine. Aºteptarea, la toate
nivelurile, este pentru mai
multã responsabilitate, mai
multã integritate ºi mai multã
transparenþã în exerciþiul
funcþiei publice ºi politice în
general”, a menþionat ºeful
statului, în mesajul sãu.

Completul de cinci judecãtori al
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
(ICCJ) a condamnat-o pe fosta con-
silierã a lui Ridzi, Ioana Elena Vâr-
sta, la cinci ani de închisoare cu exe-
cutare, tot pentru abuz în serviciu.
Instanþa a menþinut astfel pedeapsa
dispusã, în 27 ianuarie 2014, de in-
stanþa supremã. Paul Diaconu, fost
director al Direcþiei Generale Eco-
nomice ºi Resurse Umane din MTS,
în perioada martie - septembrie 2009,
a primit o pedeapsã de trei ani de
închisoare cu suspendare, dupã ce
judecãtorii au constatat cã acesta ºi-
a plãtit partea de prejudiciu. La fon-
dul dosarului, Diaconu primise o pe-
deapsã de doi ani ºi ºase luni de în-
chisoare cu executare.   Pedepse cu
suspendare au primit ºi alþi ºase foºti
angajaþi ai Ministerului, aceºtia rã-
mânând cu pedepsele dispuse la ju-
decarea în fond a cauzei. Astfel,
Marius Mihail Mãrcuþã, consilier în
cadrul Direcþiei Investiþii, Achiziþii
Publice ºi Servicii Interne (decem-
brie 2008 - mai 2009), a fost con-
damnat la trei ani cu suspendare ºi
doi ani de interzicere a unor dreptu-
ri.Florin Cãtãlin Mircea, consilier I A
în cadrul Direcþiei Buget Contabili-
tate (decembrie 2008 - ianuarie
2010), a fost condamnat la doi ani ºi
jumãtate de închisoare cu suspen-
dare ºi doi ani de interzicere a unor

Fostul ministru al Tineretului ºi Sportului Monica Iacob Ridzi a fost condamnatã definitv, ieri, de ICCJ,
la 5 ani de închisoare cu executare, pentru abuz în serviciu privind manifestãrile organizate în 2009 de

Ziua Tineretului, iar fosta ei consilierã Ioana Vârsta a primit o pedeapsã tot de 5 ani.

drepturi. Pedeapsa lui Mãrcuþã are
un termen de încercare de ºase ani.

Octavian Petru Dragomir, direc-
tor al Direcþiei Buget Contabilitate (de-
cembrie 2008 - ianuarie 2010), a pri-
mit trei ani cu suspendare, pedeapsa
având un termen de încercare de ºase
ani. Claudia Radu, director general al

Direcþiei Generale Programe, Proiecte
ºi Centre pentru Tineret (21 aprilie
2009 - ianuarie 2010), a fost con-
damnatã, cu suspendare, la doi ani ºi
jumãtate plus doi ani de interzicere a
unor drepturi, având un termen de
încercare de patru ani ºi jumãtate.

La data trimiterii dosarului în ju-

decatã, Ministerul Educaþiei, Cerce-
tãrii, Tineretului ºi Sportului s-a con-
stituit parte civilã cu suma de
2.736.933,28 lei (640.000 de euro),
precizând cã îºi rezervã dreptul de a
o modifica în funcþie de prejudiciul
final stabilit pe baza întregului mate-
rial probator.

Procurorul ºef al Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie, Codruþa Ko-
vesi, a transmis procurorului ge-
neral al Parchetului Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie referatul cauzei,
în vederea sesizãrii Camerei De-
putaþilor, pentru formularea cere-
rii de efectuare a urmãririi penale
faþã de deputatul Elena Gabriela
Udrea, pentru trei infracþiuni de
luare de mitã, în perioada în care
era ministru al Dezvoltãrii Regio-
nale ºi Turismului (MDRT). De
asemenea, referatul cauzei a fost
trimis ºi ministrului Justiþiei, pen-
tru a cere preºedintelui Camerei
Deputaþilor încuviinþarea arestãrii
preventive a Elenei Udrea, pentru

DNA cere un nou aviz pentru arestarea Elenei Udrea,
pentru luare de mitã, în dosarul Gala Bute

Direcþia Naþionalã Anticorupþie cere un nou aviz de la Camera
Deputaþilor pentru urmãrirea penalã ºi arestarea preventivã a
Elenei Udrea, pentru trei noi fapte de luare de mitã, în dosarul
Gala Bute, privind contracte încheiate de Ministerul Dezvoltãrii

Regionale ºi Turismului cu mai multe firme.

cele trei noi fapte de luare de mitã.
Cererea a fost formulatã în dosa-
rul Gala Bute, în care procurorii
fac acte de urmãrire penalã în le-
gãturã cu atribuirea ºi folosirea,
presupus ilegale, a fondurilor din
patrimoniul Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului în perioa-
da 2010 - 2012.

În dosarul Gala Bute, Camera
Deputaþilor a încuviinþat, în 9 fe-
bruarie, urmãrirea penalã ºi ares-
tarea preventivã a Elenei Udrea
pentru abuz în serviciu, tentativã
la folosirea de documente ori de-
claraþii false, inexacte sau incom-
plete pentru obþinerea pe nedrept
de fonduri din bugetul Uniunii Eu-

ropene, folosire a influenþei în sco-
pul obþinerii de foloase necuvenite
ºi luare de mitã. DNA a precizat
cã, ulterior, în aceastã cauzã au
apãrut noi elemente “ce au contu-
rat suspiciunea sãvârºirii unor alte
fapte, care nu erau cunoscute la
momentul sesizãrii Camerei Depu-
taþilor”. “Unele dintre aceste fapte
intrã în conþinutul infracþiunii de
luare de mitã pentru care a fost
obþinut avizul Camerei Deputaþilor
ºi completeazã latura obiectivã a
acesteia, iar celelalte fapte întru-
nesc elementele constitutive a douã
noi infracþiuni de luare de mitã”,
aratã DNA.

O a doua faptã de luare de mitã
ar avea legãturã, potrivit procuro-
rilor, cu plãþile efectuate de Com-
pania Naþionalã de Investiþii (CNI)
cãtre SC Consmin SA. Procurorii
susþin cã, în perioada 2010 - 2011,
Elena Udrea, împreunã cu Ana
Maria Topoliceanu, directorul
Companiei Naþionale de Investiþii
la data faptelor ºi suspectã în
aceastã cauzã, ar fi primit aproxi-
mativ 300.000 de lei de la admi-

nistratorul SC Consmin SA, pen-
tru a asigura plata la timp a lucrã-
rilor executate de societatea men-
þionatã în baza contractelor înche-
iate cu CNI.

O a treia faptã de luare de mitã
vizeazã finanþarea de cãtre MDRT
a contractelor încheiate de Termo-
gaz Company ºi SC Kranz Euro-
center SRL cu UAT Lupeni ºi UAT
Petroºani. Procurorii susþin  cã, în
2011, Elena Udrea ar fi cerut ºi
primit de la inculpatul Adrian Gar-
dean, pentru sine ºi pentru altul,
foloase materiale în valoare de 10
la sutã din plãþile efectuate de
MDRT pentru contractele de lu-
crãri încheiate de SC Termogaz
Company SA ºi SC Kranz Euro-
center SRL, în schimbul garanþiei
cã finanþãrile vor fi aprobate la
timp.

Elena Udrea se aflã în arest din
seara zilei de 10 februarie, când a
fost reþinutã de procurorii DNA,
în ziua urmãtoare ea fiind arestatã
pentru 30 de zile prin decizia Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, în
dosarul “Microsoft”.
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Consilierii municipali au votat, în ºedinþa extraordinarã de sãptãmâna trecutã, bugetele de
venituri ºi cheltuieli pe care regiile ºi societãþile Primãriei Craiova ºi le-au propus pentru
2015. Dacã anul trecut s-a încheiat ºi cu pierderi (pentru SC Termo SRL Craiova), se pare
cã anul acesta va fi unul mai bun. Fiecare regie ºi-a fixat venituri mai mari, dar ºi profituri.
Un alt aspect pozitiv este cã, în 2015, nu vor fi daþi afarã muncitori. În douã cazuri se vor
face angajãri. La Salubritate vor fi angajaþi 150 de mãturãtori pentru o perioadã de 10 luni,
iar la SC Pieþe vor fi angajate 7 persoane. La aproape 800 de salariaþi (487 de persoane de la
RAADPFL, 280 de la Salubritate ºi 27 de la Pieþe) li se vor mãri salariile pentru a ajunge la
nivelul salariului minim brut de 975 de lei (de la 1 ianuarie) ºi 1.050 de lei (de la 1 iulie).

Salubritatea va produce cel mai mare profit
Cel mai mare profit ºi l-a propus, pentru acest an, SC Salubritate SRL Craiova.

Noua conducere ºi-a stabilit sã încheie anul 2015 cu un plus financiar de 1,73 milioa-
ne de lei. Chiar ºi aºa, profitul lor va fi mai mic faþã de cel pe care l-au scos în 2014
– 3,4 milioane de lei. Veniturile sunt cifrate la 37,5 milioane de lei, iar cheltuielile la
35,8 milioane de lei. Potrivit proiectului de buget, cei mai mulþi bani vor veni din
activitatea de colectare a deºeurilor – 21,5 milioane de lei ºi din activitatea de mãturat
strãzi – 10,38 milioane de lei. Activitatea pe care o presteazã pe timpul iernii viitoare,
respectiv cãratul zãpezii ºi degajarea strãzilor de polei – ar urma sã aducã regiei o
sumã de 2,6 milioane de lei. Dezinsecþia ºi deratizarea de pe timpul lunilor de varã
aduc la buget 1,75 milioane de lei.

RAT Craiova va scoate mai mulþi bani
decât în 2014

A doua regie care va sta bine din punctul de vedere al cifrelor este RAT Craiova.
Conducerea de aici ºi-a stabilit sã obþinã, la sfârºit de an, un profit de 827.000 de lei,
faþã de 737.000 de lei cât a fost în 2014. În proiect se spune cã banii din profit vor fi
folosiþi pentru a se acoperi pierderile din anii trecuþi. Veniturile RAT Craiova se ridicã
la 41,1 milioane de lei. Cea mai mare parte din bani vine din transportul cãlãtorilor cu
bilete ºi abonamente – 16,8 milioane de lei; din publicitate, chirii pe spaþii, ITP ºi
casãri de mijloace fixe – 4,8 milioane de lei. Cheltuielile sunt însã la fel de mari. Pe
lunã se consumã peste 175.000 de litri de motorinã pentru autobuze – 10,97 milioane
de lei, câte 62 de anvelope – 400.000 de lei, piese de schimb în valoare de 2,22
milioane de lei. Energia electricã pentru tramvai este estimatã, tot la nivelul unei luni,
la 605.700 de lei.

RAADPFL Craiova îºi creºte profitul cu 9%
RAADPFL Craiova ºi-a propus un profit mai mare cu 9% faþã de anul trecut, ºi

anume 710.000 de lei faþã de 691.000 de lei. Veniturile regiei vor fi de 28,19 milioane
de lei. Ponderea cea mai mare o au banii care vin din activitate de întreþinere a zonelor
verzi – 13,5 milioane de lei, din reparaþiile de strãzi – 3,5 milioane de lei, din activitãþile
de sistematizare a circulaþiei – 2,18 milioane de lei. RAADPFL are în întreþinere ºi cele
patru cimitire ale Craiovei, banii care sunt câºtigaþi de aici fiind estimaþi la 800.000 de
lei. Închirierea spaþiilor locative care au mai rãmas la regie aduce 1,4 milioane de lei.
Centrul Multifuncþional produce, din chiriile pentru diverse evenimente, cam 200.000
de lei pe an. Grãdina Zoologicã care se aflã tot în întreþinerea regiei aduce la buget 1
milion de lei, bani achitaþi de Primãria Craiova.

SC Pieþe investeºte în reparaþii
Cel mai mic profit va fi obþinut de SC Pieþe ºi Târguri SRL Craiova. Societatea ºi-

a propus pentru acest an un plus financiar de doar 107.000 de lei. Suma este de
aproape ºapte ori mai micã decât ce s-a obþinut anul trecut, când profitul realizat a
fost de 698.000 de lei. În proiectul de buget se precizeazã cã profitul este mai mic
deoarece, în acest an, cresc cheltuielile cu reparaþiile curente care sunt necesare în
toate pieþele din Craiova. Faþã de anul trecut, când s-au cheltuit 7,26 milioane de lei,
anul acesta se vor cheltui 7,76 milioane de lei. SC Pieþe va avea ºi venituri mai mici –
de 7,86 milioane de lei faþã de 7,96 milioane de lei cât a avut anul trecut. Aceste
venituri vor veni, ca ºi în 2014, din activitãþile de prestãri servicii – 5,16 milioane de
lei ºi din chiriile încasate pe spaþii comerciale ºi terenuri din pieþe – 2 milioane de lei.

