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- O duc greu, Popescule...
Aºa-mi trebuie dacã m-a pus
dracu’ sã fac o facultate.

Minsk 2, un acordMinsk 2, un acordMinsk 2, un acordMinsk 2, un acordMinsk 2, un acord
deja încãlcatdeja încãlcatdeja încãlcatdeja încãlcatdeja încãlcat

La mai puþin de o sãptãmânã de
la intrarea sa în vigoare, acordul
Minsk 2, considerat “ultima ºansã”,
este încãlcat prin luptele aprige din
Debaltsevo, oraº strategic, fiind nod
de cale feratã între Lugansk ºi Do-
neþk. Preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko, ºi aºa deloc încântat de
consecinþele strategice ale acordu-
lui Minsk 2, convenit la capãtul a
16 ore de negocieri, în “formatul
Normandia”, l-a informat pe vice-
preºedintele american, Joe Biden,
într-o discuþie telefonicã, de viola-
rea armistiþiului, în timp ce Vladi-
mir Putin, aflat la Budapesta, a ce-
rut militarilor ucraineni (câteva mii)
încercuiþi de forþele separatiste la
Debaltsevo sã depunã armele. Adi-
cã sã capituleze.

Consilierul ex-PDL
Dan Daºoveanu a fost
ales, ieri, cu majoritate
de voturi, în funcþia de
viceprimar al Craiovei.
Acesta o înlocuieºte pe
Cristina Calangiu, care a
demisionat din funcþie
invocând motive persona-
le care sunt legate de
cariera de medic. Fostul
viceprimar a participat
la ºedinþã, dar nu a avut
nici o intervenþie, în
schimb primarul Lia
Olguþa Vasilescu a þinut
sã îi mulþumeascã pentru
colaborare.
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tratamentultratamentultratamentultratamentultratamentul
bolnavilor de TBCbolnavilor de TBCbolnavilor de TBCbolnavilor de TBCbolnavilor de TBC

Diagnosticarea rapidã ºi un trata-
ment corect al tuberculozei sunt  ob-
iectivele unui program de îmbunãtã-
þire a stãrii de sãnãtate a populaþiei din
România, care a primit o suplimenta-
re de fonduri în valoare de peste 10
milioane de euro din partea Guvernu-
lui Norvegiei. Prin acest proiect se
vor dezvolta opt laboratoare de refe-
rinþã, o mie de pacienþi vor primi tra-
tament complet, conform recoman-
dãrilor internaþionale, 2.500 de pacienþi
vor fi sprijiniþi în tratamentul ambula-
toriu, prin tratament supravegheat ºi
suport social în vederea creºterii ade-
renþei la tratament.
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Îngrijorat de scãderea
consumului de carburanþi
ºi alcool, Guvernul vrea
sã reducã accizele
din 2016

Accizele la carburanþi ºi
alcool vor fi reduse începând
cu anul viitor, iar þiþeiul din
producþia internã ºi cafeaua,
bijuteriile, confecþiile din
blãnuri ºi autoturismele vor fi
scoase din categoria produse-
lor astfel taxate, conform
proiectului noului Cod Fiscal.
Documentul prevede scãderea
accizei cu 20% la motorinã (de
la 1897,08 lei /1000 litri la
1.518,04 lei /1000 litri), cu
18,62% la benzina fãrã plumb
(de la 2.035,40 lei /1000 litri
la 1.656,36 lei / 1000 litri) ºi
cu 16,28% la benzina cu
plumb (de la 2.327,27 lei /
1000 litri la 1.948,23 lei /1000
litri). Eliminarea din sfera de
impozitare atât a þiþeiului din
producþia internã, cât ºi a
produselor care în prezent se
regãsesc la Capitolul II “Alte
produse accizabile”, respectiv
cafea, bijuterii, confecþii din
blãnuri, autoturisme, este de
asemenea prevãzutã în proiect.
Reducerile sunt argumentate de
Guvern prin scãderea consu-
mului la carburanþi cu influen-
þe negative asupra veniturilor
bugetare ºi indicatorilor
macroeconomici, apariþia
fenomenului de alimentare cu
combustibil de cãtre transpor-
tatori în alte state membre UE,
precum Ungaria ºi Slovenia
(unde se restituie o parte din
accize) sau Bulgaria, care are
un nivel redus de taxe, precum
ºi prin discrepanþele constatate
între veniturile bugetare
colectate ºi costurile de
conformare din partea opera-
torilor economici, respectiv
cheltuielile de administrare ale
autoritãþilor.

Deputaþii au discutat, ieri, pro-
iectul de respingere a ordonanþei de
urgenþã 55 privind migraþia aleºilor
locali, PNL susþinând, fãrã succes,
cã aleºii locali care au trecut de la
un partid la altul ar trebui sã-ºi piar-
dã mandatul, iar votul final fiind
amânat pentru sãptãmâna viitoare.
Liderul deputaþilor PNL, Ludovic
Orban, a declarat, în plenul Came-
rei, cã peste 500 de primari ºi 4000
de consilieri locali ºi judeþeni au tre-
cut „în barca puterii”, dupã emite-
rea acestei ordonanþe, în pragul
campaniei prezidenþiale ºi a susþi-
nut cã toþi aceºtia „trebuie sã plece
acasã ºi sã-ºi termine mandatul”.
Orban a cerut, fãrã succes, ca or-
donanþa sã fie retrimisã la comisiile de spe-
cialitate, arãtând cã raportul acestora nu
conþine efectele juridice.
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ªi reprezentanþii UDMR au susþinut cã,
potrivit deciziei Curþii Constituþionale, ordo-
nanþa este neconstituþionalã ºi trebuie respin-

sã de Parlament, iar forul legisla-
tiv trebuie sã reglementeze efec-
tele juridice produse pe timpul
aplicãrii ordonanþei. „Ce vinã au
acei oameni care au respectat un
act normativ în vigoare? Oame-
nii aceia trebuie sã-ºi piardã man-
datul? Nu!”, a susþinut, însã, de-
putatul PSD FFlorin Iordache El
a arãtat cã legea îºi produce efec-
tele pentru viitor ºi nu trebuie sã-
ºi piardã mandatele aleºii locali
care au respectat ordonanþa.

Votul final asupra proiectului de
respingere a acestei ordonanþe era
stabilit iniþial pentru ieri dupã-
amiazã, însã, la propunerea PSD,
plenul Camerei a decis ca votul
final asupra tuturor proiectelor

care au fost discutate sã fie amânat pentru
sãptãmâna viitoare.

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, dupã vizita de la se-
diul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Jus-
tiþie, unde a avut o discuþie cu
preºedintele Livia Stanciu, cã a
vãzut mulþi oameni dedicaþi, care
lucreazã în condiþii dificile, arã-
tând cã ”la Înalta Curte se lucrea-
zã mult ºi bine”. Preºedintele Io-
hannis a fost întâmpinat la sediul
ÎCCJ de preºedintele Livia Stan-
ciu, care i-a fãcut un tur de pre-
zentare a instituþiei. ªeful statu-
lui a vizitat birourile ºi sãlile de
ºedinþã din cadrul Înaltei Curþi iar
la final, a avut o discuþie privatã
cu preºedintele ÎCCJ. Întâlnirea
a durat aproximativ o orã.

La finalul întâlnirii, Klaus Io-
hannis a declarat cã a fost pri-
ma sa vizitã la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, la invitaþia pre-
ºedintei Livia Stanciu, ºi a pre-
cizat cã discuþiile au vizat con-
diþiile de muncã din cadrul insti-
tuþiei. ”Am vãzut cum se lucrea-
zã aici. Am vãzut oameni foarte
dedicaþi. Am vãzut oameni care

Klaus Iohannis: La Înalta Curte se lucreazã mult ºi bine
lucreazã mult peste program,
care lucreazã în condiþii dificile
ºi fac o treabã excepþional de
bunã”, a spus Klaus Iohannis,
despre activitatea Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie. Potrivit lui Io-
hannis, în ceea ce priveºte con-
diþiile de muncã, ”trebuie încã
gãsite foarte multe soluþii”. ”Sunt
convins cã dacã se doreºte, se
pot rezolva aceste probleme.
Important este sã vedem conþi-
nutul ºi aici stãm foarte bine. La
Înalta Curte se lucreazã mult ºi
bine”, a mai declarat preºedin-
tele Klaus Iohannis.

La rândul sãu, preºedinta
ÎCCJ, Livia Stanciu a declarat cã
vizita preºedintelui Klaus Iohan-
nis la sediul Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie a avut ca scop sã
se vadã în ce condiþii se lucreazã
la instanþa supremã. ”Preºedin-
tele ne-a transmis cã ºi-a imagi-
nat cã se lucreazã în condiþii anor-
male, pentru cã a mai auzit acest
lucru, dar ºi-a dorit sã vinã la
sediul Instanþei Supreme, la invi-

taþia pe care i-am adresat-o, pen-
tru a putea vedea - ºi mi se pare
firesc- ºi a verifica dacã într-ade-
vãr condiþiile sunt cele despre
care i se fãcuse vorbire. Mi-a
transmis cã nu ºi-a putut imagi-
na cã în astfel de condiþii îºi pot
desfãºura activitatea judecãtorii”,
a declarat Livia Stanciu, la finalul

vizitei ºefului statului. Ea a preci-
zat cã ”preºedintele Iohannis a
spus cã va face toate demersuri-
le necesare pentru a se putea gãsi
o soluþie, chiar dacã ar fi tempo-
rarã, dar o soluþie, care sã per-
mitã, totuºi, desfãºurarea activi-
tãþii instanþei supreme, cât de cât
în condiþii de normalitate”.