SC Termo scapã de pierderi pe hârtie
Cea mai grea situaþie o are însã SC Termo Craiova. Societatea a încheiat anul

trecut cu o pierdere (a fost singura societate a Primãriei care a avut un buget pe
minus) de 46,98 milioane de lei. Pentru anul acesta, conducerea Termo ºi-a stabilit sã
încheie anul pe profit, suma propusã fiind de 184.000 de lei. Veniturile fostei regii sunt
prognozate la 110,12 milioane de lei, faþã de 80,93 milioane de lei cât au fost la
sfârºitul lui 2014. Pentru anul acesta, regia îºi propune ºi cheltuieli mai puþine, adicã
109,94 milioane de lei faþã de 127,9 milioane de lei cât au fost anul trecut. În categoria
venituri, cea mai mare pondere o au banii care vin din producerea de energie termicã.
SC Termo livreazã populaþiei, în 2015, o cantitate de 357.043 gigacalorii ºi ar trebui
sã încaseze de la locatari o sumã de 63,2 milioane de lei. Condiþia este ca toþi aceºtia
sã plãteascã facturile la cãldurã ºi apã caldã în 2015 cãtre Termo. O sumã de 14,5
milioane de lei îi parvine regiei sub firmã de subvenþie pentru diferenþa de tarif.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎTLICHE

Toate regiile ºi societãþile Primãriei Cra-
iova ºi-au propus sã termine anul pe pro-
fit. Cel mai mare plus de bani îl va avea
Salubritatea, urmatã de RAT Craiova.
Conducerea SC Termo ºi-a stabilit ca
obiectiv sã nu mai încheie anul pe pier-
dere, aºa cum s-a întâmplat în 2014, iar

Regiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe rozeRegiile craiovene vor sta pe roze
cei de la SC Pieþe sã scoatã ºi ei un pro-
fit mai mititel. Nu vor fi disponibilizãri de
personal în nici o regie, iar salariile vor
creºte pentru câteva sute de angajaþi
pentru ca aceºtia sã ajungã la nivelul
salariului minim brut. La Salubritate ºi
Pieþe se vor acorda ºi tichete de masã.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

La termenul de la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, joi, 12 februarie a.c., magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova au constatat o serie de ne-
regularitãþi în rechizitoriul prin care s-a dis-
pus trimiterea în judecatã a lui Ionel Goagã,
fostul director al ªcolii Profesionale Daneþi,
Gheorghe Tãnãsescu, contabil la aceeaºi
unitate ºcolarã, primarul comunei Daneþi,
Constantin Spiridon ºi Marius Vasile Savu,
administrator al firmei Sabalux Mob din Cra-
iova, acuzaþi de delapidare ºi abuz în servi-
ciu contra intereselor publice.

Instanþa amânat cauza pentru ca procu-
rorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova sã remedieze problemele: „Admite
in parte excepþiile invocate de inculpatul
Goaga Ionel prin apãrãtor. Admite în parte
excepþiile invocate de inculpatul Spiridon
Constantin prin apãrãtor. Admite excepþiile
invocate din oficiu cu privire la rechizito-
riul nr. 13238/P/2013 al Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova ºi constatã ne-
regularitatea actului de sesizare. În termen
de 5 zile, Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova va remedia neregularitãþile consta-
tate ºi va comunica judecãtorului de came-
rã preliminarã dacã menþine dispoziþia de
trimitere în judecatã sau solicitã restituirea
dosarului”, se aratã în încheierea de ºedinþã
a Judecãtoriei Craiova.

Reamintim cã poliþiºtii Serviciului de In-
vestigarea Fraudelor ºi procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craiova au stabi-
lit cã Ionel Goagã, de 47 de ani, din comuna
Daneþi, Dolj, fost director al ªcolii Profesi-

Efectivele Serviciul Rutier – Biroul Dru-
muri Naþionale ºi Europene, împreunã cu
echipaje ale Biroului Rutier Craiova ºi for-
maþiunilor rutiere de la poliþiile municipale ºi
orãºeneºti din judeþ, au organizat, dumini-
cã, o acþiune pentru prevenirea ºi combate-
rea evenimentelor rutiere cauzate de exce-
sul de vitezã. Totodatã, poliþiºtii rutieri au
acþionat ºi pe linia conºtientizãrii conducã-
torilor auto ºi pasagerilor cu privire la im-
portanþa utilizãrii centurii de siguranþã. În
cadrul acestei razii, poliþiºtii rutieri au con-
statat ºi aplicat 133 de sancþiuni contraven-
þionale, din care 91 pentru vitezã neregula-
mentarã, valoarea amenzilor fiind de peste
27.000 lei. În plus, au fost reþinute în vede-
rea suspendãrii 13 permise de conducere ºi
retrase douã certificate de înmatriculare.

Un bãrbat ºi o femeie, conducãtori auto,
au fost prinºi de poliþiºti circulând cu viteze
de peste 100 km/h. Astfel, Ion Doldurea, de
60 de ani, din Caracal, judeþul Olt, a fost
depistat în timp ce conducea un autoturism
Volvo pe DN6 (zonã de acþiune a indicato-
rului vitezã maximã admisã 70 km/h) cu vi-
teza de 139 km/h (+69 km/h). Conducãto-
rul auto a fost sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 877,5 lei ºi i s-a reþi-
nut permisul de conducere în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce autovehicu-
le pentru o perioadã de 90 zile.

În aceeaºi zi a fost depistatã ºi Roxana
Dinu, de 27 de ani, din Craiova, în timp ce
conducea un autoturism Renault, pe strada
„Severinului”, cu viteza de 103 km/h. Poli-
þiºtii i-au aplicat o amendã în valoare de 877,5
lei, iar ca mãsurã complementarã i s-a reþi-
nut permisul de conducere, tot pentru o pe-
rioadã de trei luni.

ªoferi prinºi „gonind”
cu peste 100 km/h

Nu mai puþin de 91 de ºoferi au fost
sancþionaþi pentru depãºirea vitezei regula-

mentare, în urma unei razii desfãºurate în trafic
de poliþiºtii de la rutierã, în cursul zilei de

duminicã. Oamenii legii au reþinut ºi 13 permise
de conducere, între cei deveniþi pietoni fiind ºi

doi conducãtori auto prinºi de poliþiºti
„gonind” cu viteze de peste 100 km/h.

Impact fatal din cauza vitezeiImpact fatal din cauza vitezeiImpact fatal din cauza vitezeiImpact fatal din cauza vitezeiImpact fatal din cauza vitezei
Un tânãr de 20 de ani, din comuna doljeanã

Iºalniþa, ºi-a pierdut viaþa într-un accident petrecut
duminicã. Circulând cu vitezã excesivã, la volanul
unui Opel, tânãrul a ieºit de pe ºosea ºi s-a oprit
într-o fundaþie din beton de pe un teren viran.

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj, duminicã dimineaþa,
în jurul orei 7.30, pe DN 6B, în
satul Dudoviceºti, comuna ªim-
nicu de Sus, Costinel Grigorie,
de 20 de ani, din comuna Iºal-
niþa, în timp ce conducea un au-
toturism Opel, dinspre Craiova
cãtre Melineºti, pe fondul vite-
zei excesive, a pierdut controlul
asupra direcþiei de mers, a pã-
rãsit partea carosabilã cãtre
stânga ºi a ajuns pe un teren vi-
ran, unde s-a izbit violent de o
fundaþie din beton.

În urma impactului a rezultat
decesul conducãtorului auto,
medicii sosiþi la faþa locului ne-

putând face altceva decât sã
constate decesul tânãrului. „Po-
liþiºtii rutieri ajunºi la faþa locu-
lui au întocmit dosar de cerce-
tare penalã ºi continuã cercetã-

rile pentru a se stabili cu exacti-
tate cauzele producerii eveni-
mentului rutier”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj.

Primarul din Daneþi – proces amânat
pentru ca Parchetul sã revadã rechizitoriul

Primarul comunei
Daneþi, Constantin Spiridon,
în prezent arestat la
domiciliu, a obþinut o
nouã amânare în dosarul
în care este judecat îm-
preunã cu contabilul ºi
fostul director al ªcolii
Profesionale din Daneþi,
tot pentru abuz în servi-
ciu contra intereselor
publice. Instanþa a decis
ca Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova sã
remedieze o serie de
neregularitãþi constatate
în rechizitoriul prin care
s-a dispus trimiterea în
judecatã a inculpaþilor.

onale Daneþi, ºi Gheorghe Tãnãsescu, de 62
ani, tot din comuna Daneþi, contabil la ace-
eaºi unitate ºcolarã, în perioada decembrie
2009 – aprilie 2011, prin intermediul lui Con-
stantin Spiridon, primarul comunei, prin pro-
cedura de achiziþie directã de bunuri ºi ser-
vicii, au achiziþionat de la firma Sabalux Mob
din Craiova bunuri la preþuri supraevaluate
ºi care nu au fost recepþionate în totalitate ºi
au acceptat la platã facturi emise fictiv pen-
tru lucrãri de reparaþii sau amenajãri interi-
oare care nu s-au efectuat în realitate.

Societatea, Sabalux Mob, reprezentatã de
Marius Vasile Savu, a emis facturi în valoa-
re totalã de 173.399 lei, din care ªcoala Pro-
fesionalã Daneþi a achitat suma de 153.849
lei, iar expertiza contabilã efectuatã în cauzã
a stabilit un prejudiciu creat unitãþii de învã-
þãmânt în valoare de 120.637 lei. În plus, în
perioada iunie 2009 – iunie 2012, ªcoala
Profesionalã Daneþi, reprezentatã de Ionel
Goagã, în calitate de director, ºi de Gheor-
ghe Tãnãsescu, în calitate de contabil, a achi-
ziþionat de la nouã agenþi economici mai multe
bunuri ºi produse în valoare totalã
122.970,30 lei, piese de mobilier laptopuri,
aparaturã electrocasnicã ºi alte dispozitive

electrice precum ºi unelte grãdinãrit, care
au fost însuºite în interes personal de cei
doi, dupã cum au anunþat anchetatorii.

Acesta este al doilea dosar penal în care
primarul comunei Daneþi, Constantin Spiri-
don, este judecat pentru abuz în serviciu
contra intereselor publice, tot la Judecãtoria
Craiova. „Parteneri” în cealaltã cauzã îi sunt
contabila primãriei Daneþi, Elena Biþu, frate-
le lui Bercea Mondial, Vasile Anghel ºi ace-
laºi administrator al firmei Sabalux Mob,
Marius Vasile Savu. Procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova au reþinut
cã, „în perioada aprilie 2007 – septembrie
2011, primarul comunei Daneþi, inculpatul
SPIRIDON CONSTANTIN, prin procedu-
ra de achiziþii directe de produse ºi servicii,
a acceptat la platã facturi pentru produse ºi
servicii care nu au fost recepþionate în tota-
litate ºi a cãror valoare a fost supraevaluatã,
preþurile acestora depãºind cu mult preþurile
existente pe piaþã la momentul efectuãrii achi-
ziþiilor, plãtind din bugetul local suma totalã
de 452.959 lei, din care suma totalã de
361.627 lei a fost achitatã în mod nejustifi-
cat pentru operaþiuni nelegale, ineficiente ºi
neeconomicoase”.
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Oricât de discutabil ar fi,
pânã la urmã, bilanþul regimu-
lui Bãsescu – dominant nega-
tiv –, cazul Udrea, prin me-
diatizarea dincolo de satura-
þie, îi pune capac. Fiindcã el
survine pe placarea unui dis-
curs al integritãþii, curãþeniei ºi
anti-corupþiei, peste o activi-
tate acuzatã de relaþii extinse
cu lumea interlopã, lobby-uri
toxice, trafic de influenþã, con-
tracte oneroase, spãlare de
bani, achiziþii vicioase de te-
renuri etc. S-ar putea ca acu-
zaþiile sã nu se confirme în in-
tegralitatea lor. Este o supo-
ziþie. Dar, ceea ce se întâmplã
obtureazã orice imagine. Ser-
vit de un imens aparat de
ideologie ºi propagandã, ali-
mentat de intelighenþie, de
ONG-uri pilot ºi mitologia

MIRCEA CANÞÃR

Riscurile cazului UdreaRiscurile cazului UdreaRiscurile cazului UdreaRiscurile cazului UdreaRiscurile cazului Udrea
anti-comunistã a anilor’90, cu
escaladarea corespunzãtoare
a retoricii anti-comunismului,
Traian Bãsescu, cel mai sus-
pendat preºedinte din istoria
Europei democratice, vede
ceea ce nu ar fi vrut sã trãias-
cã, nu sã afle. Consecinþele
sunt descumpãnitoare: o
dreaptã intelectualã, parþial
delegitimatã, o augmentare a
nostalgicilor comunismului ºi
un sentiment euro ºi america-
no-sceptic reevaluat. Traian
Bãsescu afirmã cã o va spri-
jini moralmente pe Elena
Udrea pânã la decizia finalã a
instanþei supreme. Omeneºte,
nu se mai poate disocia de o
persoanã în care a investit
enormã ºi declaratã încrede-
re, dar nici nu o mai poate
apãra, cu argumente, din mo-

ment ce problemele acesteia
sunt cu justiþia. Suntem într-o
situaþie specialã de imoralita-
te terifiantã, prelungitã, fiind-
cã faptele s-au derulat pe fon-
dul austeritãþii din 2010-2011,
care acum realizãm cã a fost,
de fapt, ocazia, ºi nu cauza,
pedepsirii „electoratului de
stânga”, dorindu-se scoaterea
din sistem a asistaþilor, expi-
raþilor, nostalgicilor. De altfel,
inclusiv CCR, în decizia con-
sultativã din 6 iulie 2012, ana-
lizând propunerea de suspen-
dare a preºedintelui, din per-
spectiva conceptului de „fap-
te grave”, se oprea asupra
asumãrii publice a unor mãsuri
economico-sociale înainte ca
acestea sã fie adoptate de gu-
vern. De fapt ce s-a dorit? Ni-
mic altceva decât o curãþire a

trecutului inutilizabil ºi a men-
talitãþilor inutilizabile, inclusiv
extirparea unei societãþi ma-
joritar inutilizabile („Epoca
Traian Bãsescu” – volum co-
ordonat de Florin Poenaru,
Costi Rogozanu, 2014). Au
fost ani în care opozanþii sis-
temului Bãsescu erau relegaþi
în categoria nefrecventabilã a
suspecþilor. Fizionomia epocii
Bãsescu, conferitã de mode-
lul preºedintelui-jucãtor, un
model Putin soft, aplicat în
contul euro-atlantismului, este
fãcutã þãndãri. ªi, astfel, pro-
iectul politic al lui Traian Bã-
sescu – curãþirea clasei poli-
tice ºi instituirea unui meca-
nism de administrare perfor-
mantã a unei societãþi bine or-
donate care sã creeze
prosperitate – este unul ratat

în propriii lui termeni ºi din
perspectiva propriilor obiecti-
ve. Ceea ce se întâmplã este
riscant pentru orice evaluare
viitoare. Dacã unii au rãu de
mare, scria prin septembrie
2005, Dorin Tudoran în table-
ta „Vraiºte Vodã”, domnul Tra-
ian Bãsescu pare sã aibã rãu de
uscat. Pe unde au vâjâit acu-
zaþiile sale, tot ce a urmat a fost
vraiºtea. Nu eradicarea rãului
încremenit, ºi dovezile nu sunt
subþirele. Proptitã în funcþii care
nu i s-au potrivit, Elena Udrea
s-a arãtat lovitã de o cunoscu-
tã meteahnã: ceea ce este legal
ºi benefic pentru þarã în ce fac
„ai noºtri” era, automat, ilegal
ºi strigãtor la cer în ceea ce fã-
ceau „ceilalþi”. Chiar dacã
spectacolul nu place, fiind chiar
dezgustãtor, sugereazã multe.