Impozitul pe locuinþe nu va
mai fi limitat la 0,1% din valoa-
rea impozabilã, ci va fi stabilit

Impozitul pe locuinþe ºi terenuri va creºte, chiar ºi de ºase ori în anumite cazuri
între 0,08% ºi 0,2% de cãtre pri-
mãrii, iar proprietarii care nu îºi
îngrijesc casele ºi/sau terenurile

vor plãti, din ianuarie 2017, un
impozit de ºase ori mai mare faþã
de nivelul standard. Majorãrile de
impozite sunt prevãzute în pro-
iectul noului Cod Fiscal redactat
de Guvern. În luna noiembrie,
agenþia MEDIAFAX a prezentat
un document al Ministerului Fi-
nanþelor, din care rezulta intenþia
Guvernului de a majora impozi-
tele locale pe terenuri ºi imobile
cu câte 25% în 2015 ºi 2016, in-
formaþie negatã atunci de cãtre
autoritãþi, în contextul campaniei
pentru alegerile prezidenþiale.
Conform proiectului prezentat
acum de Guvern, din ianuarie
2018, impozitul pe teren va pu-
tea fi majorat de cãtre primãrii
tot de ºase ori pentru terenurile
situate în intravilan, dacã aces-
tea au un grad de ocupare mai

mic de 20% inclusiv. Aceastã ma-
jorare îi va afecta inclusiv pe pro-
prietarii de mari terenuri. De ase-
menea, pentru terenul agricol ne-
lucrat timp de doi ani consecu-
tiv, consiliul local va putea majo-
ra impozitul pe teren cu pânã la
500% începând cu al treilea an.
Documentul nu menþine preve-
derea actualã conform cãreia, în
cazul clãdirii utilizate ca locuinþã
ºi a cãrei suprafaþã construitã
depãºeºte 150 de metri pãtraþi,
valoarea impozabilã este majora-
tã cu câte 5% pentru fiecare 50
metri pãtraþi sau fracþiune din
aceºtia ºi nici nu mai prevede
majorarea impozitului cu 65-300%
pentru persoanele fizice care de-
þin douã sau mai multe clãdiri, in-
formaþie anunþatã de MEDIAFAX
în vara anului trecut.
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De la viitoarele ºedinþe ale CLM
Craiova, Cristina Calangiu nu va
mai sta la prezidiu, pe fotoliul de
viceprimar, ci va lua loc în salã, ea
pãstrându-ºi în continuare manda-
tul de consilier municipal. Aceasta
a fost prezentã la ºedinþa de ieri, în
care s-a luat act de încetarea man-
datului sãu, dar nu a avut nici o
luare de cuvânt pentru a-ºi motiva
gestul în faþa colegilor consilieri.
În schimb, imediat dupã vot, pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu a þinut
sã îi mulþumeascã pentru colabo-
rare. „Vreau sã-i mulþumesc foar-
te mult doamnei viceprimar Cristi-
na Calangiu pentru colaborarea pe
care am avut-o pânã acum. Îmi
pare rãu cã nu am putut sã-i schimb
decizia, despre care ºtiam de apro-
ximativ un an. Probabil a gãsit un
moment în care a putut sã fie con-
vingãtoare cã vrea mai mult sã-ºi
urmeze propria carierã decât sã
îndeplineascã aceastã funcþie de
viceprimar”, a spus primarul Lia
Olguþa Vasilescu.

Ionel Panã, prima nominalizare
Pentru înlocuitorul Cristinei

Calangiu au existat douã propuneri.
Prima a venit din partea consilieri-
lor PNL. Marian Vasile l-a nomi-
nalizat pe Ionel Panã, fost consi-
lier PP-DD, actualmente indepen-
dent. Consilierul ºi-a prefaþat pro-
punerea cu o ironie, scoþând în
evidenþã faptul cã propunerea pri-
marului se referã la un consilier
care nu provine din PSD. „Vreau
sã o felicit pe doamna primar cã
este în asentimentul nostru de a nu
promova în funcþii membri PSD”.
Consilierul Vasile a mai spus cã nu
contestã profesionalismul ºi expe-
rienþa în administraþie a lui Dan
Doºoveanu, dar cã trebuie sã se
aibã în vedere faptul cã mandatul
sãu de consilier poate sã înceteze
ca efect al OUG 55/2014. „Trebu-
ie sã ne aplicãm cu mai multã aten-

Dan DaºoveanuDan DaºoveanuDan DaºoveanuDan DaºoveanuDan Daºoveanu,,,,,
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Consilierul ex-PDL Dan Daºoveanu a fost ales, ieri, cu majoritate de
voturi, în funcþia de viceprimar al Craiovei. Acesta o înlocuieºte pe Cris-
tina Calangiu, care a demisionat din funcþie invocând motive personale
care sunt legate de cariera de medic. Fostul viceprimar a participat la
ºedinþã, dar nu a avut nici o intervenþie, în schimb primarul Lia Olguþa
Vasilescu a þinut sã îi mulþumeascã pentru colaborare.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎTLICHE

þie cu toþii pentru cã domnul con-
silier a beneficiat de aºa-zisa lege a
traseismului ºi s-ar putea ca man-
datul sãu de consilier sã fie pus sub
semnul întrebãrii. Dacã doriþi, într-
adevãr, un independent pentru
acest post, eu îl propun pe dom-
nul Ionel Panã”, a spus Marian
Vasile.

Dan Daºoveanu,
propunerea consilierilor UNPR

Dupã ce i-a enumerat mai mul-
te calitãþi, viceprimarul Mihai
Genoiu l-a propus pe Dan Daºo-
veanu pentru funcþia de vicepri-
mar. „Având în vedere faptul cã
domnul consilier a fost foarte
apropiat de problemele din Pri-
mãrie ºi ne-am consultat perma-
nent în anumite discuþii dificile,
a preluat în mod voluntar ºi co-
misia care are o sarcinã foarte
grea de a verifica ºi de a gãsi so-
luþii la societatea de termoficare,
având în vedere profesionalismul
ºi faptul cã poziþia, chiar dacã
este incertã, cum zicea domnul
Marian Vasile, este, totuºi, oare-
cum neutrã, eu îl propun pe dom-
nul Daºoveanu pentru funcþia de
viceprimar”.

21 de voturi
pentru consilierul primarului

Cele douã propuneri au fost
menþionate pe buletinele de vot cu
care fiecare consilier a mers la ca-
binã, votul fiind secret. Dupã nu-
mãrãtoare, comisia de validare a
CLM Craiova a anunþat cã Dan
Daºoveanu a întrunit majoritatea
de voturi, fiind ales în funcþie. Din
totalul de 27 de consilieri, au lip-
sit doi – Dan Cherciu (PNL) ºi Te-
odor Sas (UNPR), iar un buletin
de vot a fost anulat deoarece nu a
fost votat nici un nume. Din cele
24 de voturi valabil exprimate, 21
au fost pentru Dan Daºoveanu, iar

trei voturi pentru consilierul Ionel
Panã. Se pare cã social-democra-
þii ºi consilierii UNPR (de eviden-
þiat faptul cã propunerea lui Dan
Daºoveanu a venit din partea aces-
tora, ºi nu a PSD) au votat pentru
Dan Daºoveanu, iar opoziþia din
consiliu a fost de partea lui Ionel
Panã deºi noul viceprimar a ple-
cat din PDL. Totuºi, un consilier
PNL l-a votat pe Dan Daºoveanu
sau a bãgat în urnã un buletin nul,
dat fiind faptul cã, în lipsa lui Dan
Cherciu ºi în ipoteza cã Ionel Panã
ºi-a atribuit votul lui însuºi, aces-
ta ar fi trebuit sã însumeze patru
voturi, ºi nu trei.

Cariera îi împiedicã pe consi-
lierii PSD sã facã administraþie

Imediat dupã vot, primarul
Lia Olguþa Vasilescu a þinut sã le
mulþumeascã aleºilor locali pen-
tru votul acordat, dar nu înainte
de a da replica alesului local cu
privire la traseismul politic.
„Pentru cei care se întreabã de
ce consilierii PSD nu au candi-
dat pentru aceastã funcþie, ma-
joritatea a spus acelaºi lucru:
cariera pe care o desfãºoarã deja
nu le permite sã intre în aceastã
competiþie. Cred cã nu trebuie
sã vorbim despre traseism sau,
în niciun caz, nu poate sã vor-
beascã un partid care s-a înfiin-
þat socialist, care apoi a devenit
popular ºi acum înþeleg cã este
liberal. Adicã, haideþi sã fim mai
atenþi atunci când folosim astfel
de termeni. Eu am þinut de fie-
care datã sã colaborez cu oame-
nii care au experienþã, de la care
pot sã învãþ ceva, cu care pot
sã mã sprijin ºi pentru a face

ceva bun pentru acest oraº, unde
am primit un mandat de patru
ani sã fiu primar. Nu a contat
culoarea politicã a niciunui con-
silier care a vrut sã colaboreze

cu mine pentru dezvoltarea pro-
iectelor municipalitãþii”.

Un viceprimar plin de calitãþi
Primarul Lia Olguþa Vasilescu

l-a lãudat din nou pe consilierul
Dan Daºoveanu pentru calitãþile
profesionale ºi a tras concluzia
cã este potrivit pentru aceastã
funcþie. „Încã de la începutul
mandatului, a fost alãturi de mu-
nicipalitate ºi a votat toate pro-
iectele de infrastructurã care
sunt importante, pânã la urmã,
pentru dezvoltarea oraºului. Eu
sunt absolut convinsã cã va face
faþã cu brio acestei funcþii de vi-
ceprimar, mai ales cã este un an

greu, ºi nu mã refer la faptul cã
este un an pre-electoral, ci mã
refer la faptul cã multe proiecte
vor fi închise anul acesta. Este
nevoie de o persoanã care sã aibã

rezistenþã la stres, care sã poatã
sã munceascã ºi 12 ore dacã
este cazul, în Primãrie, aºa cum
s-a întâmplat cu aceastã echipã
de conducere de pânã acum. Eu
sunt absolut convinsã cã, în vi-
itorul foarte apropiat, cetãþenii
vor aprecia calitãþile pe care le
are domnul Daºoveanu ºi vã
mulþumesc pentru încrederea pe
care i-aþi acordat-o”.

Transparenþã de 101%
Nici înainte ºi nici dupã vot,

Dan Daºoveanu nu a avut vreo in-
tervenþie în plen. Dupã validare,
acesta nu a mai depus jurãmântul

de învestiturã, juristul Primãriei,
Ovidiu Mischianu, anunþând cã
rãmâne valabil cel pe care l-a de-
pus în 2013, când a primit man-
datul de consilier municipal. La
finalul ºedinþei, Daºoveanu a dat
o declaraþie de presã pe holul Pri-
mãriei ºi a mulþumit pentru încre-
dere colegilor ºi „doamnei primar
care a avut aceastã iniþiativã”.
Proaspãtul viceprimar a promis cã
va colabora cu toþi consilierii ºi
cã va fi transparent cu presa:
„Ceea ce vreau sã vã asigur este
cã toþi consilierii vor avea uºa mea
deschisã, atât cei de la opoziþie,
cât ºi cei de la partidul de guver-
nãmânt. Dumneavoastrã, repre-
zentanþii mass-media, puteþi soli-
cita, în orice moment, informaþii
despre tot ceea ce se întâmplã în
Primãrie. Deci, voi fi transparent
101% faþã de doleanþele dumnea-
voastrã”, a spus Dan Daºoveanu.
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Returul campionatului de fotbal urmeazã
sã înceapã, iar echipa CS Universitatea Cra-
iova îºi va disputa meciurile de „acasã” pe
stadionul Extensiv din Craiova, întrucât „Ion
Oblemenco” se aflã în proces de demolare
în vederea reconstrucþiei. În aceste condi-

Incidentul în urma cãruia cra-
ioveanul Daniel Cristian Borgete a
ajuns în spatele gratiilor s-a petre-
cut pe 29 mai 2014, când circula-
þia a fost închisã pe bulevardul
„Tineretului” din Craiova, pe tron-
sonul cuprins între intersecþia cu
strada „Magnoliei” ºi cea cu bule-
vardul „Oltenia” (zona Materna),
pentru desfãºurarea unor manifes-
tãri dedicate zilelor oraºului. Cra-
ioveanul circula în ziua res-pecti-
vã cu un autoturism înmatriculat
în Anglia, pe strada „Constantin
Iotzu”, cãtre bulevardul „Tinere-
tului”, iar în drum a trecut pe lân-
gã un echipaj de agenþi de la Poli-
þia Localã.