Ghidul de finanþare pentru Rabla 2015 a
fost lansat, ieri, în dezbatere publicã, pe site-
ul Ministerului Mediului, Apelor ºi Pãduri-
lor. Ministrul Mediului a declarat cã buge-
tul pe 2015 al programului Rabla este de
200 de milioane de lei, cu 33 la sutã mai
mare decât anul trecut.

Graþiela Gavrilescu a precizat cã anul
acesta vor fi acordate 20.000 de tichete
pentru persoane fizice ºi 5.000 pentru per-
soane juridice, respectiv cu 3.000 mai multe
pentru persoanele juridice. Valoarea tiche-
tului va fi tot de 6.500 de lei, în timp ce
valoarea eco-bonusului acordat pentru achi-
ziþia unei maºini ecologice va creºte de la
500 la 1.500 de lei.

Dacã prima de casare este transmisibilã,
eco-bonusul nu se acordã dacã maºina nouã
nu este cumpãratã de aceeaºi persoanã care
caseazã maºina veche. Astfel, proprietarul
maºinii casate poate opta pentru cedarea ti-
chetului electronic unei alte persoane, care
doreºte sã îºi cumpere o maºinã nouã, însã
persoana respectivã nu va beneficia ºi de

Gavrilescu: În programul Rabla 2015 suntGavrilescu: În programul Rabla 2015 suntGavrilescu: În programul Rabla 2015 suntGavrilescu: În programul Rabla 2015 suntGavrilescu: În programul Rabla 2015 sunt
5.000 de tichete în plus, iar eco-bonusul creºte la 1.500 de lei5.000 de tichete în plus, iar eco-bonusul creºte la 1.500 de lei5.000 de tichete în plus, iar eco-bonusul creºte la 1.500 de lei5.000 de tichete în plus, iar eco-bonusul creºte la 1.500 de lei5.000 de tichete în plus, iar eco-bonusul creºte la 1.500 de lei

Ghidul de finanþare pentru programul Rabla 2015 a fost elaborat de
Ministerul Mediului, anul acesta urmând sã fie emise 25.000 de tichete,
dintre care 20.000 pentru persoane fizice, iar eco-bonusul sã creascã de
la 500 la 1.500 de lei, a anunþat, luni, ministrul Graþiela Gavrilescu.

eco-bonusuri, chiar dacã achiziþioneazã o
maºinã care respectã condiþiile pentru
acordarea acestora. Ca ºi anul trecut, pri-
ma de casare va fi acordatã sub formã de
tichet electronic, pentru casarea unei ma-
ºini mai vechi de opt ani, a mai spus mi-
nistrul Gavrilescu.

Eco-bonusul va fi acordat la cumpãrarea
unui autovehicul nou al cãrui motor gene-
reazã o cantitate de emisii de CO2 mai micã
de 100 g/km, unui autovehicul nou cu sis-
tem de propulsie hibrid sau unui autovehicul
nou încadrat în norma de poluare Euro 6, în
condiþiile în care înmatricularea, vânzarea ºi
introducerea în circulaþie a acestuia are loc
pânã la 31 august 2015. Se pot cumula ma-
xim douã eco-bonusuri.

Ministrul Mediului a mai anunþat cã dacã
anul trecut au fost disponibile 800 de eco-
bonusuri, în 2015 sunt disponibile 1.600. În
2014, au fost duse la casat 20.391 de ma-
ºini vechi ºi au fost decontate tot atâtea ti-
chete pentru achiziþia de maºini noi, de cã-
tre persoanele fizice ºi juridice. Cele mai multe

tichete Rabla pentru maºini casate au fost
eliberate, anul trecut, în Bucureºti ºi judeþe-
le Prahova ºi Argeº.

Printre beneficiarii programului Rabla
2014 pentru persoane juridice au fost: Di-
recþia Regim Permise de Conducere ºi În-

matriculare a Vehiculelor, care a obþinut 429
de tichete, CNADNR (123) ºi Secretariatul
General al Guvernului, care a obþinut 51 de
tichete, folosite pentru achiziþia de maºini
Dacia Duster pentru Republica Moldova.
(Mediafax)

În perioada 2-6 februarie, Inspectoratul Teritorial de Muncã
Dolj a efectuat mai multe controale, conform legislaþiei în vi-
goare, atât depistarea muncii fãrã forme legale, cât ºi nerespe-
catrea normelor de securitate ºi sãnãtate în muncã fiind în
atenþia inspectorilor.

«Am aplicat amenzi în cuantum de 45.800 de lei, în sãptãmâna
2-6 februarie, cea la care ne raportãm. Pentru folosirea muncii
fãrã forme legale, o societate comercialã a fost sancþionatã con-
travenþional cu 20.000 de lei, iar pentru alta s-au fãcut demersuri
pentru cercetarea penalã, deoarece folosea mai mult de cinci per-
soane care nu aveau forme legale de angajare.

La cei 32 de angajatori verificaþi, pe „Relaþii de muncã”, cu un
numãr total de 1475 de salariaþi (780 de femei), am depistat 8
persoane angajate „la negru” – douã femei. În ceea ce priveºte
respectarea normelor de Securitate ºi Sãnãtate în Muncã, am

În Dolj, legislaþia muncii este sub controlÎn Dolj, legislaþia muncii este sub controlÎn Dolj, legislaþia muncii este sub controlÎn Dolj, legislaþia muncii este sub controlÎn Dolj, legislaþia muncii este sub control
aplicat sancþiuni contravenþionale în valoare de 24.000 de lei.
Angajatorii ne-au comunicat cã au avut cinci evenimente, unul
dintre ele soldat, din pãcate, cu un deces. Pentru toate s-au fãcut
cercetãrile legale. La nivel naþional, cred cã ne situãm pe un loc
fruntaº în ceea ce priveºte rezultatele obþinute”, a declarat Cãtã-
lin Mohora, inspector ºef al ITM Dolj.

Conform notei de presã a Inspecþiei Muncii, în perioada luatã
în calcul (2-6 februarie), la nivel naþional au fost acordate sanc-
þiuni contravenþionale de peste 800.000 de lei pe „Relaþii de mun-
cã”, din aceastã sumã 580.000 de lei reprezentând folosirea „mun-
cii la negru”, fiind depistate 137 de persoane care se aflau în
astfel de ipostazã, cele mai multe  în Bucureºti (49), Bihor (14) ºi
Constanþa (10). În domeniul Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã,
amenzile au ajuns, la nivel naþional, 266.000 de lei.

CRISTI PÃTRU
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Consiliu Judeþean Dolj inves-
teºte o sumã mare de bani în sã-
nãtate, continuã investiþiile ºi în
infrastructurã ºi merge în conti-
nuare pe accesarea de fonduri
europene. Managerul Spitalului
Judeþean nr 1 Craiova, dr. Bog-
dan Fãnuþã, a apreciat efortul pe
care l-a fãcut conducerea execu-
tivã a Consiliului Judeþean în ceea
ce priveºte demararea unor pro-
iecte cu finanþare europeanã ºi a
trecut în revistã cele mai impor-
tante lucrãri. Clinica de Chirur-
gie Cardiovascularã, Extinderea
Unitãþii de Primiri Urgenþe, Ex-
tindere Laborator Anatomie Pa-
tologicã, Ambulatoriu pentru
Sportivi ºi, mai nou, din bugetul
propriu, Consiliul Judeþean vrea
sã renoveze douã etaje ale Spita-
lului Judeþean, 6 ºi 7.

„Vreau sã vã mulþumesc pen-
tru investiþiile pe care le-aþi fãcut
la Spitalul nr. 1 ºi vreau sã-mi cer
ºi scuze pentru cã am fost mereu
extrem de insistent ºi v-am soli-
citat tot timpul diverse, iar dum-
neavoastrã aþi avut deschiderea ºi
amabilitatea sã mã ajutaþi de fie-

Sãnãtatea, prioritate în bugetulSãnãtatea, prioritate în bugetulSãnãtatea, prioritate în bugetulSãnãtatea, prioritate în bugetulSãnãtatea, prioritate în bugetul
judeþului pe 2015judeþului pe 2015judeþului pe 2015judeþului pe 2015judeþului pe 2015

În ºedinþa ordinarã de ieri a Con-
siliului Judeþean Dolj  a fost votat
de cãtre consilierii judeþeni bugetul
pe 2015. În acest context, ºeful ad-
ministraþiei doljene, Ion Prioteasa,
a explicat cã anul acesta bugetul a
fost construit pe alte criterii. Guver-
nul nu a mai repartizat banii în func-
þie de numãrul populaþiei, de supra-

faþa localitãþii sau de gradul de co-
lectare, ci s-au stabilit sume fixe
pentru comune, oraºe, municipii,
respectiv judeþe. Din acest punct de
vedere, Doljul a fost dezavantajat,
comparativ cu judeþele Mehedinþi,
Gorj sau Teleorman, care sunt mult
mai mici ºi care au primit aceleaºi
sume de bani ca ºi judeþul nostru.

care datã, deºi nu de puþine ori au
fost dezbateri pe marginea apar-
tenenþei acestei unitãþi spitaliceºti.
Adicã, cui aparþine, Consiliului Ju-
deþean sau Ministerului Sãnãtãþii”,
a spus dr. Bogdan Fãnuþã.
Extinderea UPU, prioritate zero

Managerul Spitalului a vorbit
despre cât de importantã este o
extindere a UPU, pentru cã spa-
þiul acestei Unitãþi este foarte mic
ºi numãrul de pacienþi, mereu în
creºtere. Bogdan Fãnuþã a vor-
bit ºi despre Clinica de Chirurgie
Cardiovascularã, ºi despre stu-
denþii ºi viitori medici atraºi de
acum înainte de Craiova, dar ºi
despre Centrul Medical pentru
Sportivi, unic în Oltenia.

„Unul dintre cele mai impor-
tante proiecte demarate anul tre-
cut de Consiliul Judeþean Dolj
este Clinica de Chirurgie Cardio-
vascularã, dar ºi Extinderea UPU
este extrem de importantã, pen-
tru cã, nu ºtiu dacã cunoaºteþi,
dar aceastã Unitate de Primiri Ur-
genþe are cea mai mare adresa-
bilitate, vin foarte mulþi pacienþi.

Ambulatoriul pentru Sportivi ia-
rãºi este un proiect binevenit,
pentru cã aici vin toþi sportivii din
Oltenia ºi se trateazã. Consiliul
Judeþean a investit foarte mult ºi
în lucruri care din afarã nu se
vãd, la televizor se dã doar par-
tea urâtã, dar nu se dau, de exem-
plu, imagini din blocurile opera-
torii, care au fost modernizate,
renovate ºi dotate, aparatura e de
ultimã generaþie. E foarte bine cã
acum administraþia judeþeanã s-
a gândit sã modernizeze etajele 6
ºi 7, pentru cã ele au fãcut ob-
iectul  reportajelor TV. În felul
acesta, nu mai e nimic de arãtat.
Se face, de asemenea, ºi conso-
lidarea Spitalului, fiind alocate 4,5
miliarde de lei. ªi acest lucru este
foarte important”, a subliniat
Bogdan Fãnuþã, managerul Spi-
talului Judeþean nr 1 Craiova,
prezent la ºedinþã.
„Sunt foarte multe investiþii ºi
foarte puþine venituri proprii”

Au existat ºi intervenþii din par-
tea opoziþiei, care a solicitat date
suplimentare pe marginea modu-
lui în care sunt cheltuiþi banii pu-
blici. De exemplu, consilierul ju-
deþean Marcea Marcel le-a suge-
rat directorilor instituþiilor de cul-
turã sã creascã încasãrile. „Sunt
foarte multe investiþii ºi foarte
puþine venituri proprii. Vãd sume
mici la acest capitol, de 200 de
milioane, 300 de milioane. ªi vãd
cã se fac investiþii de miliarde”,
a subliniat consilierul liberal. ªi
Marian Irinei, consilier judeþean,
s-a arãtat interesat de modul în
care se cheltuiesc banii la Parcul
Industrial ºi l-a întrebat pe direc-
torul Marin Nicoli de ce inves-
teºte într-un autoturism circa 800
de milioane de lei vechi, în con-
diþiile în care Parcul Industrial
are în dotare un autoturism Nu-
bira. „Pentru siguranþa ºoferului
ºi pentru siguranþa noastrã, a
celor care trebuie sã parcurgem
sute de kilometri. O sã cumpã-
rãm un Duster sau un autoturism
Ford, ceva autohton, dar nu mai
putem circula cu aceastã maºi-
nã”, a spus directorul Parcului
Industrial, Marin Nicoli.
Bani din fondul de rezervã
pentru Primãria Leu

Tot în ºedinþa ordinarã de ieri
s-a votat ºi alocarea din fondul
de rezervã al bugetului propriu ju-
deþean pe anul 2015 a sumei 50

mii lei Primãriei comunei Leu
pentru lucrãrile de decolmatare ºi
reprofilare a douã canale de de-
secare. Prefectul judeþului Dolj,
Sorin Rãducan, a explicat nece-
sitatea acestei alocãri de bani ºi
a subliniat faptul cã, în urma pre-
cipitaþiilor abundente cãzute în
cursul anului 2014, începând cu
luna decembrie a anului 2014 în
comuna Leu, sat Zãnoaga, nive-
lul apei freatice a crescut foarte
mult, inundând gospodãrii ºi piv-
niþe ale caselor.

„Având în vedere acestea, apa
din fântâni nu mai este potabilã,
locuitorii satului fiind aprovizio-
naþi cu apã de cãtre ISU Dolj.
Specialiºtii care s-au deplasat în
teren pentru a evalua situaþia au
sesizat faptul cã apa nu poate fi
îndepãrtatã din curþi din cauza
faptului cã douã canale de dese-
care sunt colmatate, fiind nece-
sarã decolmatarea ºi reprofilarea
acestora, Deoarece Primãria co-
munei Leu nu dispune de resur-
se financiare pentru decolmata-
rea ºi reprofilarea celor douã ca-
nale de desecare, se propune alo-
carea sumei de 50 mii lei din fon-
dul de rezervã al bugetului pro-
priu judeþean pentru anul 2015
pentru executarea acestor lu-
crãri”, a mai spus reprezentantul
Guvernului în teritoriu.
Investiþii substanþiale la
Aeroport

Pentru 2015, alocaþia solicita-
tã de Aeroportul Craiova de la

bugetul propriu judeþean este de
12.120 mii le, din care 3.300 mii
cheltuieli curente ºi 8820 mii lei
cheltuieli de capital. „Din chel-
tuielile de capital  propuse se vor
finaliza investiþiile în curs pentru
bunuri proprietate privatã a ae-
roportului, precum ºi noi echipa-
mente care sã asigure siguranþa
operaþionalã a aeroportului”, a
spus Ion Prioteasa, preºedintele
CJ Dolj. Pentru „Remiza Tehni-
cã” s-au alocat 495 mii lei; pen-
tru „Reabilitarea infrastructurii de
miºcare” (2% cofinaþare CJ Dolj)
– 1557 mii lei, valoarea proiec-
tului fiind de 107.818.134 lei.
Pentru „Studiu de teren ºi obsta-
cole conform regulamentului UE
nr 73/2010Þ” se vor aloca 140
mii lei. Pentru „Amenajare zonã
siguranþã naþionalã de miºcare”
– 110 mii lei, iar pentru „Actuali-
zare ºi extindere a sistemului de
stingere a incendiilor” – 150 mii
lei. Se adaugã multe alte investi-
þii care duc la dezvoltarea infras-
tructurii de transport ºi, implicit,
la creºterea numãrului de pasa-
geri. Consilierul judeþean Marcea
Marcel a apreciat efortul condu-
cerii CJ Dolj în aceastã direcþie,
dar a atras atenþia cã, în urmã cu
trei ani, premierul Victor Ponta a
promis, la Craiova, cã va face
Autostrada Craiova-Piteºti. Con-
silierul judeþean a spus cã o au-
tostradã aproape de un Aeroport
face mult mai atractiv acest ob-
iectiv ºi a dat exemplu Clujul,
Bucureºtiul, Sibiul ºi Timiºoara.
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Cine a urmãrit cu atenþie ultimul summit
UE, a cãrui ordine de zi a fost bulversatã
de tentativa franco-germanã de la Minsk
menitã a pune capãt vãrsãrii de sânge din
Estul Ucrainei, a ratat prilejul unei evaluãri
atente a subiectului „Grecia” ce urma sã
fie – ºi în parte a ºi fost – subiectul major
al discuþiilor. Chiar ºi aºa, prezenþa întâia
oarã într-o astfel de reuniune la vârf a nou-
lui premier elen, Alexis Tzipras, a sfârºit
prin a potenþa ambiguitate la un nivel deci-
zional aºteptat decât delimitarea unor pozi-
þii clare în privinþa cazuisticii pe care o re-
prezintã. Calm, afiºând o stãpânire de sine
ca simptom al unei fermitãþi dublate de asu-
marea pânã la capãt a politicii sale disidente
în context infra-european, a fost salutat,
cu o decenþã diplomaticã, de „greii” intran-
sigenþi ºi cu o camaraderie cvasi-fraternã
de cãtre omologul sãu italian, alãturi de care
a ºi luat loc în plenul summit-ului.

Dincolo de aceste aspecte de suprafaþã,
dar ºi de linia controverselor ce-au urmat
în perspectiva ºanselor de reuºitã ale pro-
punerilor guvernului sãu privind asanarea
crizei profunde ce macinã din temelii Gre-
cia, mai rezonante au fost marile manifes-
tãri de susþinere ce-au urmat, imediat, nu

Grecii ºi întoarcerea în Grecii ºi întoarcerea în Grecii ºi întoarcerea în Grecii ºi întoarcerea în Grecii ºi întoarcerea în agoragoragoragoragoraaaaa
doar în Grecia, ci ºi în alte capitale ºi oraºe
europene, materializate prin ample manifes-
tãri de stradã. La Roma, ca sã nu mai vor-
bim de Madrid, dar ºi la Paris, zeci de mii
de persoane au organizat mitinguri în care,
sub semnul susþinerii noului guvern grec,
s-a conturat încã o datã refuzul politicii
neoliberiste pan-europene ºi, mai cu sea-
mã, a austeritãþii ce-a lovit din plin statele
din Sud ºi pe cele nou-venite.

Chiar dacã n-au lipsit din disputa ultimi-
lor ani nici economiºti ºi de gânditori de
marcã, îndeosebi din chiar sânul puterilor
forte ale Uniunii (Germania, Franþa, Anglia),
care au criticat cu argumente solide aceastã
„ordine” proastã a politicii economice, gla-
sul strãzii n-a avut, cu excepþia miºcãrii „in-
dignaþilor” spanioli, nici coerenþa ºi nici re-
zonanþa pe care, poate, ar fi meritat-o. Ce
se va întâmpla în viitorul apropiat – plecând
de la soluþia Atena – vom trãi ºi vom vedea.

Dar o privire mai în detaliile societãþii de
azi a Greciei meritã din plin examinarea unor
realitãþi ce-ar trebui sã incite la reexaminãri
de profunzime la nivelul organismelor UE.

În fond, în Grecia, dezastrul a început
prin deteriorarea mediului economic supus
unui „joc” cu dublã impedanþã: împrumu-

turi exorbitante prin intermediul celebrei
Troika care, departe de a fi rezolvat ceva,
n-au fãcut decât sã acutizeze dezastrul; au
urmat disiparea veniturilor, prin tãieri ºi re-
duceri, disponibilizãri în masã, abandona-
rea intervenþiei statului în educaþie ºi sãnã-
tate, umilirea pensionarilor, toate cu con-
secinþe nefaste asupra vieþii cotidiane. Noul
premier a repetat, inclusiv la Bruxelles, cã
împrumuturile cu scadenþe la… ordinul
Troikãi nu numai cã n-au rezolvat nimic, ci
au generat un  mecanism de îndatorare ºi
mai mare, dând naºtere unui cerc vicios.

Dar care ar fi soluþiile noii politici elene a
lui Tzipras ºi a guvernului sãu? În plan so-
cial, grecii par a reveni la vechi tradiþii, pe
care n-au de ce sã le subsumeze, aºa cum
pronosticheazã niºte falºi profeþi ai neo-li-
berismului, ca marxiste; ori… socialiste. Ei
susþin cã reinventeazã Istoria prin resusci-
tarea tradiþiilor.

Spre exemplu, într-un reportaj în Atena
realizat de jurnaliºtii unui sãptãmânal mila-
nez, sunt evocate câteva dintre iniþiativele în
miºcare: reînfiinþarea sistemului de ajutor
reciproc, apariþia cantinelor pentru nevoiaºi,
ambulatorii medicale gratuite ºi farmacii „po-
pulare”, reîntoarcerea la meºteºuguri adu-

cãtoare de venituri minime, dar garantate,
cooperative socio-lucrãtoare pentru ºomeri,
fabrici recuperate din ruina proastelor înstrãi-
nãri, sisteme de autogestiune în mai toate
domeniile sociale curente. ªi, fireºte, refu-
zul programului de privatizãri masive deja
angajat de guvernele anterioare cu organis-
mele ce-au impus austeritatea.

Fireºte, nimeni nu-ºi îngãduie un pro-
nostic clar al succesului ori insuccesului
unei politici ce nu-i lipsitã, în bine ori în
rãu, de un spirit de aventurã. „Doctrinar”
vorbind, dacã mai este cazul în prezentul
deja alunecând bezmetic spre un mâine
aproape misterios, grecii revendicã un prin-
cipiu tot mai ignorat ºi care þine de abc-ul
democraþiei pe care ei înºiºi au inventat-o:
acela al participãrii cetãþeanului la decizii-
le care-l privesc direct ºi al cãror obiect a
devenit, ocultându-i-se rolul încã ºi mai
important de subiect.

Altfel spus, o întoarcere în agora, locul
antic în care Socrate îºi educa propriii con-
citadini cu metoda „moºitului”. O experien-
þã – ºi o metodã – de care ne-am lãsat depo-
sedaþi cu o nepãsare ce-a fãcut posibilã re-
venirea în forþã a unui capitalism nemilos,
gregar ºi, pe deasupra, extrem de pãgubos.

Potrivit unui studiu realizat în
ºcoli, la nivel naþional, consumul
de droguri în rândul adolescenþi-
lor de 16 ani din România este
de 10%, situându-se cu 8 pro-
cente sub media europeanã înre-
gistratã, de 18%. Comparativ
însã cu studiul anterior, la nivel
naþional, se remarcã o dublare a
prevalenþei consumului de dro-
guri ilicite de-a lungul vieþii –
10% în 2011, faþã de 5% în 2007.

Consumul de cannabis/haºiº,
de-a lungul vieþii, este de 7%, în
creºtere faþã de anul 2007 (4%),
faþã de 2003 (aproximativ 3%)
ºi faþã de anul 1999 (1,3%), fi-
ind însã sub media calculatã – de
17% – pentru þãrile participante.
Consumul de substanþe inhalan-
te pânã la vârsta de 16 ani, în
2011, este de 7%, în creºtere faþã

Numãrul consumatorilor de droguri, în creºtere
În ultimii ani s-a constatat o creºtere a cererii de dro-

guri, îndeosebi în rândul copiilor, adolescenþilor ºi tineri-
lor. Mai mult decât atât, rãspândirea consumului de dro-
guri în rândul tinerilor a dus, potrivit Centrului de Preveni-
re, Evaluare ºi Consiliere Antidrog Dolj, la apariþia unor
reþele de trafic ample pe teritoriul României. În aceste
condiþii este necesarã o intensificare a acþiunilor de preve-
nire a acestui flagel, prin antrenarea  elevilor în activitãþi
prin care sã-ºi exprime, prin diverse forme, opiniile ºi
atitudinile faþã de tutun, alcool, droguri ºi S.N.P.P.

de anul 2007 (4%), 2003 (1,7%)
ºi anul 1999 (1,3%), situându-se
sub media þãrilor studiate, care
este de 9%. Consumul de Ecsta-
sy pe durata vieþii, în 2011, este
de 2% în rândul elevilor de 16
ani, în creºtere faþã de anii 2007
ºi 2003, când a fost 1% ºi faþã
de anul 1999, când nu a fost ra-
portat un asemenea consum.
Media pentru toate þãrile ESPAD
este de 3%.

Cu un procent sub media eu-
ropeanã se situeazã prevalenþa
consumului de amfetamine, de-a
lungul vieþii, (2% faþã de 3% la
nivel european), de Ecstasy (2%
faþã de 3% la nivel european),
„crack” (1% faþã de 2% la nivel
european) ºi ciuperci halucinoge-
ne (1%, faþã de 2% la nivel eu-
ropean). Faþã de anul 2007, con-

sumul estimat de
amfetaminã, pe dura-
ta vieþii, s-a triplat
(3% faþã de 0,6%),
în timp ce consumul
de Ecstasy se du-
bleazã (2% faþã de
1%). La acelaºi nivel
cu media europeanã
se situeazã prevalen-
þa consumului, de-a
lungul vieþii, de co-
cainã (2%), LSD
(2%), heroinã (1%),
GHB (1%) ºi droguri

injectabile (1%). Faþã de anul
2007, consumul, pe durata vie-
þii, de LSD sau alte halucinogene
se dubleazã (2%, faþã de 1%).
„Etnobotanicele” rãmân
drogurile cele mai consumate
de tineri

Practic necunoscute în Româ-
nia în 2007, substanþele noi cu
proprietãþi psihoactive (denumi-
te impropriu „etnobotanice”) –
S.N.P.P. – au avut un impact mare
în rândul adolescenþilor din Ro-
mânia. Astfel, 5,3% din respon-
denþi au declarat consum de
S.N.P.P. pânã la vârsta actualã.
Prevalenþele ridicate ale consu-
mului de S.N.P.P. de-a lungul vie-
þii plaseazã aceste substanþe prin-
tre cele mai consumate droguri
în rândul elevilor de 16 ani din

România, alãturi de cannabis/
haºiº ºi inhalante.

În aceste condiþii, antrenarea
populaþiei ºcolare în activitãþi prin
care aceasta sã-ºi exprime, prin
diverse forme, opinia ºi atitudinea
faþã de consumul de alcool, tutun
ºi droguri, inclusiv S.N.P.P., con-
ºtientizând în acest fel ºi conse-
cinþele negative asociate acestu-
ia, devine o prioritate.
Concurs „Mesajul meu
antidrog”

La sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, Centrul de Prevenire, Evalua-
re ºi Consiliere Antidrog Dolj
(structurã teritorialã a Agenþiei
Naþionale Antidrog) împreunã cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
ºi Asociaþia Europrotector Româ-
nia au lansat la Craiova cea de-a

XII-a ediþie a concursului naþio-
nal „Mesajul meu antidrog”.

Proiectul se va desfãºura pe  mai
multe secþiuni: film scurt metraj;
Spot antidrog (liceu); eseu literar
(gimnaziu ºi liceu); Secþiune spe-
cialã pentru minoritatea rromã –
eseu literar în limba rromani (gim-
naziu ºi liceu) ºi arte vizuale (gim-
naziu ºi liceu) –, cu subsecþiunile:
graficã ºi picturã.

Concursul are loc în perioada
februarie-iulie a.c., iar scopul de-
clarat este acela de a menþine la un
nivel scãzut consumul de droguri
ºi S.N.P.P. – substanþe noi cu pro-
prietãþi psihoactive (denumite im-
propriu „etnobotanice”), reducerea
cazurilor de noi consumatori în
rândul populaþiei din învãþãmântul
preuniversitar (gimnazial ºi liceal).