Poliþiºtii i-au spus cã nu poate
trece pentru cã circulaþia era în-
chisã, însã ºoferul ºi-a continuat
deplasarea ºi a lãsat maºina în drep-
tul gardurilor care interziceau ac-
cesul. Cei doi poliþiºti locali au ve-

Forþele de ordine, pregãtite pentruForþele de ordine, pregãtite pentruForþele de ordine, pregãtite pentruForþele de ordine, pregãtite pentruForþele de ordine, pregãtite pentru
returul campionatului de fotbalreturul campionatului de fotbalreturul campionatului de fotbalreturul campionatului de fotbalreturul campionatului de fotbal

Muncã în folosul comunitãþii pentru craioveanul
care a agresat un poliþist local

Craioveanul care s-a încãierat cu doi
agenþi ai poliþiei locale Craiova, în luna
mai anul trecut, nemulþumit cã nu a fost
lãsat sã parcheze maºina unde voia, a
fost gãsit vinovat de comiterea infrac-
þiunii de ultraj. Judecãtoria Craiova l-a
condamnat, marþi, la 9 luni de închisoa-

nit la maºina lui Borgete ºi i-au
cerut sã plece de acolo pentru cã
blocheazã accesul în eventualita-
tea sosirii unor ambulanþe, maºini
de pompieri sau de poliþie, însã
ºoferul i-a luat la înjurãturi. Agen-
tul Vasile Laurenþiu Ilie l-a tras la
rãspundere, între cei doi izbucnind
o altercaþie, filmatã de un craio-
vean care locuieºte în zonã, filma-
re care a fost fãcutã publicã câte-
va zile mai târziu. ªoferul recalci-
trant a fost imobilizat ºi dus la Sec-
þia 5 Poliþie Craiova, în aceeaºi zi
fiind arestat preventiv pentru co-
miterea infracþiunii de ultraj.

Judecat pentru ultraj
Procurorii Parchetului de pe lân-

gã Judecãtoria Craiova au reþinut
în sarcina lui Daniel Cristian Bor-
gete cã, «în dimineaþa zilei de
29.05.2014, în jurul orei 10.10 în
timp ce se afla în municipiul Cra-

iova, în apropierea intersecþiei bu-
levardul „Tineretului” cu strada
„Constantin Iotzu”, a exercitat acte
de violenþã fizicã asupra lui I.V.L.
(n.r. – poliþistul local Ilie Vasile
Laurenþiu), în timp ce acesta se afla
în zona în cauzã, în exercitarea atri-
buþiilor de poliþist local de circula-
þie din cadrul Poliþiei Locale Cra-
iova, acte care i-au produs acestui
funcþionar public, care îndeplinea
o funcþie ce implicã exerciþiul au-
toritãþii de stat, leziuni traumatice
a cãror gravitate este evaluatã prin
zile de îngrijiri medicale de cel mult
90 de zile».

La rândul sãu, craioveanul a
depus plângere la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova împotri-
va celor doi agenþi ai poliþiei loca-
le, dar ºi a colegilor sosiþi ulterior
pentru a-l imobiliza, în care îi acu-
za de purtare abuzivã. Procurorii
au finalizat încã de la sfârºitul anu-

lui trecut aceastã cauzã, lucrarea
fiind clasatã, întrucât nu s-au con-
statat elemente care sã arate cã ar
fi fost vorba despre un abuz.

Cât despre Daniel Cristian Bor-
gete, pe 19 iunie 2014, craiovea-
nul a fost trimis în judecatã de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova, în stare de arest
preventiv, dosarul fiind înregistrat
la Judecãtoria Craiova, agentul
Vasile Laurenþiu Ilie constituindu-
se parte civilã în cadrul procesului
penal. Dupã aproape douã luni de
stat dupã gratii, mai exact pe 21
iulie 2014, Borgete a fost eliberat
sub control judiciar, procesul de-
rulându-se în continuare.

Marþi, 17 februarie a.c., instan-

þa a pronunþat sentinþa, craiovea-
nul fiind gãsit vinovat de ultraj.
Judecãtorii l-au condamnat la 9 luni
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
2 ani, timp în care trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii, 70 de zile
de muncã neremuneratã în folosul
Primãriei Craiova, plata sumei de
1.000 lei, reprezentând daune ma-
teriale cãtre agentul Ilie, plata su-
mei de 241, 06 lei cãtre Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va reprezentând contravaloarea
îngrijirilor medicale acordate po-
liþistului ºi 1.200 lei cheltuieli judi-
ciare cãtre stat. Sentinþa nu este
definitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

re cu suspendare pe durata unui termen
de încercare de 2 ani, plata a 1.000 de
lei daune materiale agentului care s-a
constituit parte civilã ºi executarea a 70
de zile de muncã în folosul comunitãþii.
Sentinþa nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel.

Un grup de suporteri ai echipei CS
Universitatea Craiova s-a apucat la
bãtaie cu suporterii echipei adverse la
un meci disputat acasã, pe stadionul
Extensiv din Craiova. Jandarmii Grupã-
rii de Jandarmi Mobile Craiova intervin
rapid între cele douã grupuri, îi „gazeazã”
pe tinerii recalcitranþi pentru a-i potoli,
apoi îi încoloneazã ºi îi evacueazã din
tribune. Din fericire, totul a fost un
scenariu pus la punct de forþele de
intervenþie pentru a verifica modul în
care este gestionatã o asemenea
situaþie, în condiþiile în care urmeazã sã
înceapã returul campionatului.

þii, forþele de ordine au organizat un exerci-
þiu pentru a verifica modul de cooperare al
tuturor celor care trebuie sã asigure liniºtea
ºi ordinea la meciuri – este vorba despre
angajaþii firmei de pazã NPG, care se ocupã
de securitate în interiorul stadionului, poli-
þiºtii IPJ Dolj, poliþiºtii locali ºi jandarmi ai
GJMb Craiova.

Astfel, în primul scenariu, între douã gru-
puri de suporteri ai echipelor rivale izbuc-
neºte un conflict din cauza scorului, iar ti-
nerii se iau la bãtaie. Imediat se du alarma,
angajaþii firmei de pazã se îndreaptã cãtre
sectorul cu probleme, ºi îºi fac apariþia ºi
echipele de intervenþie ale Jandarmeriei. Su-
porterii sunt somaþi sã se liniºteascã ºi sã
pãrãseascã incinta stadionului, însã refuzã,
astfel cã se folosesc gaze lacrimogene, apoi
scandalagiii sunt încolonaþi evacuaþi din tri-
bune în afara stadionului, unde sunt încãr-
caþi în dube. Cel de-al doilea scenariu a pre-
supus evacuarea unui grup de suporteri vio-
lenþi din tribune, întrucât tulburau ordinea ºi

începuserã sã distrugã scaunele.
„Aceste exerciþii au avut

drept scop verificarea modului
de acþiune ºi de cooperare a tu-
turor structurilor cu atribuþii de
intervenþie în cazul unor inci-
dente apãrute la manifestãrile
sportive. Este de dorit sã nu
avem comportamente antisocia-
le la meciurile de fotbal, pentru
ca spectatorii sã se poatã bu-
cura de fiecare partidã, însã,
dacã apar probleme, suntem
pregãtiþi sã intervenim”, ne-a
declarat Cosmin Mirea, ofiþerul
de presã al GJMb Craiova.
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La mai puþin de o sãptãmânã
de la intrarea sa în vigoare, acor-
dul Minsk 2, considerat “ultima
ºansã”, este încãlcat prin luptele
aprige din Debaltsevo, oraº stra-
tegic, fiind nod de cale feratã în-
tre Lugansk ºi Doneþk. Preºedin-
tele ucrainean Petro Poroºenko,
ºi aºa deloc încântat de conse-
cinþele strategice ale acordului
Minsk 2, convenit la capãtul a 16
ore de negocieri, în “formatul
Normandia”, l-a informat pe vi-
cepreºedintele american, Joe Bi-
den, într-o discuþie telefonicã, de
violarea armistiþiului, în timp ce
Vladimir Putin, aflat la Budapes-
ta, a cerut militarilor ucraineni
(câteva mii) încercuiþi de forþele
separatiste la Debaltsevo sã de-
punã armele. Adicã sã capitule-
ze. În materie de concesii ºi com-
promisuri diplomatice, Ucraina s-

MIRCEA CANÞÃR

Minsk 2,Minsk 2,Minsk 2,Minsk 2,Minsk 2,
un acord deja încãlcatun acord deja încãlcatun acord deja încãlcatun acord deja încãlcatun acord deja încãlcat

a considerat marea perdantã a
acordului Minsk 2. Deºi situaþia
existentã la Debaltsevo nu s-a
aflat pe agenda discuþiilor, ea ur-
mând a cãpãta o soluþionare
adecvatã ulterior. Decriptând
conþinutul acordului militar ºi po-
litic, partea ucraineanã s-a “lumi-
nat”, înþelegând cã de fapt, dupã
încetarea focului, convenita retra-
gere a armamentului greu, de pe
aliniamentele existente, organiza-
rea de alegeri locale în teritoriile
ocupate de rebelii pro-ruºi, adicã
în cele douã “republici populare”
Doneþk ºi Lugansk ºi instituirea
unui regim sau statut special, pe
cale de consecinþã au fost recu-
noscute autoritãþile cvasi-legitime
din Lugansk ºi Doneþk. De fapt,
acestea ºi-au pus semnãtura pe
acordul din 12 februarie a.c., fi-
ind prezente în cadrul Grupului de

contact alãturi de reprezentanþii
OSCE. Cu alte cuvinte a fost re-
cunoscutã implicit existenþa de
facto a teritoriilor din Est, cu regi-
mul lor juridic confuz. Minsk 2
consfinþea conceptual de descen-
tralizare a statului ucrainean,
printr-o reformã importantã pre-
vãzutã în “pachetul de reforme”
guvernul de la Kiev încercând sã
evite diluarea autoritãþii sale poli-
tice. Constituþia Ucrainei urmea-
zã sã fie revizuitã pânã la sfârºitul
anului introducând o autonomie
ranforsatã în teritoriile din Est,
ceea ce presupune, pe lângã folo-
sirea limbii ruse ca limbã oficialã,
desemnarea judecãtorilor ºi pro-
curorilor, dar ºi formarea miliþiilor
proprii în enclavele separatiste. O
altã trãsãturã subînþeleasã este
aceea cã autoritãþile locale, rezul-
tate din alegeri, în situaþia în care

acestea vor fi organizate, nu vor
putea fi demise de Kiev pe toatã
durata mandatului. Frontiera Ru-
sia-Ucraina nu va fi controlatã în
întregime de Kiev. Aceste condi-
þionalitãþi, adãugate controlului
frontierelor (art. 9 din document)
s-au relevant ulterior ca un coº-
mar pentru Ucraina ºi implicit pre-
ºedintele Petro Poroºenko obligat
sã dea explicaþii pentru ce a eºuat.
Marea câºtigãtoare în tratativele
Minsk 2, potrivit analiºtilor politici,
s-a dovedit Rusia, care ºi-a recon-
siderat strategia în funcþie de noi-
le cãrþi avute în mânã. Este ºi
motivul pentru care Kievul nu do-
reºte sã cedeze ºantajului militar
de la Debaltsevo, deja în mâinile
separatiºtilor, dupã negocierile de
la Minsk. Joe Biden a avertizat
Moscova cã “va plãti un preþ
scump dacã nu-ºi respectã anga-

jamentele”, asumate la Minsk, asta
însemnând readucerea în discuþie
a livrãrii de arme de cãtre Ucrai-
na. Parte a testului geopolitic No-
vorossia, a doua fazã a expansiunii
teritoriale, în aceeaºi logicã, ar fi
Mariopol, ce asigurã un coridor te-
restru spre Crimeea. În paralel,
Kremlinul a primit asigurãri ver-
bale din partea preºedintelui Fran-
cois Hollande ºi a cancelarului
Angela Merkel cã Ucraina nu va
fi primitã în UE ºi, bineînþeles
NATO, un punct netrecut în tra-
tatul Minsk 2, beneficiind de sta-
tutul de þarã non-aliniatã, ºi militar
neutrã. Este dificil de întrevãzut ce
se va întâmpla în zilele urmãtoare,
chiar mâine Angela Merkel ºi
Francois Hollande având prevãzu-
tã o întrevedere, la Paris, ºi pe
tema respectãrii celor convenite la
Minsk în urmã cu opt zile.

Cu aceastã ocazie, Ion Priotea-
sa, preºedintele CJ Dolj, a eviden-
þiat buna relaþie de conlucrare a
celor douã regiuni în domeniul ac-
cesãrii fondurilor comu-
nitare, precum ºi necesi-
tatea conturãrii unei stra-
tegii pentru dezvoltare
comunã în segmentul fi-
nanciar 2014 - 2020.
„Cunoaºtem cã sunteþi o
echipã nouã la conduce-
rea Administraþiei Vratsa,
iar o parte din dumnea-
voastrã se aflã la Craiova
pentru prima datã. Sã ºtiþi
cã aici, în Dolj, sunteþi
printre prieteni, pentru
cã, de-a lungul timpului,
am pus bazele unor rela-
þii speciale cu districtul pe
care îl reprezentaþi, o zonã de care
ne simþim foarte apropiaþi. Multe
dintre proiectele europene pe care
Consiliul Judeþean le-a accesat alã-
turi de parteneri din Bulgaria au fost
realizate împreunã cu autoritãþile
din Vratsa”, a subliniat Ion Prio-
teasa, preºedintele CJ Dolj.
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Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, s-a întâl-
nit,  marþi dupã-amiazã, cu o delegaþie de reprezentanþi ai Admi-
nistraþiei Districtului Vratsa, din Bulgaria, formatã din viceguver-
natorii Irina Yordanova Ivanova ºi Miroslav Petrov Komitski, în
cadrul unei ºedinþe de lucru din proiectul cu finanþare europeanã
privind „Centrul transfrontalier pentru informaþii ºi comunicaþii
Dolj – Vratsa”. La întâlnire au mai participat directorul Direcþiei
Afaceri Europene, Ileana Mãjinã, directorul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”, Lucian Dindiricã, ºi directorul Bi-
bliotecii Regionale „Hristo Botev”, Sylvia Vrachovska.

Douã demersuri importante
ªeful administraþiei doljene a

spus cã cele douã demersuri im-
portante, în care sunt parteneri

ºi care au o valoare totalã de
aproape 9 milioane de euro, se
aflã în prezent în derulare. „Pri-
mul vizeazã crearea Centrului de
coordonare ºi conducere a inter-
venþiei în caz de dezastre ºi do-
tarea cu echipamente pentru si-

tuaþii de urgenþã. Celãlalt, care
prilejuieºte, de altfel, ºi întâlnirea
noastrã de astãzi, se referã la în-
fiinþarea Centrului transfrontalier
pentru informaþii ºi comunicaþii
Dolj - Vratsa, în care avem alã-
turi de noi ºi douã prestigioase
instituþii de culturã, Biblioteca Ju-
deþeanã «Alexandru ºi Aristia
Aman» ºi Biblioteca Regionalã
«Hristo Botev». De aceea, vreau
sã reiterez aceastã invitaþie de a
colabora în continuare, mai ales
în contextul în care ne aflãm la
începutul unui nou segment fi-
nanciar al Uniunii Europene, pen-

tru perioada 2014-2020. Ne în-
dreptãm toatã atenþia cãtre fon-
durile comunitare, pentru cã do-
rim sã continuãm proiectele pe
care le avem în derulare, dar ºi
sã iniþiem unele noi”, a susþinut
preºedintele CJ Dolj.

„Primarii au deprins foarte bine
aceastã lecþie a finanþãrilor
nerambursabile”

Ion Prioteasa le-a spus partene-
rilor bulgari cã în curând o sã le
înainteze o listã cu propunerile de
investiþii comune pe care  vor pu-
tea dezvolta prin intermediul pro-
gramului de cooperare România -
Bulgaria. „Sigur cã, în acelaºi timp,
aºteptãm de la dumneavoastrã sã ne
spuneþi cum vedeþi strategia pe care
o putem pune în operã împreunã.
Cred cu tãrie într-un portofoliu co-
mun de proiecte, pe care sã fim pre-

gãtiþi sã le depunem pentru a atrage
fondurile necesare implementãrii lor.
Noi vrem sã lucrãm în continuare
cu autoritãþile districtului Vratsa. Mã
bucur sã pot spune cã suntem unul
dintre judeþele care au înregistrat
performanþe notabile la capitolul

atragerii de fonduri europene, având
proiecte care, însumate, ajung la
câteva sute de milioane de euro, bani
care au intrat în Dolj. În egalã mã-
surã, primarii au deprins foarte bine
aceastã lecþie a finanþãrilor neram-
bursabile, majoritatea putând sã se
laude mãcar cu câte o investiþie re-
alizatã din fonduri comunitare”, a
precizat ºeful administraþiei doljene.

Aeroportul, proiect de suflet
Unul dintre proiectele de suflet

ale conducerii CJ Dolj îl reprezintã
Aeroportul Craiova, o instituþie pe
care administraþia judeþeanã a pre-

luat-o de la zero, când nici
mãcar un avion nu ateriza aici.
„Acum, cu o investiþie a Con-
siliului Judeþean Dolj de câte-
va milioane de euro, dar ºi cu
un proiect european pe care l-
am câºtigat, în valoare de pes-
te 24 milioane de euro, prin
care vizãm în principal reabili-
tarea pistei de aterizare-deco-
lare, acest obiectiv cunoaºte o
dezvoltare tot mai pronunþatã.
Trebuie sã ºtiþi cã, în prezent,
de la Craiova se poate cãlãtori
cu avionul spre ºase destinaþii
din spaþiul comunitar ºi urmea-
zã sã deschidem noi rute. De

altfel, am avut bucuria sã constat
cã foarte mulþi cetãþeni bulgari aleg
sã zboare de la noi, Aeroportul fiind
foarte aproape”, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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În ciuda aparenþelor, ultimele eveni-
mente din zona juridico-politicã depãºesc
sentimentul de circ, supralicitat de media
în cãutare de rating ºi pe care le-au con-
dus într-o zonã agrementatã de un public
deja prizonier al cancanului ºi al scanda-
lului. Descinderile mascaþilor, intempes-
tive ºi derulate într-o succesiune alarman-
tã, somaþiile ºi invitaþiile în faþa procuro-
rilor a unor procesabili acoperind între-
gul sceptru politic, economic ºi social
încep sã dea un contur tot mai pronunþat
al unui moment de cotiturã al Þãrii la un
sfert de veac de la divorþul dramatic de o
dictaturã ce se închipuise eternã.

Totul tinde sã se aºeze, de la o zi la alta,
de la un caz la altul, sub semnul unei suspi-
ciuni a cãrei simplã motivaþie se regãseºte
chiar în maniera impecabilã ºi în insolita
promptitudine cu care funcþioneazã meca-
nismul justiþiar. Suspiciunea e legatã de în-
trebarea dacã suntem martorii unei pure coin-
cidenþe care reclamã momentul acestui ºir
dens de cauze deschise ºi de activãri de do-
sare. Toate penale. ªi toate subsumate afa-
cerilor cu banul public, în care suntem par-
cã îndemnaþi sã descoperim, post-festum,
modul în care a fost devalizatã Þara într-un
segment de timp atribuit unei democraþii re-
ale ºi unui stat de drept adevãrat.

Închis pentru… curãþenieÎnchis pentru… curãþenieÎnchis pentru… curãþenieÎnchis pentru… curãþenieÎnchis pentru… curãþenie
Nu-mi plac teoriile conspiraþioniste ºi

nici speculaþiile facile. Convins însã de
avertismentul unor gânditori cã existã o
dozã neverosimilã de povarã în exercita-
rea libertãþii ºi cã democraþia are ºi limite
din care nu trebuie exilat bunul simþ, re-
simt cu acuitate dificultatea unei ipoteze
rezolutive a fenomenului în cauzã.

ªi cum motivãrile, caz cu caz, ale ac-
þiunilor în justiþie rãmân, aºa cum este fi-
resc, în sarcina organelor de drept, inte-
rogaþiile pot fi restrânse înainte de toate
la momentul declanºãrii lor ºi, în deplinã
concomitenþã, la caracterul lor tardiv. O
explicaþie deja în uz – la care am sub-
scris ºi eu – a fost pusã în seama sfârºi-
tului unui regim, aflat sub incidenþa unui
joc, pe faþã ºi pe dos, cu reflexele unui
autoritarism camuflat. Asta a fost, în opi-
nia mea, impresia fãþiºã ºi ignarã pe care
a lãsat-o Bãsescu la sfârºitul unui man-
dat mai mult decât controversat. Aºa s-
ar explica – ºi s-au ºi arondat explicaþii
de acest gen – unele din acþiunile de for-
þã ale unor instituþii.