RADU ILICEANU
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Calendarul înscrierii în învãþã-
mântul primar, pentru anul ºcolar
2015-2016, este cât se poate de
strict. Astfel, de ieri a început afi-
ºarea circumscripþiilor ºcolare ºi
a planului de învãþãmânt aferent.
La sediul fiecãrei unitãþi de învãþã-
mânt au fost fãcute cunoscute toa-
te informaþiile necesare, care per-
mit pãrinþilor sã ºtie activitatea spe-
cificã clasei pregãtitoare din insti-
tuþia de învãþãmânt respectivã.
„Am fãcut public ºi programul de
evaluare a dezvoltãrii psihosoma-
tice a copiilor,  în conformitate cu
metodologia de înscriere a aces-
tora în învãþãmântul primar, þinând
cont ºi de solicitãrile pãrinþilor.

Copiii se pregãtesc pentru ºcoalãCopiii se pregãtesc pentru ºcoalãCopiii se pregãtesc pentru ºcoalãCopiii se pregãtesc pentru ºcoalãCopiii se pregãtesc pentru ºcoalã
A început pregãtirea înscrierii în învãþãmântul pri-
mar a copiilor, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
fãcând cunoscut programul care trebuie urmat.

Conform acestuia, de astãzi se deruleazã eva-
luarea psihosomaticã a copilului, necesarã în-
scrierii în aceastã formã de învãþãmânt.

Programul este unul amplu, care
se întinde pe mai multe zile, pânã
în martie”, a declarat  Mihãiþã
Stoica, purtãtor de cuvânt al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Începe evaluarea
Programul prevede ca, în pe-

rioada 18-26 februarie, fiecare
unitate de învãþãmânt, care are în
componenþã clasã pregãtitoare, sã
desfãºoare „Ziua porþilor deschi-
se”, în cadrul cãreia pãrinþi ºi co-
piii sã ia contact cu ºcoala. In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a fãcut cunoscut ºi modul în care,
începând de astãzi, se va desfã-
ºura evaluarea copiilor, în vede-

rea înscrierii în învãþãmântul pri-
mar. Astfel, Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj va avea un program întins pe
mai multe zile, între 17 februarie
ºi 11 martie. La ªcoala Gimnazia-
lã Filiaºi, evaluarea va avea loc pe
25 februarie, a doua zi acelaºi exa-
men având loc la ªcoala Gimna-
zialã „Constantin Gerota” Calafat.
În ziua de 27 februarie, Liceul Te-
oretic „Mihai Viteazu” Bãileºti va
fi gazda unei aceleiaºi activitãþi.
Pe 2 martie, Liceul Tehnologic
„Horia Vintilã” Segarcea va fi
amfitrion, în urmãtoarele trei zile,
Liceul Teoretic „Constantin Brîn-
coveanu” Dãbuleni, Liceul Tehno-

logic „Constantin Nicolãescu
Plopºor” Pleniþa ºi ªcoala Gim-
nazialã „Nica Barbu Locusteanu”
gãzduind ºi ele asemenea activi-
tãþi. „Pãrintele sau tutorele legal
trebuie sã vinã cu o adeverinþã de
la medicul de familie sau pedia-
tru, prin care sã se ateste cã mi-

norul este apt pentru învãþãmânt,
act care va fi înaintat comisiei de
evaluare. Examinarea copilului se
va face în prezenþa pãrinþilor, în
aceeaºi zi, iar rezultatul nu poate
fi contestat”, a completat Mihãiþã
Stoica.

CRISTI PÃTRU

Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Dolj vã invitã joi, 19 februarie, ora
13.00, la vernisajul a douã expoziþii ce promoveazã arta
tradiþionalã din judeþul Dolj. Este vorba despre „Straie
populare în miniaturã”, marca Mihaela Tomescu, de la
Giurgiþa, ºi „Dolju-n bucate”, de la Bârca. Potrivit orga-
nizatorilor, vizitatorii vor avea ocazia sã admire piese

Expoziþii de straie populare
ºi bucate din comunele Doljului

unicat care reamintesc frumuseþea costumului popular
autentic ºi sã deguste preparate tradiþionale învãþate din
bãtrâni (ouã coapte-n tobã, pâine-n foi minþitã, drob în
þãst etc.). Expoziþia „Straie populare în miniaturã” va
rãmâne deschisã la Galeriile „Cromatic” (strada „Ale-
xandru Macedonski” nr. 28) pânã la data de 13 martie.

MAGDA BRATU

„Dor. Minune, Misiune, Pa-
siune, Uniune” este titlul cãrþii
care va fi lansatã la Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” marþi, 24 februarie. Volu-
mul a apãrut la Editura „Revers”
din Craiova ºi îl are autor pe Ema-
nuele Leoni, traducerea ºi adapta-
rea fiind realizate de Olivia ªodo-
lea. Evenimentul va avea loc în Sala
„Acad. Dinu C. Giurescu” a bi-
bliotecii, cu începere de la ora
16.30. Dr. Leoni C. Emanuele este
cetãþean italian (nãscut la Frank-
furt, în Germania), licenþiat în Li-
tere la Universitatea din Trento.
„Oltenizat” de ceva vreme, Ema-
nuele Leoni este ºi autor de sce-
narii ori personaje de benzi dese-
nate ºi ºi-a mai pus semnãtura pe câteva cãrþi, între care „Introducere în
gramatica italianã în ºapte paºi ºi jumãtate” (Editura „MJM” Craiova).

MAGDA BRATU

„Academia de Training” este o iniþiativã a Junior
Chamber International (JCI) Craiova ºi a Centrului pentru
Dezvoltare Comunitarã Durabilã (CDCD), susþinutã de Casa
de Culturã a Studenþilor Craiova, ºi reprezintã o serie de
cursuri lunare organizate gratuit pentru tinerii doljeni.

„JCI Craiova îºi propune sã formeze o importantã
comunitate de tineri lideri întreprinzãtori ºi manageri
din zona Craiovei ºi sã promoveze sprijinul antrepre-
norial în rândul tinerilor. În acest sens, JCI Craiova
oferã oportunitãþi de dezvoltare în cele patru dome-
nii majore de acþiune: dezvoltare personalã, leader-
ship, afaceri ºi antreprenoriat ºi dezvoltare comuni-
tarã. JCI este o platformã de dezvoltare prin care
tinerii dobândesc puterea de a genera schimbãri po-
zitive în comunitatea în care trãiesc”, se precizeazã

Lansare de carte
la Biblioteca „Aman”

Se deschide „Academia de Training”

într-un comunicat de presã al iniþiatorilor.
Prima oportunitate de formare în cadrul „Academiei

de Training” va avea loc joi, 26 februarie, începând cu
ora 17.00, la Sala de Marmurã a Casei de Culturã a
Studenþilor din Craiova. Este vorba despre un curs de
negociere, adresat tinerilor cu vârsta cuprinsã între 18
ºi 35 de ani care îºi doresc sã dobândeascã competenþe
în domeniul negocierii (arta negocierii, actorii implicaþi
în procesul de negociere, scenariile negocierii).

Pentru a participa, cei interesaþi trebuie sã trimitã un
e-mail (la adina@cdcd.ro sau adina@jcicraiova.ro) cu
datele de contact, precizând ºi cum vor folosi experi-
enþa participãrii la acest curs în activitãþile curente.

MAGDA BRATU

Junior Chamber International Craiova, Casa
de Culturã a Studenþilor Craiova ºi Centrul
pentru Dezvoltare Comunitarã Durabilã lanseazã
programul „Academia de Training”, ce are ca
scop oferirea de oportunitãþi de dezvoltare
personalã ºi profesionalã pentru tinerii doljeni.
Prima va avea loc chiar joi, 26 februarie: un curs
de negociere, adresat celor cu vârsta cuprinsã
între 18 ºi 35 de ani.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” ºi ac-
torul Radu Lupu vã invitã vineri, 6 martie, ora
19.00, la un spectacol cu dragoste ºi de dra-
goste, dedicat Femeii: „De-A.PoeZIA (ca un
joc de cuvinte ºi de viaþã)”. De fapt, „o re-
stituire de frumos, de literaturã”, spun organi-
zatorii, un colþ de suflet din textele unor poeþi
ºi autori precum Marius Tucã, Octavian Pa-
ler, Adrian Pãunescu, Spridon Popescu, Nichita
Stãnescu, Mihail Sorbu ºi alþii.

«Jocul de cuvinte ºi de viaþã „De-A.Poe-
ZIA” nu este doar un spectacol, este un dor

„Viaþa nu-þi dã nimic gratuit.
Mai scump sau mai ieftin,

însã întotdeauna pe un preþ
oarecare.

ªi mie nu mi-a plãcut sã
plãtesc; am cãutat întruna s-o
înºel. Uneori am reuºit, alteori
nu: de cele mai multe ori nu.

De aceea, dacã voi deveni
vreodatã atât de obosit încât
sã nu mai pot, de vinã va fi
viaþa pe care nu o înþeleg
totdeauna ºi care la rândul ei
nu mã înþelege decât uneori,
silindu-mã adesea la renun-
þãri...”.

(Radu Lupu)

„De-A.PoeZIA” :
spectacol de poezie cu actorul Radu Lupu

de oameni, o întâlnire la teatru, unde nimic nu
ne opreºte sã visãm „fãrã mãsurã”. Un spec-
tacol de Ziua Femeii, în care sã-i aducem amin-
te cã ea este Femeia! Cã ea e totul! Cã ea e
începutul! Cã ea e sfârºitul! Cã ea e împlini-
rea! Cã ea e viaþa! Cã de n-ar fi…», mai men-
þioneazã organizatorii.

Radu Lupu este absolvent al cursurilor De-
partamentului de Artã Teatralã din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova, promoþia 2008, iar în pre-
zent este stabilit în Bucureºti.

MAGDA BRATU
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Dupã atacurile armate care
au avut loc la sfârºitul sãptã-
mânii trecute la Copenhaga,
poliþia suedezã a decis, ieri, sã
ridice gradul de alertã mai ales
în apropierea singogilor ºi a
moscheilor. De altfel, ministrul
suedez de Interne, Anders Yge-
man, a  precizat cã între Gu-
vern ºi  grupãrile religioase
existã un dialog pentru conso-

Suedia: Mãsuri suplimentare de securitate dupãSuedia: Mãsuri suplimentare de securitate dupãSuedia: Mãsuri suplimentare de securitate dupãSuedia: Mãsuri suplimentare de securitate dupãSuedia: Mãsuri suplimentare de securitate dupã
atacurile armate din Danemarcatacurile armate din Danemarcatacurile armate din Danemarcatacurile armate din Danemarcatacurile armate din Danemarcaaaaa

Noile sancþiuni adoptate de Uniunea
Europeanã, care au intrat în vigoare ieri,
vizeazã 19 persoane din Ucraina ºi Rusia
ºi nouã entitãþi. Lista a fost stabilitã în
urma unei întâlniri a miniºtrilor europeni
de Externe, pe 29 ianuarie a.c, la Bruxel-
les, dupã bombardamentul din oraºul
ucrainean Mariupol, soldat cu aproxima-
tiv 30 de victime.

 Pe lista de sancþiuni se regãsesc patru
lideri ai unor grupãri armate care luptã în
estul Ucrainei, nouã oficiali din cadrul re-
publicilor autoproclamate Doneþk ºi Lu-
gansk, precum ºi cinci oficiali ruºi. Prin-
tre aceºtia din urmã se aflã doi oficiali de
rang înalt din cadrul Ministerului rus al
Apãrãrii, implicaþi în sprijinirea desfãºu-

lidarea mãsurilor de securitate.
„În scurt timp, poliþia îºi va
spori prezenþa, dar pe o perioa-
dã mai lungã de timp trebuie sã
lucrãm împreunã cu grupãrile
religioase pentru a ajuta toþi
evreii care trãiesc în Suedia sã
se simtã în siguranþã”, a decla-
rat Anders Ygeman. La rândul
ei, Anna Kinberg Batra, liderul
opoziþiei de centru-dreapta a

vorbit despre gravitatea atacu-
rilor din Danemarca. „În ultime-
le sãptãmâni am asistat la câte-
va exemple de terorism ºi ex-
tremism violent îndreptate, de
asemenea, cãtre þinte evreieºti,
ºi acest lucru este foarte serios.
Toatã lumea trebuie sã îºi poatã
practica credinþa fãrã sã se tea-
mã de violenþã”, a afirmat Anna
Kinberg Batra.

Sãptãmâna aceasta este una
decisivã pentru Grecia atât din
punct de vedere al datoriei exter-
ne cât ºi al ieºirii din zona euro.
Liderii europeni încearcã pe cât
posibil sã evite un astfel de dez-
nodãmânt, considerat de Klaus
Regling, ºeful Mecanismului Eu-
ropean de Stabilitate „cea mai
scumpã soluþie atât pentru Guver-
nul de la Atena, cât ºi pentru zona
euro”. Pe de altã parte, Guvernul
elen vrea sã renegocieze cu cre-
ditorii sãi termenii pachetului de
ajutor financiar în valoare de 240
de miliarde de euro primit în 2010.
În acest sens, premierul Alexis
Tsipras a declarat cã guvernul sãu

Sãptãmânã decisivã pentru Grecia
urmãreºte sã obþinã un acord pe
ºase luni, care sã ducã apoi la un
„nou contract” cu zona euro. În
prezent datoria Greciei se ridicã
la aproximativ 315 miliarde de
euro ºi reprezintã 175% din PIB.

Mai mulþi oficiali greci s-au în-
tâlnit weekendul trecut cu repre-
zentanþi ai creditorilor internaþio-
nali, Comisia Europeanã, Banca
Centralã Europeanã ºi Fondul Mo-
netar Internaþional, pentru a dis-
cuta termenii tehnici ai propune-
rii pe care guvernul grec o va îna-
inta luni miniºtrilor de finanþe din
zona eur. Ministrul grec de Finan-
þe, Yanis Varoufakis, a declarat cã
pãrþile au ajuns deja la mai multe

puncte comune în urma consul-
tãrilor.

Purtãtorul de cuvânt al guver-
nului, Gabriel Sakellaridis, a rea-
firmat însã cã Grecia nu este dis-
pusã sã continue programul de aju-
tor financiar încheiat în 2010 cu
creditorii sãi internaþionali ºi cã
guvernul lui Tsipras „este determi-
nat sã îºi respecte promisiunea faþã
de poporul grec” de a pune capãt
politicilor de austeritate. Banca
Centralã Europeanã a decis joia tre-
cutã sã suplimenteze fondurile
puse la dispoziþie bãncilor elene
prin facilitatea de finanþare de ur-
genþã (ELA) cu 5 miliarde de euro,
la 65 de miliarde de euro.