Fireºte cã asta nu explicã totul. Cu atât
mai mult cu cât, iatã, de alaltãieri, zona
investigativ-punitivã s-a mutat, la fel de
intempestiv, de cealaltã parte, fapt care
depãºeºte cazualitatea pe care tocmai am

invocat-o. Sentimentul cã ani de zile, de-
cenii întregi, instituþiile investite cu apli-
carea legii s-ar fi aflat sub incidenþa unui
veto ori sub influenþa unei anestezii auto-
administrate, e de-acum larg împãrtãºit.
Am ºtiut, am spus, uneori am ºi strigat
cã politica e murdarã, îmbiind, ca la bor-
canul cu miere, „muºte” avide nu doar
de gust, ci ºi de beþia Puterii.

Chiar ºi ieºirea la luminã, prin aboli-
rea unui sistem tasat de constrângeri de
tot felul, a purtat, pe lângã beneficii, o
mare dozã de orbire, îndeosebi senzaþia
cã totul este posibil, cã totul se poate: a
minþi cu ori fãrã ºtaif, a manipula ºi, mai
ales, a fura. ªi s-a minþit, s-a manipulat
ºi s-a furat cu o hãrnicie fãrã precedent,
la concurenþã ºi într-o veselie de bazar
abandonat. Cine n-a ºtiut ºi cine nu ºtie –
dintre liderii tuturor partidelor, ca ºi de
aproape fiecare cetãþean de rând – cã în
exerciþiul ei cel mai elementar politica e
devoratoare a banului public, cã, prin de-
finiþie, campaniile electorale depãºesc cu
mult fondurile legal atribuite, cã meca-
nismul investiþional conþine, aproape în
mod fatal, abateri de la norme dacã nu
încãlcarea lor cu bunã ºtiinþã?

Acum e mai limpede decât ieri, cu toa-
te cã totul era prea bine ºtiut, cã sistemul

electoral, în laturile sale subsidiare, a
funcþionat în dispreþul cerinþelor merito-
craþiei; cã cinstea ºi performanþa, ca sã
nu mai vorbim de pregãtire ºi de vocaþie,
n-au fost decât niºte prezumþii ºi acelea
aleatorii.

ªi totul s-a derulat ºi în arealul unei
moºteniri îndelung exersate în mentalul
colectiv al nostru, al tuturor: mituirea, cu
origini într-un trecut insalubru ºi înde-
lungat, a fost ºi-a rãmas un sport naþio-
nal, iar ºpãgile transformate acum în ve-
ritabile þepe date economiei ºi societãþii
de cãtre o pleiadã de ºmecheri devoalaþi
acum în structuri de tip mafiot se dove-
desc niºte eºantioane ale unui patrimoniu
de cutume greu digerabile.

Dincolo de toate acestea, nu încape în-
doialã cã dacã timpul dreptãþii a sosit
atunci deviza unui împãrat de pe la jumã-
tatea veacului al XVI-lea trebuie urmatã
ºi aplicatã fãrã clintire: Fiat giustitia e
pereat mundus. Tardiv, dar de o urgenþã
indiscutabilã. Unicul aspect controversabil
rãmâne, totuºi, acela al reputaþiei Þãrii.
Fiindcã, dacã legitimitatea campaniei jus-
tiþiare e deplin legitimã, pe frontispiciul
societãþii noastre se insinueazã, ca un dur
avertisment, un fel de banner umilitor:
Închis pentru… curãþenie.

Tot în cadrul acestui program,
10.000 persoane vor fi informate
cu privire la transmiterea, preve-
nirea, simptomele TB ºi accesul la
asistenþã medicalã primarã, iar 600
de persoane din reþeaua naþionalã
de TB vor beneficia de un curs de
formare în managementul medica-
mentelor, controlul infecþiei ºi su-
pravegherea TB. Totodatã, 2.000
de lãmpi UV vor fi achiziþionate

Bani în plus pentru tratamentul bolnavilor de TBC
Diagnosticarea rapidã ºi un

tratament corect al tubercu-
lozei sunt obiectivele unui pro-
gram de îmbunãtãþire a stãrii
de sãnãtate a populaþiei din
România, care a primit o su-
plimentare de fonduri în va-
loare de peste 10 milioane de
euro din partea Guvernului
Norvegiei. Prin acest proiect

pentru unitãþile TB, iar baza naþio-
nalã de colectare a datelor TB va
fi actualizatã.
Costuri mai mari, dacã tratamen-
tul nu este corect administrat

Potrivit specialiºtilor, schema in-
corectã de stabilire ºi administrare
a medicamentelor antituberculoase,
precum ºi întreruperea tratamentu-
lui pot duce la dezvoltarea rezisten-

þei la medicamente. Tra-
tamentele standard anti-
TB sunt întrebuinþate
de câteva zeci de ani,
prin urmare rezistenþa
la medicamente creºte.
Tratamentul este unul de duratã,
între 24-36 de luni. Din punct de
vedere bacteriologic, se negativea-
zã de la opt luni, de când pacientul
scapã de medicaþie injectabilã. Se

trece, apoi, la faza de consoli-
dare, dar, dacã nu se duce la
bun sfârºit acest tratament, pa-
cientul se pot repozitiva ºi este
nevoie de reluarea medicaþiei de
la capãt. Eºecurile în astfel de
cazuri sunt foarte multe. Circa
35% sunt în situaþia de a rã-
mâne pozitivi din cauza absen-
þei unora dintre medicamente.

În plus, costurile cresc de
zece ori, întrucât medicamen-
tele sunt mai puþin eficiente,
mult mai scumpe iar tratamen-
tul poate sã dureze ºi doi ani.
În aceste condiþii, specialiºtii
spun cã pentru bolnavii de tu-
berculozã care refuzã sã facã
tratamentul ar trebui poate sã
se introducã o serie de mãsuri
care sã-i oblige sã urmeze
medicaþia la timp ºi în mod co-
rect, adicã sub supravegherea
medicului.

TBC, o problemã de sãnãtate
publicã

Tuberculoza continuã sã fie o
problemã de sãnãtate publicã, iar
Doljul nu face excepþie. Chiar dacã
numãrul de îmbolnãviri a mai scã-
zut în ultimii ani, judeþul rãmâne
printre primele în þarã în privinþa
incidenþei cazurilor de TBC.

În Dolj, la sfârºitul anului 2013,
se aflau în evidenþã 987 de bolnavi
din care 647 cazuri noi. 54 de per-
soane au murit din cauza acestei
boli. În privinþa ratei de incidenþã
în judeþul Dolj, aceasta a scãzut de
la 165 de cazuri la suta de mii în
anul 2008, la 113 cazuri în 2013.
Cu toate acestea, Oltenia rãmâne
pe primul loc din punct de vedere
al numãrului de pacienþi cu TBC.
Specialiºtii spun cã un motiv de
îngrijorare în ultimul timp îl repre-
zintã creºterea numãrului de îm-
bolnãviri în rândul tinerilor ºi ado-
lescenþilor.

România ocupã, de altfel, locul
cinci în Europa ca valoare a inci-
denþei tuberculozei, fiind de 2,5 ori

mai mare decât media europeanã
ºi de 6,7 ori decât Uniunea Euro-
peanã. De altfel, rãmânem þara din
UE cu cele mai multe cazuri de
tuberculozã: peste 34.000 (în
2013), dintre care 1.500 cazuri de
tuberculozã multidrog-rezistentã.
Aproximativ 1.200 bolnavi mor în
fiecare an.

Potrivit Organizaþiei Mondiale a
Sãnãtãþii, numãrul îmbolnãvirilor de
tuberculozã provocate de tulpini
ale bacilului Koch rezistente la tra-
tamentele standard cu antibiotice
se menþine la un nivel de crizã, fi-
ind semnalate numeroase noi ca-
zuri în cursul anului trecut, iar di-
ferite forme ale acestei boli au ucis
în 2013 aproximativ 1,5 milioane
de oameni. Mai mult decât atât,
îmbolnãvirile de tuberculozã exten-
siv-rezistentã (XDR-TB), care este
cea mai dificil de tratat ºi cea mai
costisitoare de tratat formã de tu-
berculozã (depãºind chiar ºi vari-
antele de tuberculozã multi-drog
rezistentã – MDR-TB), au fost
semnalate în 100 de þãri.

RADU ILICEANU

se vor dezvolta opt laboratoa-
re de referinþã, o mie de pa-
cienþi vor primi tratament
complet, conform recoman-
dãrilor internaþionale, 2.500
de pacienþi vor fi sprijiniþi în
tratamentul ambulatoriu, prin
tratament supravegheat ºi
suport social în vederea creº-
terii aderenþei la tratament.
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Duminicã, 15 februarie, la Li-
ceul „Traian Vuia” din Craiova, ele-
vii de clasele VII-XII au susþinut
faza localã a Olimpiadei de Mate-
maticã. Nimic mai frumos. La cla-
sa a VII-a, 127 de elevi, dornici de
performanþã, s-au aliniat la startul
competiþiei, fiind convinºi cã efor-
tul lor se va reflecta în rezultat. Dar
nimic mai fals. Afiºarea rezultate-
lor, de luni dimineaþã, i-a bulversat
pe foarte mulþi dintre micii mate-
maticieni ai Doljului.

O parte din tineri a susþinut cã
rezultatele sunt suspect de mici.
La o analizã simplã se constatã,
de exemplu, cã la Subiectul IV re-
zultatele sunt la extremis, unele de
nota 10, iar altele de 1, 2, 3 ºi 4.
Bun, acum nu exagerãm, mai sunt
ºi elevi care nu au cãzut pe solu-
þie, dar, când inevitabilul se întâm-
plã, automat te întrebi dacã acolo
nu a fost o problemã ºi cum s-ar
putea ea repara, astfel încât nici-
un elev sã nu aibã de suferit. Dar
la ce ne referim.

În urma contestaþiilor, elevii au
obþinut punctaje foarte mari. De
exemplu, o elevã de la ªcoala Gim-
nazialã „Sfântul Gheorghe” din
Craiova a obþinut, la prima corec-

Dupã o sesiune de examene de trei sãp-
tãmâni, în timpul scurtei vacanþe de iarnã,
cei mai buni studenþi ai facultãþii beneficia-
zã de o binemeritatã ieºire într-un cadru
mai puþin formal decât al sãlilor de curs, în
încercarea de a diferenþia instruirea ºi de a
asigura legarea teoriei de practicã. Astfel,
sub coordonarea unor profesori ai facultã-
þii, se dezbat cazuri practice ºi se analizea-
zã soluþii jurisprudenþiale recente ale instan-

Violenþa în ºcoli constituie în continuare
un fenomen. De mai mare sau de mai micã
amploare. Pentru prevenirea ºi combaterea
acestuia,  Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
va organiza, în aprilie, o întâlnire cu toþi fac-
torii responsabili, la sediul Centrului Jude-
þean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj, de pe strada „Beethoven” nr. 2.