Chiril Gaburici, pre-
mierul desemnat al Repu-
blicii Moldova, îºi va pre-
zenta cel târziu pânã joi
echipa guvernamentalã în
faþa parlamentului. Anun-
þul a fost fãcut de Vlad
Filat, liderul formaþiunii
liberal-democrate, cea
care a propus candidatu-
ra lui Gaburici la funcþia
de ºef al executivului,
dupã eºecul de sãptãmâ-
na trecutã al guvernului
Leancã 2.

Liderul liberal-demo-
crat a precizat cã progra-
mul de guvernare nu va
suferi schimbãri esenþia-
le,  declarând totodatã cã
nu considerã necesar sã
fie schimbaþi candidaþii
PLDM de pe lista viitoru-
lui guvern. În ceea ce-i
priveºte pe liberali, lide-
rul acestora, Mihai Ghim-
pu, a reafirmat dupã con-
sultãrile amintite cã for-
maþiunea sa va vota doar
un guvern din care va face parte. Pre-
mierul desemnat Chiril Gaburici a înce-
put ieri consultãrile cu facþiunile parla-
mentare în vederea pregãtirii programu-
lui sãu de guvernare ºi a listei miniºtrilor
din viitorul cabinet.

Au fost prevãzute ºi discuþii ºi cu re-
prezentanþii comuniºtilor, formaþiune care
ar putea vota un cabinet condus de Ga-
burici, avându-se în vedere faptul cã li-

rarea de trupe ruseºti în Ucraina. Aceºtia
sunt Anatoli Antonov, ministru adjunct, ºi
Arkadi Bahin, prim-adjunct al ministrului
Apãrãrii. Printre persoanele menþionate se
aflã ºi Andrei Kartapolov, director al De-
partamentului de Operaþii Principale ºi ºef
adjunct al Statului Major al forþelor arma-
te ruse, implicat în mod activ în elabora-
rea ºi punerea în aplicare a campaniei mi-
litare a forþelor ruseºti în Ucraina, precum
ºi doi membri ai Dumei de Stat.

În ceea ce priveºte entitãþile incluse pe
noua listã se aflã opt grupãri armate sepa-
ratiste ºi Miºcarea publicã Novorossiia
(Miºcarea Noua Rusie), înfiinþatã în no-
iembrie 2014 în Rusia ºi condusã de ofiþe-
rul Igor Strelkov.

Noul premier desemnat al
Republicii Moldova îºi va prezenta

pânã joi echipa guvernamentalã

derul acesteia, Vladimir Voronin, a decla-
rat anterior cã ºi-ar dori un premier pro-
venit din mediul de afaceri ºi care nu a
mai fost implicat în politicã.

Chiril Gaburici (38 de ani) are în pre-
zent doar susþinerea coaliþiei minoritare
care deþine numai 42 de mandate (în par-
lamentul cu 101 locuri), în condiþiile în
care pentru confirmarea unui guvern sunt
necesare cel puþin 51 de voturi.
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noi sancþiuni în criza ucraineanã

Uniunea Europeanã a adoptat
noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã
Uniunea Europeanã a adoptat

noi sancþiuni în criza ucraineanã



ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 17 februarie - max: 0°C - min: -7°C

$
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Cursul pieþei valutare din 17 februarie 2015 - anunþat de BNR
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Invincibil

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Producãtorii succesului
"The Rookie" revin cu un nou
film sportiv.

Mark Wahlberg este un fan al
Echipei Philadelphia Eagles
care tocmai ºi-a pierdut ne-
vasta ºi serviciul. El decide sã
se prezinte într-o zi la o selec-
þie liberã de jucãtori pentru
Liga naþionalã de fotbal ameri-
can, pentru a-ºi vedea astfel
visele îndeplinite.

Strãzile îndurãrii

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Povestea filmului se axeazã în
jurul a doi fraþi, Jeremiah ºi John,
aflaþi la capetele opuse ale legii.

Jeremiah este preot în devenire
în timp ce John, abia ieºit din
închisoare, lucreazã pentru Rome,
un condamnat periculos.

Pe parcursul filmului cei doi fraþi
se vor întâlni, Jeremiah ajungând
sã fie rapit de Rome ºi John sã îi
ia locul lui Jeremiah în viaþa de zi
cu zi.

Specialistul

Se difuzeazã la Antena 1, ora  20:30

Ray Quick este un fost expert
în bombe ºi explozibili ai CIA. El
lucreazã acum pe cont propriu
la Miami, îndeplinind o serie de
misiuni delicate, dar foarte bine
plãtite. May Munro îl angajeazã
pentru a-i distruge pe cei care
i-au ucis pãrinþii când era micã.
Dupã ce o parte din asasini cad
victime bombelor lui Quick,
acesta este interceptat de
body-guard-ul unuia dintre cei
rãmaºi nelichidaþi...

MARÞI - 17 februarie

07:00 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 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
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 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 Studio UEFA Champions

League
21:40 UEFA Champions League

2014-2015
23:50 Starea naþiei
00:30 Rezumatele UEFA

Champions League 2014-2015

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Cap compas
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Teatru (R)
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
13:00 Festival SoNoRo 2014
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Rezistenþa prin culturã
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°-GEO
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Jurnal de front
01:30 Rezistenþa prin culturã
02:00 Festival SoNoRo 2014

(R)
02:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

07:40 Cu duzina e mai ieftin!
09:20 Regii verii
10:55 Cine-i Urechilã
12:10 Ce zi minunatã!
14:00 Saving Mr. Banks: În

cãutarea poveºtii
16:05 Olive Kitteridge
17:10 Olive Kitteridge
18:10 Înainte de miezul nopþii
20:00 Invincibil
21:45 Însãrcinaþi
23:15 Schimb de dame
00:55 Moºtenirea diavolului
02:25 Trãind printre demoni
04:20 Legãturi suspecte
06:00 Ce zi minunatã!

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 Sunt celebru, scoate-mã

de aici! (R)
16:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt celebru, scoate-mã

de aici!
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 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Dupã 20 de ani (R)
03:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller

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
04:00 Iubire ca în filme (R)
05:00 Dragoste de viaþã
06:00 Terra Nostra (R)

08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
11:15 Gloria (R)
13:15 Tootsie (R)
15:30 Ultimul orizont
18:00 Sheena: Regina Junglei
20:30 Strãzile îndurãrii
22:45 Fraþi vitregi
01:00 Strãzile îndurãrii (R)
03:00 Lumea Pro Cinema
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:50 În gura presei
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 Specialistul
1994, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Specialistul (R)
1994, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
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 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 Revendicarea (R)
08:30 Click! Poftã bunã! (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 Secrete de stil (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 Familii la rãscruce
20:30 Testul final
2005, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Miss fata de la þarã
02:00 Testul final (R)
2005, SUA, Acþiune, Thriller
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Râzi ºi câºtigi (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Focus din inima României

(R)
06:00 Familii la rãscruce (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 Fight Night Târgoviºte:

"Urmaºii lui Dracula"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Jackass. Nebuni de legat!
23:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Hotel Grand Budapest

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

The Grand Budapest Hotel de-
scrie aventurile lui Gustave H
(Ralph Fiennes), un legendar
portar la un mare hotel european
din perioada interbelicã, ºi ale lui
Zero Moustafa, hamalul hotelu-
lui, care devine cel mai bun
prieten al sãu. Povestea include
un furt de proporþii ºi recupera-
rea unei picturi renascentiste,
dar ºi lupta pentru o avere de
familie, totul pe fundalul schim-
bãrilor bruºte ºi dramatice ce
afecteazã viaþa pe continent.

Omul invizibil

Se difuzeazã la TVR 2,  ora 20:10

Claude Rains are o interpretare
remarcabilã în debutul sãu pe
marele ecran, în rolul unui medic
misterios, care descoperã un ser ce
îl face invizibil. Cu ochelari fumurii
si acoperit de bandaje, Rains
ajunge într-un mic sat englezesc,
unde încearcã sã-si ascundã extra-
ordinara descoperire. Dar acelasi
ser care l-a fãcut invizibil îl obligã
sã comitã fapte abominabile.  Având
la bazã romanul clasic al lui H.G.
Wells si regizat de maestrul filmelor
macabre, James Whale, Omul invizi-
bil nu numai cã a avut parte de
numeroase urmãri, dar are niste
efecte speciale imitate chiar si astãzi.

Îngeri pazitori

Se difuzeazã la Acasã, ora  20:30

Telenovela prezintã povestea a
douã femei care se cunoºteau
încã din copilarie. Angela Valdez
este fata unor oameni care lu-
crau pentru o familie bogatã ºi
puternicã, fiind o fatã sãracã ºi
umilã. Spre deosebire de ea,
Navarro Sandoval era o fatã
bogatã. Angela fusese nevoitã sã
înveþe cum sã îºi poarte singurã
de grijã încã de copilã, deoarece
crescuse într-un cartier rãu
famat. Aceasta se  îndragosteºte
de Luis Martinez, un gangster…

MIERCURI - 18 februarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
09:40 Prin Þara Zânelor
10:00 Exclusiv în România
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 Fãrã etichetã
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 Seducþie tulburãtoare
2006, SUA, Dramã, Thriller
01:25 Andografia zilei
01:30 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953 (R)
02:25 Telejurnal
03:15 Sport

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 Festival SoNoRo 2014
13:50 Cartea cea de toate zilele

(R)
14:00 Istorii încalcite
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°-GEO
20:10 Omul invizibil
1933, SUA, Horror, SF
21:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
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 încalcite
02:00 Festival SoNoRo 2014 (R)
02:50 Cartea cea de toate zilele (R)

TVR 2

07:50 Saving Mr. Banks: În
cãutarea poveºtii

09:55 Înainte de miezul nopþii
11:45 Tom ºi Jerry: Marea

aventurã
12:45 Tabãrã cu bucluc
14:15 Marea neagrã
15:45 Urºii
17:05 Pãpuºile Muppet în turneu
18:55 Secþia de geriatrie
19:25 Revenirea
20:00 Hotel Grand Budapest
21:40 Sub acelaºi acoperiº
22:15 Activitate paranormalã:

Cei însemnaþi
23:40 Prietenie mortalã

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 Sunt celebru, scoate-mã

de aici! (R)
16:00 Puterea destinului (R)
2006, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt celebru, scoate-mã

de aici!
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 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 Apropo Tv (R)
03:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller

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
04:00 Iubire ca în filme (R)
05:00 Dragoste de viaþã
06:00 Terra Nostra (R)

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 Ultimul orizont (R)
13:45 Sheena: Regina Junglei

(R)
16:00 Krull
18:30 Cãlãtorie periculoasã
20:30 Rãzbunarea
22:45 Gattaca
01:00 Rãzbunarea (R)
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 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 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 Cronica Netului (R)
00:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
02:00 Fii pe fazã! (R)
03:30 Levintza prezintã (R)
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Râzi ºi câºtigi (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 Boxbuster: România pe

KOnt propriu!
19:30 Glory Bruxelles: Remy

Bonjasky - Anderson Silva
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

Program cinema Patria - 17.02.2015Program cinema Patria - 17.02.2015Program cinema Patria - 17.02.2015Program cinema Patria - 17.02.2015Program cinema Patria - 17.02.2015
Kingsman: Serviciul secret

Orele: 15:30; 20:30

Gen film: Acþiune, Aventuri, Comedie,
Crimã

Cu: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L.
Jackson

Cincizeci de umbre
ale lui Grey

Orele: 13:00 18:00

Gen film: Dramã, Romantic

Cu: Dakota Johnson, Jamie Dornan

Regizor: Sam Taylor-Johnson
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Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agenþia Naþio-

nalã de Administrare Fiscalã / Direcþia Regionalã a
Finanþelor Publice CRAIOVA/ Administraþia Judeþea-
nã a Finanþelor Publice Dolj / Serviciul Colectare,
Executare Silita Persoane Fizice. Numãr de înregis-
trare ca operator de date cu caracter personal 19282.
În temeiul art. 162 alin.(1),(2) din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de Procedurã Fisca-
lã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, se face cunoscut cã în ziua de 02.03.2015,
ora 15,00 , în localitatea Craiova , str. Mitropolit Fir-
milian, nr.2, cam.10 , se vor vinde prin licitaþie publi-
cã urmãtoarele bunuri imobile proprietate a debito-
rului RÃCÃREANU LIANA, cu domiciliul/sediul în Lo-
calitatea CRAIOVA, Ale 8 TEILOR, nr. 9, judetul DOLJ,
CNP2: 2600110163232. - IMOBIL compus din teren in-
travilan (360mp) si cladire cu regim de inaltime S+P+E
(Sc =91 mp, Sd=236mp)  ,  situat  in Localitatea Cra-
iova, Cart. Ghercestii Noi, Bariera Valcei, Aleea VIII
Teilor nr 9 , jud Dolj. preþ pornire licitaþia a II-a 212250
lei, exclusiv TVA; Cota de taxã pe valoarea adãuga-
tã pentru vânzarea bunurilor imobile este stabilitã
în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menþionate sunt grevate de urmãtoarele: Creditori*6)
Sarcini*7). AJFP DOLJ Ministerul Public Parchetul
de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Di-
rectia Nationala Anticoruptie. Invitãm pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de executare, îna-
inte de data stabilitã pentru vânzare. Cei interesaþi
în cumpãrarea bunurilor sunt invitaþi sã prezinte,
pânã la termenul de vânzare sau, în cazul vânzãrii
prin licitaþie, pânã în ziua precedentã termenului de
vânzare ( camera 9): oferte de cumpãrare; în cazul
vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de participare
sau a constituirii garanþiei sub forma scrisorii de
garanþie bancarã. Taxa de participare reprezintã 10%
din preþul de pornire a licitaþiei ºi se plãteºte în lei,
în contul IBAN RO16TREZ2915067XXX005062,cod
fiscal 4830007 deschis la Trezoreria Craiova; împu-
ternicirea persoanei care îl reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat
de oficiul registrului comerþului; pentru persoane
juridice strãine, actul de înmatriculare tradus în lim-
ba românã;pentru persoanele fizice strãine,copie de
pe paºaport (cu respectarea prevederilor Legii nr.
312/2005); pentru persoanele fizice române, copie
de pe actul de identitate; dovada emisã de organele
fiscale cã nu au obligaþii fiscale restante, urmând
sã se prezinte la data stabilitã pentru vânzare ºi la
locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului în-
scris, cel interesat poate introduce contestaþie la
instanþa judecãtoreascã competentã, în termen de
15 zile de la comunicare sau luare la cunoºtinþã, în
conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dispoziþii-
lor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonanþa Guvernului
nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, când urmeazã sã se ia mãsuri de
executare silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii suplimentare, vã pu-
teþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj, str. Mitropolit Fir-
milian nr. 2,cam.9, sau la telefonul nr. 0251/402285.
Data afiºãrii: 17.02.2015.

Anunþul tãu!
DOSAR nr.34796/215/2014. Judecãtoria Cra-

iova. Sediu: Craiova, Str.A.I.Cuza, nr.20, Dolj, tele-
fon: 0251.414.060, fax: 0251.416.206. Complet: C9.
Somaþie emisã în baza art.1051 alin.1 NCPCiv, prin
Încheierea de ºedinþã din data de 02.02.2015. Recla-
manþii-posesori Dorogea Nicu ºi Dorogea Ion, do-
miciliaþi în Craiova, Str.Babadag, nr.6, Jud.Dolj, in-
vocã în dosarul 34796/215/2014 al Judecãtoriei Cra-
iova dobândirea proprietãþii prin uzucapiune asu-
pra imobilului teren în suprafaþã de 60mp, situat în
Craiova, Str.Babadag, nr.6, (fostã Str.Nisipului, nr.97,
Jud.Dolj). Se someazã orice persoanã interesatã sã
facã opoziþie, în caz contrar, în termen de 6 luni de
la emiterea ºi publicarea prezentei somaþii se va tre-
ce la judecarea cererii. Somaþia se va afiºa la imobi-
lul în litigiu, la sediul instanþei, la sediul Primãriei
Craiova, la sediul OCPI Dolj ºi se va publica în douã
ziare de largã rãspândire, din care cel puþin unul de
circulaþie naþionalã, conform dispoziþiilor art.1051,
alin.1 NCPCiv. Preºedinte, Corina-Florentina Drãgoi.
Grefier, Diana Gheorghe.       

Colectivul PRIMÃRIEI
ORAªULUI FILIAªI,
este alãturi de colegul lor
Tudoricã Paul, la greaua
durere pricinuitã de de-
cesul mamei. Sincere
condoleanþe! Dumnezeu
sã o odihneascã în pace!

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere familiile
Daha Eugen ºi Adrian
Enuca ureazã domnului
COSTEL BAZÃVERDE,
multã sãnãtate, bucurii ºi
„La Mulþi Ani!”.
La zi aniversarã colegii
ºi prietenii din Asocia-
þia Pensionarilor Civili
„Mihai Viteazul” ºi Ce-
naclul literar” Mace-
donski„ ureazã domnu-
lui BAZÃVERDE CON-
STANTIN, sãnãtate îm-
pliniri, bucurii în viaþã.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã soli-
cit angajare.  Telefon: 0762/
837.734.
Doamnã cu experienþã - în-
grijesc copil. Telefon: 0728/
064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare la
preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã tânãrã serioasã
fac menaj, dupã ora 16.00.
Telefon: 0764/760.882.
Societate de contabilitate ofe-
rim servicii de calitate ºi com-
plete la preþuri avantajoase.
Telefon: 0742/179.600.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

TEREN intravilan, 2 parce-
le, str. Moldova - 1.280 mp,
str. Muntenia - 1.280 mp,
zona Popoveni. Telefon:
0744/555.392.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând 1.500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrej-
muit, studiu geotehnic, lân-
gã pãdure. Telefon: 0744/
563.640; 0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez te-
ren, Calea Bucureºti, km
9, ideal halã, showroom,
1000 m, benzinãrie, parc
auto, sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Intravilan, Podari, 673 mp,
curent electric, puþ forat, fosã
septicã, cabanã + fundaþie,
18.500 Euro negociabil. Te-
lefon: 0732/381.876.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut . Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

Persoanã serioasã îngrijesc
bãtrâni pentru cedare lo-
cuinþã. Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin nr. 2,
str. Putnei. Telefon: 0768/
437.838.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
decomandat (48 mp) Cra-
ioviþa Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
Particular vând apartament
2 semidecomandat etaj 1/4
cu îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/
512.304; 0746/914.824.

CASE
VÂND casã 3 camere,
Amãrãºtii de Sus, 1.400 mp
teren + anexe. Telefon:
0730/508.177.
Vând casã 6 camere, Po-
dari – Livezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren arabil ur-
gent, convenabil. Telefon:
0722/266/718.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã Bor-
dei, str. Carpenului P+ M,
teren 700 mp, pomi fruc-
tiferi, vie. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000 mp
teren comuna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon: 0769/
844.209.
Vând casã 500 mp teren
zonã centralã, idealã afaceri.
Telefon: 0737/639.237.
Vând casã + anexe gospo-
dãreºti în centrul comunei
Periºor cu teren 17 ari, preþ
negociabil. Telefon: 0751/
035.819; 0730/366.954.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 came-
re izolatã termic, termopane,
încãlzire centralã sau
schimb cu 2 apartamente a
2 camere / variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Segarcea, str. Unirii,
nr. 29F,  13 m la stradã, ca-
dastru. Preþ 1, 5 euro/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând drepturi teren intravi-
lan  380 mp Craiova. Tele-
fon: 0766/ 930.864.
Vând teren 5000 mp Braniº-
te (zona Mânãstire). Telefon:
0745/392.924.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Au-
toturismul 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 nerecuperatã 2150
euro negociabil. 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. Telefon:
0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã cimitir Roboai-
ca. Telefon: 0746/901.203.
Vând albume cu colecþii de
timbre. Telefon: 0729/
684.222.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier P.C.
adaptabil pe orice autoturism
vopsit recent (roºu). Telefon:
0766/ 304.708.

Vând telefon Dual sigilat
EBODA – 80 Ron, gluco-
metru german, frigider Elec-
trostar, piese Dacia noi, cal-
culator pentru instruire copi-
ii. Telefon: 0735/445.339.
Vând cadru metalic nou pen-
tru handicap, baston pentru
handicap, masã sufragerie
6 persoane, preþ negociabil
Telefon: 0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor tine-
ret tip MOBEXPERT. Tele-
fon: 0251/412.966.
Vând mobilã pentru farma-
cie. Telefon: 0755/074.742.
Vând abric original fãrã mo-
tor. Telefon: 0744/545.771.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând þiglã JIMBOLIA ºi
cãpriori. Telefon: 0722/
943.220.
Vând sobe din teracotã cu
10 rânduri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/kg. Tele-
fon: 0351/425.559.
Vând saltea Dormeo 2/1 m
cu husã nefolositã - 100 lei,
2 ferestre cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã, lustre cu 2-5
braþe - 20 lei / bucatã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon: 0725/
576.141.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 17 februarie 2015

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

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

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

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.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

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.

Vând maºinã de spãlat, ba-
zin 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 be-
letristicã, stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Cruce marmurã 1200 / 400
/ scrisã – 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.

Vând cãzãnel de 35 litri. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelope CIE-
LO 185/60 R 14- 200 RON.
Telefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare cornier de
70 lungi de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m, televizor
color Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. Telefon: 0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã aluminiu nouã
20 l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V nou, del-
cou aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon: 0251/
427.583.

Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cismã-
rie veche, maºinã de scris
defectã. Telefon: 0251/
417.493.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþii comerciale producþie
(textile-pielãrie) ºi spaþii pen-
tru birouri pe platforma in-
dustrialã Podari. Preþ 4,5
Euro + TVA/mp. Telefon:
0724/295.776.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

Familie serioasã cautã casã
fãrã chirie (contra ajutor).
Telefon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã Brazda
lui Novac, zona Simplon.
Telefon: 0746/112.040.
Închiriez spaþiu comercial
140 mp Craioviþa Nouã
(zona Segarcea). Telefon:
0767/772.498.
Închiriez magazin  stradal,
cu toate utilitãþile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/437.906;
0755/032.920.

MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, ne-
fumãtor doresc  pensiona-
rã  60 ani, de la þarã pen-
tru a petrece tot restul vieþii
împreunã.   Telefon: 0767/
702.734. Lucicã -comuna
Dãnciuleºti- Gorj.

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

PIERDERI
Pierdut Certificat membru nr.
DJ 09333 de la Colegiul
Medicilor Dolj pe numele Dr.
NEAMÞU MARINELA ADE-
LA. Se declarã nul.
PIERDUT Certificat de Înre-
gistrare al PFA MINEA  IO-
NEL, F16/56/2014, CUI:
32669870. Se declarã nul. 

CONDOLEANÞE
Miticã Munteanu regretã
profund trecerea în ne-
fiinþã a bunului prieten ºi
coleg ILIE ALECSOIU, un
profesionist deosebit.
Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în liniºte ºi pace!
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HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ

În sfârºit, o nouã victorieÎn sfârºit, o nouã victorieÎn sfârºit, o nouã victorieÎn sfârºit, o nouã victorieÎn sfârºit, o nouã victorie
Dupã ºase runde consecutive de

secetã, handbalistele SCM-ului au
izbutit sã treacã duminicã searã,
scor 22-17 la Polivalentã, de HC
Zalãu, formaþie pregãtitã de fostul
selecþioner Gheorhe Tadici.

Vizitatoarele au reuºit sã condu-
cã doar în primele minute (2-1),
dupã care Craiova a pus stãpânire
pe joc, distanþându-se la 5 goluri în
minutul 23. Pânã la pauzã sãlãjen-
cele au mai redus însã din ecart, la
odihnã mergându-se cu scorul de
12-9.

În partea secundã, alb-albastre-
le au refãcut diferenþa de 5 “lun-
gimi”, 16-11 (45), una menþinutã
apoi pânã la final. În minutul 41,
Tadici a pãrãsit banca tehnicã, su-
pãrat pe deciziile brigãzii de arbitri.

Bianca Tiron (foto), împrumu-
tatã în aceastã iarnã de la HCM Baia

Rezultate – etapa a 19-a: SCM CRAIOVA – HC Zalãu 22-17, CSM
Ploieºti – HC Dunãrea Brãila 34-27, U Alexandrion Cluj – CSM Unirea
Slobozia 31-33, U Neptun Constanþa – HCM Rm. Vâlcea 25-22. Partida
CSM Cetate Devatrans – CSM Bucureºti s-a disputat asearã, în timp ce
jocurile HCM Baia Mare – SC Mureºul Tg. Mureº ºi ASC Corona Braºov
– HCM Roman vor avea loc mâine.

1. Baia M.* 51 8. Ploieºti 24
2. CSM Buc.* 47 9. Rm. Vâlcea 23
3. Corona* 42 10. Deva* 18
4. CRAIOVA 36 11. Slobozia 18
5. Roman* 35 12. Constanþa 16
6. Brãila 30 13. Cluj 14
7. Zalãu 28 14. Tg. Mureº* 0
* - un joc mai puþin.
Etapa viitoare (22 februarie): CSM Unirea Slobozia – SCM CRAIO-

VA, CSM Bucureºti – U Neptun Constanþa, HC Zalãu – CSM Ploieºti,
HC Dunãrea Brãila – CSM Cetate Devatrans, HCM Roman – HCM Baia
Mare, SC Mureºul Tg. Mureº – U Alexandrion Cluj, HCM Rm. Vâlcea –
ASC Corona Braºov.

Mare, a confirmat evoluþiile bune
din partidele precedente ºi a fost cea
mai bunã realizatoare a Craiovei, cu
5 goluri. Au mai marcat: Zamfires-
cu ºi Ianaºi – câte 4, Cioaric – 3,
Eidem – 2, Tãnãsie, Apipie, Tomes-
cu ºi Lazarin – câte 1.

“Vreau sã le felicit pe fete pentru

cã au luptat admirabil, ca de altfel
în toate meciurile din acest retur. Sper
ca de la meci la meci sala sã fie cât
mai plinã. Mulþumim publicului pen-
tru ajutorul pe care ni l-a dat în obþi-
nerea acestei victorii. E un succes
mare pentru noi”, a spus tehnicianul
SCM-ului, Aurelian Roºca.

BASCHET (M) – LIGA BALCANICÃ

Kosovarii ne întorc vizita
SCM U Craiova – KB Peja, astãzi, ora 19:00, TVR 3

La o sãptãmânã dupã victoria
din Kosovo (67-60), SCM U Cra-
iova joacã ºi returul cu KB Peja,

Aºteptarea e pe cale sã ia sfârºit! Dupã
mai bine de douã luni, Liga Campionilor re-
vine în aceastã searã din nou în actualitate,
programând manºa tur a primelor douã op-
timi de finalã. Este vorba despre confrun-
tarea dintre echipa lui Mircea Lucescu, ªah-
tior Doneþk, ºi Bayern Munchen, respectiv
duelul dintre Paris Saint-Germain ºi Chel-

DIGI SPORT 1
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Pandurii – Dinamo

/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ªahtior Do-
neþk – Bayern Munchen.

DIGI SPORT 2
10:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai, în

Emiratele Arabe Unite: ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL –
Liga Campionilor: Paris SG – Chelsea.

DIGI SPORT 3
17:30 – POLO – Liga Mondialã: România – Grecia.
DOLCE SPORT
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Pandurii – Dinamo

/ 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Paris SG –
Chelsea.

DOLCE SPORT 2
17:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rio de Janeiro,

în Brazilia: ziua 1 / 21:45 – FOTBAL – Liga Campioni-
lor: ªahtior Doneþk – Bayern Munchen.

EUROSPORT
12:30 – SNOOKER – Openul Þãrii Galillor, la Car-

diff, în Regatul Unit: etapa a 2-a / 18:45 – FOTBAL –
Liga de tineret UEFA / 21:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galillor, la Cardiff: etapa a 2-a.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: ªahtior Do-

neþk – Bayern Munchen.
TVR 3
19:00 – BASCHET (M) – Liga Balcanicã: SCM U

Craiova – KB Peja.
LOOK TV
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii: Pandurii – Dinamo.