«Vorbim despre Simpozionul Naþional
„Exemple de bunã practicã în prevenirea ºi
combaterea violenþei din mediul ºcolar”.
Dupã 1990, România a optat pentru demo-

În matematica doljeanã, rombul devine trapezÎn matematica doljeanã, rombul devine trapezÎn matematica doljeanã, rombul devine trapezÎn matematica doljeanã, rombul devine trapezÎn matematica doljeanã, rombul devine trapez
tare, nota 2 la subiectul IV, iar,
dupã contestaþie, a fost notatã cu
10! Problema a fost de geometrie
ºi trebuia demonstrat cã figura
obþinutã este un romb. Pãi, dupã
cele douã rezultate diametral opu-
se, orice om sãnãtos la cap se în-
treabã care din cei doi profesori a
controlat greºit? Cel care a punc-
tat cu 2 sau cel care a dat nota
maximã? În ambele situaþii, pro-
blema e groasã. Pentru cã, dacã
primul profesor a greºit, înseam-
nã cã nu ºtie ce este un romb, cre-
de cã este un trapez, nu? ªi atunci,
cu tot respectul pentru ceilalþi pro-
fesori merituoºi, nu are ce cãuta
în învãþãmânt, pentru cã s-ar pu-
tea spune cã mutileazã elevii.

În plus, ce gândesc acum cei-
lalþi olimpici, depunctaþi la sânge,
care în sinea lor ºtiu cã au fãcut
problema, dar, din diverse motive,
nu au reuºit sã ajungã sã depunã
contestaþia ?! În orice þarã norma-
lã, când se întâlnea o astfel de si-
tuaþie, automat, se fãcea o nouã
comisie ºi se recontrolau toate lu-
crãrile. Aºa, pentru liniºtea elevi-
lor. În plus, recorectând lucrãrile
celor care au fãcut contestaþie, au
fost automat „pedepsiþi” urmãtorii

de pe listã, care au fost declaraþi
necalificaþi. Trebuie menþionat cã
termenul de depunere a contesta-
þiei a fost luni, 16 februarie, între
orele 12.00-14.00, care sunt ore
de muncã pentru pãrintele însoþi-
tor. Cum prezenþa lui este obliga-
torie, iar pentru elev acestea sunt
orele de curs, ne putem întreba ºi
pe ce raþiuni s-a fixat acest inter-
val orar?

Din pãcate, cazul nu este sin-
gular, dar vi l-am prezentat pen-
tru cã acesta a fost cel mai fla-
grant, adicã sã faci nota 10 dintr-
o notã de 2, notã maximã pe care
suntem convinºi cã a fost pe de-
plin meritatã de elev. Lãsând la o
parte faptul cã, tot la olimpiada în
cauzã, au fost elevi care s-au tre-
zit cu nota 4, apoi domnii profe-
sori au revenit ºi au recunoscut
cã este o lucrare de nota 10 pen-
tru cã elevilor nu li se luaserã în
considerare chiar ºi jumãtate din
subiect! Aºa cã ne punem acum
întrebarea: câþi elevi or avea, de
fapt, nota 10 ?

Este normal sã depui contesta-
þie ºi este normal sã primeºti rãs-
puns. Dar niciodatã, când vorbim
de matematicã, diferenþa de la pri-

ma corectare la cea de-a doua nu
poate fi mai mare de un punct,
maximum douã, pentru cã întot-
deauna 1 plus 1 face 2. ªi astãzi,
dar ºi mâine. Am încercat sã ob-
þinem un rãspuns de la conduce-
rea ISJ Dolj, dar din pãcate el s-a
lãsat aºteptat. Noi am înþeles si-
tuaþia, una extrem de ridicolã ºi
pentru dânºii. Ce poþi sã le explici
unor elevi care vin într-o compe-

tiþie decât cã, da, poþi sã faci pro-
blema de 10, dar asta e… primeºti
nota 2. Din nefericire, mulþi au
rãmas cu nota 2, nota 3 sau nota
4, deºi meritau un 10 rotund. Sun-
tem foarte curioºi sã vedem ce
spune Ministerul Educaþiei, cum
va explica domnul ministru al
Educaþiei de ce, totuºi, la Craio-
va, rombul e trapez…

MARGA BULUGEAN
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Facultatea de Drept ºi
ªtiinþe Sociale a Universitã-
þii din Craiova organizeazã,
în perioada 16-20 februa-
rie, în localitatea Voineasa,
seria de cursuri intitulatã
„ªcoala de iarnã”. Aflatã la
ediþia a II-a, aceasta conti-
nuã tradiþia organizãrii
unor cursuri în afara amfi-
teatrului, deschisã, din anul
2012, prin „ªcoala de varã”
de la Rânca.

þelor judecãtoreºti, într-o manierã care sã
deschidã o altã perspectivã asupra cunoº-
tinþelor teoretice dobândite.

La „ªcoala de iarnã” participã, în prin-
cipal, studenþii care vor reprezenta facul-
tatea la Hexagonul facultãþilor de drept, la
probele ºtiinþifice de drept civil, drept pe-
nal ºi drept constituþional, dar ºi studenþii
care au obþinut rezultate foarte bune la
examene, din ciclul de studii de licenþã ºi
master. Reuniunea studenþilor ºi a profe-
sorilor în acest cadru constituie o bunã
ocazie pentru a construi o relaþie puterni-
cã, profundã ºi durabilã, care sã continue
apoi ºi în spaþiul academic clasic.

Astfel de proiecte se integreazã în stra-
tegia educaþionalã a Facultãþii de Drept ºi
ªtiinþe Sociale ºi a Universitãþii din Craiova
care urmãreºte sã accentueze pregãtirea
practicã a studenþilor ºi sã o coreleze cu
cerinþele pieþei muncii. De asemenea, aceste
proiecte sunt complementare cu  progra-
mele de practicã desfãºurate cu partenerii
tradiþionali – instanþele judecãtoreºti, cabi-
nete de avocaturã, cabinete notariale ºi bi-
rouri de executori judecãtoreºti.

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj se implicã activ în combaterea
violenþei în unitãþile de învãþãmânt.
Astfel, prin Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj, pendinte de ISJ, cadrele didac-
tice vor fi instruite în ceea ce priveº-
te combaterea fenomenului infracþio-
nal în instituþiile ºcolare. Chiar dacã
pare departe data desfãºurãrii
pregãtirii educatorilor, învãþãtorilor
ºi profesorilor din „preuniversitar” –
10 aprilie 2015 –, ISJ îºi face cunos-
cutã de acum strategia.

cratizarea  sistemelor economice ºi sociale,
ºcoala, în ansamblul ei, fiind unul dintre pi-
lonii importanþi ai schimbãrii. Acumularea
tensiunilor sociale, inerente unei societãþi în
tranziþie, au condus ºi la o adevãratã explo-
zie a violenþei. Tocmai de aceea, vom acþio-
na în promovarea exemplului de bunã prac-
ticã, scopul fiind prevenirea ºi combaterea
violenþei în unitãþile ºcolare», a spus Mihãiþã
Stoica, purtãtor de cuvânt al ISJ Dolj.
Obiective clare

Simpozionul, care se va desfãºura la Cra-
iova are, ca grup-þintã cadrele din învãþã-
mântul preuniversitar – educatori, învãþãtori,
profesori. „Obiectivele noastre sunt cât se
poate de clare: descrierea rolului educativ al
ºcolii, dezvoltarea parteneriatului, cu insti-
tuþiile abilitate, a promovãrii unei politice de
prevenire a violenþei, ºi calea dialogului so-
cial. Tocmai de aceea, am transmis o notã
telefonicã tuturor instituþiilor de învãþãmânt
din subordinea noastrã, conform cãreia fie-
care cadru didactic sã-ºi poatã face o lucra-
re, pe care o va ºi prezenta, referitoare la
prevenirea ºi combaterea violenþei în ºcoli”,
a mai declarat Mihãiþã Stoica.

CRISTI PÃTRU
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Aºa cum a subliniat la conferin-
þa de presã managerul de proiect
Cristina Neicu, din partea SC BP
Consulting Solutions SRL, aflatã
deja la a treia experienþã în aceastã
calitate pe un proiect pe PNDR,
fermierii noºtri au început sã fie tot
mai interesaþi sã afle informaþii de-
spre cum se face o agriculturã
modernã, ecologicã, care sã prote-
jeze ºi mediul, adicã exact ceea ce
ar urma sã înveþe la cursurile de
formare profesionalã în domeniul
agricol organizate prin intermediul
proiectului de faþã. Pentru cei care
nu au avut pânã acum astfel de
curiozitãþi însã, „ne propunem sã-i
informãm ºi sã-i conºtientizãm în
legãturã cu utilitatea informaþiilor pe
care le vor obþine în urma partici-
pãrii la cursurile de formare profe-
sionalã în domeniul agricol. Cu oca-

30 de tineri fermieri cu domiciliul într-una
din cele 15 localitãþi care compun Grupul de
Acþiune Localã (G.A.L.) Sudolt – respectiv
comunele Afumaþi, Bârca, Bistreþ, Catane,
Cârna, Gângiova, Gighera, Giurgiþa, Goicea,
Mãceºu de Jos, Mãceºu de Sus, Sadova, Ur-
zicuþa ºi oraºul Dãbuleni, din Dolj, alãturi de
comuna ªtefan cel Mare din Olt – vor avea
ocazia sã afle ultimele noutãþi în materie de
managementul ºi contabilitatea fermei, agri-
culturã ecologicã ºi protecþia mediului, pre-
cum ºi diversificarea activitãþilor în exploa-
taþiile agricole, ºi totodatã sã vadã practic
cum se aplicã cele învãþate într-o fermã din
aceeaºi zonã ºi cu ce rezultate. Aceste lu-
cruri vor fi posibile prin intermediul proiec-

tului „Dezvoltarea, perfecþionarea ºi diversi-
ficarea agriculturii în GAL Sudolt”, în valoa-
re de 19.731 euro, finanþat prin Programul
Naþional de Dezvoltare Ruralã, Axa 4 Lea-
der, Mãsura 111 „Formare profesionalã (trai-
ning), informare ºi difuzare de cunoºtinþe”,
implementat de firma BP Consulting Solu-
tions SRL din Craiova. La conferinþa de lan-
sare a proiectului, care a avut loc în comuna
Bârca, au participat, printre alþii, reprezen-
tanþi ai Facultãþii de Agriculturã ºi Horticul-
turã din Craiova, care vor preda unele din
cursurile de formare profesionalã, ºi ai altor
primãrii din zona GAL Sudolt, edilul comu-
nei Goicea, Marcu Dumitru Viorel, precum
ºi foºti cursanþi.