Atleþii de la CSM Craiova, o zestre de 12 medalii
la Campionatul Naþional Indoor

În weekend, la Bucureºti, a avut loc finala Cam-
pionatului Naþional de Atletism Indoor (în salã),
concurs unde sportivii de la CSM Craiova au ob-
þinut 12 medalii, împãrþite perfect, 4 de aur, 4 de
argint ºi 4 de bronz.

Sâmbãtã, în prima zi, au fost obþinute 8 dintre
distincþii. Pe cea mai înaltã treaptã a podiumului
au urcat Marian Oprea (foto), în proba de triplu
salt la seniori, ºi Daniel Budin (cu dublã legitimare,
la CSM Craiova ºi CSM Slatina), cel mai rapid în
proba de 60 de metri plat, atât la seniori cât ºi la
juniori. Budin a fost urmat de fiecare datã pe po-
dium de Ioan Piþigoi (CSM Craiova/CSA Steaua).

De azi ne bucurãm iarãºi
de UEFA Champions League

Tot la 60 de metri plat, dar la feminin, Ana
Maria Roºianu a adus, de asemenea, douã
medalii, una de argint ºi una de bronz. Tot pe
treapta a treia a urcat ºi Daniel Constantines-
cu, în proba de 1.500 metri

Duminicã, Andrei ªtefana (CSA Steaua/
CSM Craiova) a terminat priumul în proba de
3.000 de metri, în vreme ce Cornel Bãnãnãu
(Farul Constanþa/CSM Craiova) a câºtigat
medalia de argint.la 60 de metri garduri. Ulti-
mele douã medalii, ambele de bronz, au fost
aduse de ºtafeta masculinã ºi cea femininã a
celor de la CSM, în probele de 4x400 metri.

sea Londra.
Mâine vor avea loc alte douã partide, Schal-

ke – Real Madrid ºi FC Basel – FC Porto.
Restul jocurilor se vor derula sãptãmâna

urmãtoare, dupã programul: Manchester City
– Barcelona, Juventus – Dortmund (ambele
marþi), Leverkusen – Atletico Madrid, Arse-
nal – Monaco (ambele miercuri).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Grupa C, runda secundã a competiþiei
1. KB Peja 4 3 1 329-318 7p
2. CRAIOVA 4 2 2 302-289 6p
3. Kumanovo 4 2 2 340-347 6p
4. KK Mornar 4 1 3 314-331 5p
Ierahia s-a întocmit plecând de la rezultatele Peja – Kumanovo 89-88, Ku-

manovo – Peja 83-93, Mornar – SCM U Craiova 85-81 ºi SCM U Craiova –
Mornar 75-63 (n.r. rezultate înregistrate în prima fazã a grupelor).

* În “final-four” merge din oficiu prima clasatã, urmând ca locurile 2 ºi 3 sã se
încruciºeze cu echipele aflate pe aceleaºi poziþii în Grupa D. Aceasta programea-
zã mâine partida Sigal Priºtina (6p, Kosovo) – KK Sutjeska (5p; Muntenegru), în
timp de confruntarea dintre BC Rilski Sportist (6p; Bulgaria) ºi KK Kozuv (7p;
Macedonia) va avea loc în 25 februarie.

meci din cadrul etapei a treia a run-
dei secunde a Ligii Balcanice.

Cu o victorie în aceastã searã,

jucãtorii lui Andjelko Mandic pot
face un pase mare spre califica-
rea directã în “final-four”, în con-

textul în care singurul joc
rãmas de disputat va fi tot
la Polivalentã, cu KK Ku-
manovo.

În weekend, într-o par-
tidã marcatã de revenirea lui
Travis Bureau (n.r. a fost
accidentat), SCM a dispus,
acasã, de BC Timiºoara,
68-59. Rezultat ce nu a ju-
tat-o însã sã pãrãseascã
ante-penultima poziþie (11).

Tot un succes în între-
cerea internã a repurtat ºi

Peja (locul 2), care s-a impus, de
asemenea acasã, cu un spectacu-
los 125-89, în faþa ultimeia clasa-
te, Kastrioti.

Cum am notat ºi în avancroni-
ca meciului tur, Craiova ºi Peja au
fost adversare ºi în ediþia trecutã
a competiþiei, dar în prima fazã,
fiecare valorificându-ºi avantajul
propriului teren. A fost un 80-65
în Kosovo ºi un 85-75 la Poliva-
lentã (meci disputat în 19 februa-
rie 2014).

Celãlalt meci al acestei grupe,
KK Kumanovo (Macedonia) – KK
Mornar (Muntenegru), se joacã
mâine.
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CSJ ªTIINÞA  U CRAIOVA
în colaborare cu CS Universita-
tea Craiova face selecþie la toa-
te grupele de juniori începând
cu anul 2001. Selecþiile sunt per-
manente, antrenorii Centrului
de copii ºi juniori putând fi gã-
siþi la stadionul Tineretului, în-
tre orele 9 - 10:30 ºi 15:30 - 17.

 
Pentru relaþii suplimentare:
Antrenor Ion Ciocan

(2001-2002) – tel. 0760 51 44 75
Antrenor Marian Bîcu

(2003-2004) – tel. 0785 21 66 88
Antrenor Alin Donose

(2005-2006) – tel. 0736 29 20 55
Profesor Nicolae Zamfir –

tel. 0723 30 47 52
Director Bogdan Pîncu –

tel. 0743 16 76 34

 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Steaua 17 14 1 2 36-8 43
CFR Cluj 17 10 4 3 27-10 34
Petrolul 17 9 6 2 29-11 33
Astra 17 8 6 3 30-13 30
ASA 17 8 6 3 21-11 30
Craiova 17 8 5 4 22-20 29
Botoºani 17 8 3 6 22-23 27
Dinamo 17 7 5 5 27-26 26
Viitorul 17 5 6 6 23-23 21
FC Braºov 17 5 4 8 20-28 19
„U” Cluj 17 4 6 7 21-21 18
Pandurii 17 4 6 7 20-24 18
Gaz Metan 17 4 6 7 18-24 18
Chiajna 17 3 8 6 17-25 17
Ceahlãul 17 3 5 9 14-32 14
CSMS Iaºi 17 2 6 9 14-28 12
Oþelul 17 2 6 9 7-24 12
Rapid 17 2 5 10 7-24 11

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 18-a
Viitorul – CSMS Iaºi – vineri, ora 18 (Digi, Dolce, Look)
Petrolul – FC Braºov – vineri, ora 20.30 (Digi, Look)
Gaz Metan – FC Botoºani – sâmbãtã, ora 18 (Digi, Look)
Oþelul – Dinamo – sâmbãtã, ora 20.30 (Digi, Look)
Astra – Chiajna – duminicã, ora 15.30 (Digi, Dolce, Look)
„U” Cluj – ASA – duminicã, ora 18 (Digi, Look)
Steaua – Rapid – duminicã, ora 20.30 (Digi, Look)
Ceahlãul – CFR Cluj, – luni, ora 18 (Digi, Look)
Pandurii – „U” Craiova – luni, ora 20.30 (Digi, Look)

Mijlocaºul de 23 de ani este cel
mai vechi jucãtor al Craiovei, dar
în acest sezon nu a jucat decât
câteva minute, pe finalul meciului
de Cupã, cu Steaua, neapucând sã
debuteze în Liga I. În primul sta-
giu din Antalya, Sin a suferit o
fracturã de piramidã nazalã, din
cauza cãreia este obligat sã evolu-
eze cu o mascã. Revenit în lot pe-
tru al doilea cantonament, jucãto-
rul a fost folosit ca fundaº stânga,
în condiþiile în care Vãtãjelu era
plecat la lotul divizionar.

- Andrei, te-ai ales cu o po-
reclã, „Zorro”, de când joci cu
aceastã mascã pe figurã...

- ªtiu ºi cã a fost ºi un jucãtor
la Craiova care chiar se numea
Zoro...Da, nu mi-am dorit asta, dar
ce sã fac...Am avut ghinion, la un
duel aerian cu Adrian Cârstea, m-
a lovit din greºealã la nas ºi am
suferit o fracturã de piramidã na-
zalã. M-a durut foarte rãu, dar n-a
fost neapãrat nevoie de operaþie,
acum sunt bine, doar cã trebuie
sã mã obiºnuiesc cu aceastã mas-
cã, pe care trebuie sã o port o lunã
sau douã. Din pãcate, ºi Adi Câr-
stea a suferit o accidentare, prac-
tic noi doi am avut singurele pro-
bleme medicale mai grave în acest
cantonament.

- Pe lângã mascã, trebuie sã
te obiºnuieºti ºi cu un nou post,
cel de fundaº stânga...

- Încep sã mã obiºnuiesc ºi cu
acest post. De când m-am apucat
de fotbal am jucat mijlocaº stân-
ga, acum am fost folosit ºi fundaº
stânga. Este puþin diferit, trebuie
sã pãstrez linia, sã mã apãr mai
mult, dar pe de altã parte mã ajutã
ºi profilul ofensiv pe care-l am,
atunci când urc, când centrez sau
când trag la poartã.

- Tu ai fost coborât fundaº,
„Herghe” a fost folosit la mij-

Duminicã, jucãtorii de la CS Uni-
versitatea Craiova au avut progra-
mat un antrenament pe pista de atle-
tism a stadionului „Ion Oblemenco“,
pentru readaptare la efort. Pentru
ziua de ieri, dar ºi pentru cea de
mâine, staff-ul tehnic a stabilit douã
ºedinþe de pregãtire, atât dimineaþa,
cât ºi dupã-amiaza. Ieri, Brandan ºi
compania s-au pregãtit de diminea-
þã la sala de forþã, iar dupã amiazã
au avut ºi mingea la dispoziþie, pe
terenul sintetic de la Popeci. Unica
ºedinþã de pregãtire de astãzi va în-
cepe la ora 14.30, iar cele progra-
mate joi, vineri ºi sâmbãtã se vor
desfãºura cu începere de la 15:45.
Duminicã dimineaþa este programat
ultimul antrenament înainte de ple-
carea spre Târgu Jiu.

loc, iar Târnãcop a jucat aproa-
pe toate posturile ºi mai sunt
exemple, se mizeazã pe poliva-
lenþa jucãtorilor la Universita-
tea?

- Se pare cã da. Concurenþa
este mare ºi ca fundaº stânga, aco-
lo sunt deja Vãtãjelu, care a fost la
naþionalã, ºi Briceag, care s-a în-
cadrat bine la Craiova. La mijloc
lipseºte Bancu, dar tot mai sunt
Târnãcop, Varga, a jucat ºi Mate-
iu. Pânã la urmã, joci ce poþi ºi cât
de bine poþi pentru a prinde echi-
pa.

- Câteva minute pe finalul
meciului de Cupã cu Steaua,
cam puþin pentru acest sezon,
ce s-a întâmplat, a fost concu-
renþa prea mare la echipã dupã
achiziþiile din varã?

-  N-am jucat deloc în campio-
nat, decât în acel meci de Cupã
cu Steaua, dar nu mi-am pierdut
speranþa. Eu mã pregãtesc cât pot
de bine ºi sper sã profit de ºansele
care mi se acordã. Am fost ºi la
echipa a doua, am dat tot ce am
putut ºi acolo. Am exemplul lui
„Herghe”, care a prins echipa pe
final de tur, dupã ce jucase mai mult
la „satelit”. Sper sã joc mai mult
în retur, dar mai întâi sã debutez
în Liga I.

- Ai impresia cã echipa se
poate clasa pe un loc de cupã
europeanã?

- Am ºi fost pe loc de cupã eu-
ropeanã, acum suntem la un punct
de acele poziþii, dar cu aceste pro-
bleme legate de insolvenþã chiar
sunt ºanse. Vom vedea, fiindcã
returul va fi mai greu ca turul, dar
ºi noi putem juca chiar mai bine
decât în tur.

- Eºti cel mai vechi jucãtor al
echipei, alãturi de Brac, ai prins
toatã evoluþia echipei, toate
schimbãrile de antrenori, ce
momente þi-ar veni prima datã

în minte?
- Sunt „veteran”, aºa este.

Am prins toate schimbãrile din
lot, de pe banca tehnicã, dar
important este cã tot ce s-a pe-
trecut a fost pozitiv. Pânã la
urmã, am pornit acum un an ºi
jumãtate din liga secundã ºi
acum suntem în preajma locu-
rilor de cupã europeanã. Cel mai
mult am jucat în perioada lui
Ovidiu Stângã, dar pot spune cã
m-am simþit bine cu toþi antre-
norii. Promovarea a fost un mo-
ment frumos, deºi au fost ceva
probleme. Aveam 14 puncte
avans în clasament ºi din cauza
sistemului cu play-off am rãmas
doar cu un punct, mi s-a pãrut
nedrept. Practic am fost nevoiþi
sã promovãm de douã ori, dar
pânã la urmã a fost frumos.

- Ce meci jucat pentru Uni-
versitatea þi-ai pune pe DVD-
ul de prezentare?

- Cel de la Oradea, în care am
intrat pe parcurs ºi am dat un gol
frumos, de la distanþã, care ne-a
adus ºi cele 3 puncte. Au mai fost
meciuri bune, dar în acela am fã-
cut diferenþa.

- Nu auzise prea multã lume
de tine înainte de a veni la Cra-
iova...

- Am jucat la Viitorul Constanþa
ºi apoi la Delta Tulcea, unde l-am
avut antrenor pe Eric Lincar ºi el
mi-a propus sã vin la Craiova.

-  Ai debutat în acest sezon
chiar în cel mai important meci
al sezonului, cel cu Steaua.-
..cum a fost?

- Mã bucur cã am prins ulti-
mul meci pe „Ion Oblemenco”,
un derby cu Steaua, dar regretul
rãmâne legat de necalificare. Nu
mai jucasem vreodatã cu atâta
lume, nu am avut emoþii, pentru
cã am intrat pe parcurs. Am fost
încântat de atmosferã.

Alb-albaºtrii pregãtesc derby-ul Olteniei
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