Cristina Neicu, manager de proiect: „Dupã cum v-am spus, eu
sunt deja la a treia experienþã ca manager de proiect ºi vã pot povesti cã
la ultimul proiect, implementat în localitãþile componente ale GAL Coli-
nele Olteniei, am avut o cerere foarte mare pentru astfel de cursuri de
formare profesionalã în domeniul agricol. Iniþial, am avut prevãzut un
numãr de 24 de cursanþi prin proiect, am fãcut solicitare ºi ni s-a aprobat

sã creºtem numãrul la 33
de cursanþi, dar au mai rã-
mas cel puþin 100 de ce-
reri nerezolvate, pe aceas-
tã zonã fiind foarte mulþi
care au proiecte pe Mãsu-
rile 112 ºi 141. Sperãm cã
ºi în zona GAL Sudolt ti-
nerii fermieri sunt interesaþi
de cursuri de formare pro-
fesionalã, pentru cã, spre
deosebire de GAL Colinele
Olteniei, unde astfel de cur-
suri nu se mai pot organi-
za, nemaiexistând finanþa-
re disponibilã, în zona dum-
neavoastrã se mai poate”.

S.C. BP CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. este o societate româ-
neasca cu rãspundere limitatã, înfiinþatã în anul 2013, ce are ca principal
domeniu de activitate Cod CAEN 8559 Alte forme de învãþãmânt n.c.a.
În prezent firma desfãºoarã o gamã de activitãþi ce au drept scop forma-
rea profesionalã atât în domeniul public, cât ºi privat.

G.A.L. Sudolt este o organizaþie neguvernamentalã înfiinþatã în anul
2008, care are drept scop atragerea de fonduri nerambursabile pentru
localitãþile din Valea Dunãrii, respectiv oraºul Dãbuleni ºi 13 comune din
judeþul Dolj – Afumaþi, Bârca, Bistreþ, Catane, Cârna, Gângiova, Gighe-
ra, Giurgiþa, Goicea, Mãceºu de Jos, Mãceºu de Sus, Sadova, Urzicuþa
–, la care se adaugã comuna ªtefan cel Mare, din judeþul Olt.

Persoanele care doresc sã participe la cursurile de formare profesio-
nalã organizate prin acest proiect trebuie sã completeze un formular de
înscriere ce poate fi obþinut de la sediul GAL Sudolt (comuna Bârca,
strada „Mihai Viteazu” nr. 244 – Casa de Culturã, judeþul Dolj). Tot aici
va fi depus ºi dosarul de înscriere, care va trebui sã conþinã urmãtoarele
documente: formularul de înscriere, completat ºi semnat de aplicant;
copie a actului de identitate/CUI exploataþie (din care sã rezulte domici-
liul aplicantului/sediul investiþiei pe teritoriul GAL Sudolt); o copie a ulti-
mului act de studii absolvite.

zia acestor întâlniri, cei interesaþi
vor afla ºi cum se pot înscrie la
cursuri, care sunt condiþiile pe care
trebuie sã le îndeplineascã ºi ce
acte vor trebui sã depunã la do-
sar”, a explicat Cristina Neicu.
Vorbim, în total, de 300 de per-
soane care au domiciliul pe terito-
riul celor 15 localitãþi ale GAL Su-
dolt ºi care au început sã fie infor-
mate începând de ieri.

Cursurile vor avea loc
în luna aprilie

„În total, vom organiza 15 întâl-
niri, câte una în fiecare comunã
componentã a G.A.L. Sudolt. Le
vom explica de ce sunt utile infor-
maþiile pe care le furnizãm prin in-
termediul cursurilor dacã vrei sã-þi
deschizi o afacere în domeniul agri-
col ori sã-þi creºti afacerea. Este

vorba despre dezvoltarea compe-
tenþelor antreprenoriale ºi manage-
riale, pe scurt. Din aceste 300 de
persoane informate vom selecta cei
30 de cursanþi”, a explicat mana-
gerul de proiect. Cât priveºte crite-
riile de selecþie a cursanþilor, aceas-
ta a explicat cã se va þine cont în
primul rând de suprafaþa de teren
pe care o gestioneazã. Prioritate vor
avea, însã, ºi beneficiarii Mãsurilor
112 ºi 141, cu vârsta pânã în 40 de
ani, obligatoriu cu domiciliul într-
una din localitãþile GAL Sudolt.
„Cursurile vor avea loc pe parcur-
sul lunii aprilie ºi se vor þine la ºcoala
din comuna Bârca. Cursanþii vor
avea asigurat transportul zilnic de
la locul de domiciliu la Bârca ºi o
masã. Vor fi 10 zile de teorie ºi 5

zile de practicã, care se va desfã-
ºura în ferme agricole din zonã, ce
îºi susþin activitatea pe baza meto-
delor prezentate în partea teoreti-
cã. În cadrul modulelor de curs vor
fi abordate urmãtoarele subiecte:
managementul fermei, standarde
UE în agriculturã, agricultura eco-
logicã ºi protecþia mediului, diver-
sificarea activitãþilor în exploataþii-
le agricole ºi contabilitatea fermei”,
a menþionat Cristina Neicu.

Cursurile de formare
profesionalã, obligatorii pentru
cei care au aplicat pe Mãsurile

112 ºi 141
„Sperãm cã informaþiile transmi-

se prin cursurile organizate de noi
vor fi utile celor care doresc sã apli-
ce  proiecte pe noua strategie PNDR
2014-2020, dar, în primul rând, am
dori sã ºtie cât de utile le pot fi aces-
te cursuri de formare profesionalã
în domeniul agricol celor care au în
implementare proiecte pe Mãsurile
112 ºi 141 prin Programul Naþional
de Dezvoltare Ruralã (PNDR) – res-
pectiv «Instalarea tinerilor fermieri»
ºi «Sprijinirea fermelor agricole de
semi-subzistenþã». Parcurgerea
acestor cursuri reprezintã, în fapt,
ºi o contribuþie la atingerea obiecti-
vului legat de creºterea competitivi-
tãþii sectorului agricol prin promo-
varea instalãrii tinerilor fermieri ºi

sprijinirea exploataþiilor agricole în
curs de restructurare pentru facili-
tarea rezolvãrii problemelor legate de
tranziþie”, a mãrturisit managerul de
proiect. Aceasta a reamintit cã „în
anul 2014, principalele modificãri
aduse fiºelor tehnice ale Mãsurilor
112 ºi 141 din PNDR 2007-2013
prevãd obligativitatea absolvirii unui
singur curs de formare profesionalã
pentru beneficiarii celor douã mã-
suri. Pânã cel târziu la data de 31
decembrie 2015, tinerii fermieri care

beneficiazã de sprijin prin aceste
mãsuri  sunt obligaþi sã urmeze un
curs de formare profesionalã prin
Mãsura 111 «Formare profesionalã,
informare ºi difuzare de cunoºtin-
þe» în cel puþin unul din domeniile:
managementul exploataþiei agricole,
contabilitatea fermei, protecþia me-
diului, agriculturã ecologicã etc. Cu
alte cuvinte, pânã în momentul în
care trebuie sã depunã cererea fina-
lã de platã, fermierii trebuie sã poatã
face dovada cã au urmat un astfel

de curs de formare profesionalã în
domeniul agricol”.

Informaþiile despre contabilitatea
fermei te feresc de... datorii
Ca manager de proiect, Cristina

Neicu a explicat cã a întâlnit ºi per-
soane „care ne-au spus cã fãcuserã
cursuri de legumicultori, spre exem-
plu, pe care le ºi plãtiserã cu bani
destul de mulþi – ale noastre fiind
gratuite – ºi cã nu mai vor sã se în-
scrie la cursurile noastre, cã nu mai
are rost. Când au mers însã cu ce-
rerea finalã de platã pentru proiecte-
le pe mãsurile 112 ºi 141 au aflat cã
au nevoie de astfel de cursuri de for-
mare profesionalã pe Mãsura 111,
aºa cum a precizat Ministerul Agri-
culturii. Noi sperãm ca toatã lumea
sã conºtientizeze acest aspect ºi sã
vinã la cursuri”. Totodatã, aceasta a
spus cã a întâlnit ºi „cazuri de per-
soane care au aplicat pe Mãsura
141, ºi-au înfiinþat ferme agricole,
dar au lãsat contabilitatea acestora
de izbeliºte, iar la final au constatat
cã aveau de dat bani la stat. Dau
acest exemplu deoarece la cursuri-
le organizate de noi avem un modul
unde o sã înveþe tocmai despre
contabilitatea fermei, ceea ce le va
fi extrem de util”.

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol

30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului30 de fermieri din sudul judeþului
vor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricolvor deprinde tainele managementului agricol



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 9joi, 19 februarie 2015

C     M     Y       KC     M     Y       K

C     M     Y       KC     M     Y       K

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Constantin Brâncuºi – în expoziþiiConstantin Brâncuºi – în expoziþiiConstantin Brâncuºi – în expoziþiiConstantin Brâncuºi – în expoziþiiConstantin Brâncuºi – în expoziþii
de fotografie ºi de cartede fotografie ºi de cartede fotografie ºi de cartede fotografie ºi de cartede fotografie ºi de carte

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”
vã invitã astãzi, ora 11.00,
în Sala „Acad. Dinu C. Giu-
rescu”, la vernisajul expo-
ziþiei de fotografie „Lumea
spiritualitãþii tradiþionale a
lui Constantin Brâncuºi”.
Evenimentul este organizat
în parteneriat cu Mitropolia
Olteniei, Facultatea de Te-
ologie din Craiova – Secþia
de Artã Sacrã ºi Asociaþia
Studenþilor Creºtin Orto-
docºi Români, filiala Craio-
va. Publicul craiovean este
invitat sã viziteze, tot la bi-

bliotecã, în Galeria de Artã „Aman”, expoziþia de carte „Constan-
tin Brâncuºi – 139 de ani de la naºtere”, ce cuprinde cele mai
reprezentative lucrãri despre viaþa ºi opera sculptorului.

Declarã-þi dragostea prin…Declarã-þi dragostea prin…Declarã-þi dragostea prin…Declarã-þi dragostea prin…Declarã-þi dragostea prin…
scrapbooking!scrapbooking!scrapbooking!scrapbooking!scrapbooking!

Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova vã
invitã de Dragobete – marþi,
24 februarie –, între orele
17.30 ºi 19.30, în Galeria
„Vollard”, sã faceþi o decla-
raþie de dragoste ineditã prin
tehnici de scrapbooking.
„Dacã vreþi sã ieºiþi din tipa-
re ºi sã daþi frâu liber imagi-
naþiei, vã aºteptãm sã creaþi,
alãturi de Veronica Svan-
strom, singura artistã de gen
din Craiova, pornind de la o
schiþã ºi o gamã de culori
adecvate momentului. Aveþi
nevoie de fotografia unei per-
soane dragi, de un creion, o
riglã, o gumã de ºters ºi ban-
dã dublu adezivã”, precizea-
zã organizatorii. Kit-urile de
scrapbooking vor fi puse la
dispoziþie în mod gratuit de

aceºtia. Nu existã limitã de vârstã, dar existã un numãr limitat de
locuri: 25. Grãbiþi-vã, aºadar, sã vã înscrieþi pânã cel târziu luni,
23 februarie, pe adresa de mail info@mvcreative.eu sau la numã-
rul de telefon 0754/489.046.

Zi dedicatã lui BrâncuºiZi dedicatã lui BrâncuºiZi dedicatã lui BrâncuºiZi dedicatã lui BrâncuºiZi dedicatã lui Brâncuºi
ºi Eminescu, la Bibliotecaºi Eminescu, la Bibliotecaºi Eminescu, la Bibliotecaºi Eminescu, la Bibliotecaºi Eminescu, la Biblioteca
Municipalã din BãileºtiMunicipalã din BãileºtiMunicipalã din BãileºtiMunicipalã din BãileºtiMunicipalã din Bãileºti

La Biblioteca Mu-
nicipalã „Petre An-
ghel” din Bãileºti se
desfãºoarã astãzi, în-
cepând cu ora 10.00,
o serie de activitãþi
cultural-educative.
Programul cuprinde
reuniunea Cenaclului
literar „Speranþe”, în
cadrul cãruia au loc
lecturi din creaþiile
proprii ale membrilor,
urmate de înmânarea
diplomelor pentru

concursul de poezie cu tema „De ziua lui Mihai Eminescu”,
organizat luna trecutã. Dupã cum a precizat bibliotecar Janeta
Vlad, premii vor fi acordate ºi la concursul „Cel mai frumos om
de zãpadã”, la care au participat ºapte elevi. La ora 12.00 va avea
loc vernisajul expoziþiei de carte „De vorbã cu Brâncuºi”, dedi-
catã împlinirii a 139 de ani de la naºterea marelui sculptor. ªi-au
anunþat participarea elevii clasei a XII-a E de la Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” (profesor coordonator: Camelia Ana Ionescu),
care vor cunoaºte copilãria ºi opera marelui sculptor ºi prin inter-
mediul unei videoproiecþii.

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” va organiza mâine, 20 februarie, de
la ora 11.00, în Salonul Medieval, lansarea volumului de debut „Amalgam de
sentimente”, de Alex Iovan, prezentat de prof. Marinela Carauleanu ºi dr.

Luiza Mitu. În aceeaºi
zi, de la ora 12.00, in-
stituþia-gazdã, în cola-
borare cu Biblioteca
Municipalã Calafat,
propune publicului
spectacolul folcloric
„De Dragobete, iubim
româneºte!”, susþinut
de Ansamblul „Rozele
Calafatului” din Calafat
ºi Ansamblul „Brâule-
þul” din Ghidici, coor-
donate de Marinela Ca-
rauleanu. Intrarea pu-
blicului va fi liberã.

„De Dragobete, iubim româneºte!”

Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” ºi Primãria Municipiului
Craiova vor organiza joi, 5 martie, de la ora 18.00, pe scena Filar-
monicii „Oltenia”, spectacolul folcloric umanitar „Speranþã pen-
tru viaþã”. Evenimentul va avea loc în vederea strângerii de fon-
duri pentru Annes Iacobescu, o fetiþã de 10 ani care suferã de
leucemie acutã mieloblasticã M7.

Vin sã o ajute pe Annes soliºtii Niculina Stoican, Mariana Iones-
cu Cãpitãnescu, Constantin Enceanu, Petricã Mîþu Stoian, Marius
Mãgureanu, Ciri Mayer, Liliana Popa, Lavinia Bîrsoghe, Manuela
Motocu, Aneta ªiºu, Cristian Bãnãþeanu ºi Liviu Dincã. Li se vor
alãtura orchestra ºi dansatorii Ansamblului Folcloric „Maria Tãna-
se”, precum ºi Corala Liceului de Arte „Marin Sorescu”, Club ARTI
Craiova ºi Denis Drãghici. Prezentator: Anamaria Dobriºan.

Accesul în sala de spectacol se face pe bazã de invitaþii, care se
gãsesc la agenþia Filarmonicii „Oltenia” ºi la sediul Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase”. Preþul unei invitaþii cu valoare donatã
este de 25 de lei.

Spectacol folcloric umanitar: „Speranþã pentru viaþã”

„Parada Mãrþiºoarelor” îºi pro-
pune „sã iniþieze copiii în cultura tra-
diþionalã româneascã, în expresiile
ºi modelele ei, motiv pentru care par-
ticipanþii vor beneficia de expuneri
ºi demonstraþii asupra subiectului,
atât în cadrul atelierelor de creaþie,
cât ºi în expoziþia de bazã a Secþiei
de Etnografie a Muzeului Olteniei”,
precizeazã organizatorii.

Astfel, în zilele de 23, 24, 25,
26 ºi 27 februarie, la Casa Bãniei
(strada „Matei Basarab” nr. 16) vor
avea loc ateliere de creaþie, sub co-
ordonarea specialiºtilor instituþiei
muzeale, care se vor desfãºura pe
douã secþiuni: pentru preºcolari (în-
tre orele 10.00-11.30) ºi pentru
ºcolari – clasele 0-IV (între orele
13.00-14.30). Pentru o mai bunã
gestionare a spaþiului de desfãºu-

„Parada  Mãrþiºoarelor”„Parada  Mãrþiºoarelor”„Parada  Mãrþiºoarelor”„Parada  Mãrþiºoarelor”„Parada  Mãrþiºoarelor” debuteazã debuteazã debuteazã debuteazã debuteazã
cu ateliere de creaþie la Muzeul Oltenieicu ateliere de creaþie la Muzeul Oltenieicu ateliere de creaþie la Muzeul Oltenieicu ateliere de creaþie la Muzeul Oltenieicu ateliere de creaþie la Muzeul Olteniei

Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei, în colaborare cu In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi cu sprijinul Consiliului Jude-
þean Dolj, organizeazã cea de-a VII-a ediþie a evenimentului „Pa-
rada  Mãrþiºoarelor”. În perioada 23-27 februarie, preºcolarii ºi ºco-
larii vor putea participa la o serie de ateliere de creaþie dedicate
confecþionãrii mãrþiºoarelor, iar vernisajul expoziþiei ºi festivita-
tea de premiere vor avea loc pe 9 martie.

rare a evenimentului, reprezentan-
þii muzeului craiovean recomandã
ca instituþiile de învãþãmânt înscrise
sã participe în cadrul atelierelor cu
maximum ºase copii. De aseme-
nea, respectivele instituþii trebuie sã
îºi procure materialele necesare
confecþionãrii mãrþiºoarelor, în
funcþie de caracteristicile proiec-
telor alese.

Pânã la data de 6 martie, ora
16.00, fiecare dintre unitãþi ºcolare
participante va depune un panou cu
maximum 25 de mãrþiºoare. Un ju-

riu format din artiºti plastici, între
care ºi distinsul caricaturist Gabriel
Bratu, ºi specialiºti ai Muzeului Ol-
teniei va stabili câºtigãtorii, fiind
premiat un singur mãrþiºor de la fie-
care ºcoalã/grãdiniþã participantã.

Vernisajul expoziþiei ºi festivita-
tea de premiere a mãrþiºoarelor vor
avea loc în data de 9 martie, ora
11.00, la Muzeul Olteniei (clãdirea
nouã), din strada „Madona Dudu”
nr. 14. Înscrierile la „Parada mãr-
þiºoarelor” se fac zilele acestea, la
numãrul de telefon 0351/444.030.
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Cinci parlamentari turci din
opoziþie au fost rãniþi, dupã ce
mai mulþi deputaþi s-au luat la
bãtaie înainte de deschiderea
dezbaterilor asupra unui proiect
de lege, foarte controversat, pri-
vind întãrirea puterilor poliþiei.

Statul Islamic a anunþat cã plã-
nuieºte sã se foloseascã de am-
barcaþiuni cu imigranþi din Libia
pentru a provoca teroare în Eu-
ropa ºi a închide rute comerciale.
Statul nord-african este prezen-
tat de SI drept „poarta sa strate-
gicã”.

Un text publicat pe Internet de
cãtre un influent suþinãtor SI, care
afirmã cã se aflã în Libia, numeº-
te aceastã þarã „poarta strategicã
a Statului Islamic” ºi anunþã „ex-
tinderea binecuvântatã” a aºa-nu-
mitului califat în Africa de Nord,
dupã ce jihadiºtii au arãtat, prin
înregistrarea video a decapitãrii pe
o plajã din aceastã þarã a 21 de
creºtini egipteni, cã se aflã în pra-
gul Europei.

Libia „are o linie de coastã lun-
gã cãtre statele cruciate din sudul
Europei, în care se poate ajunge
uºor chiar ºi cu o barcã rudimen-
tarã ºi este de notat cã numãrul
cãlãtoriilor «imigranþilor ilegali» de
pe aceastã costã este masiv, esti-

mat la cel puþin 500 de oameni pe
zi”, se aratã în textul SI.

„Potrivit multora (dintre aceºti
imigranþi), poþi sã treci cu uºu-
rinþã de punctele de control ale se-
curitãþii maritime ºi sã ajungi în
oraºe”, se aratã în text. „Dacã
acest lucru ar fi exploatat chiar ºi
parþial ºi dezvoltat strategic, iadul
s-ar putea revãrsa asupra sudului
Europei. Este de asemenea posi-
bil ca în zonã sã se închidã liniile
maritime, prin luarea ca þinte a
navelor cruciate”, mai scriu tero-
riºtii Statului Islamic.

În ultimele luni s-a înregistrat
o creºtere puternicã a migraþiei
unor populaþii din zonã, care se
refugiazã din calea haosului din
Libia. Italia a înregistrat cel puþin
2.490 de imigranþi, începând de
duminicã. În aceste condiþii, ser-
viciile de securitate italiene se tem
cã jihadiºtii ar putea sã preia con-
trolul asupra traficului de persoa-
ne prin Marea Mediteranã, ºi sã-l
transforme atât într-o sursã de

venit, cât ºi într-o sursã de rãs-
pândire a terorii.

De asemenea, imigranþi din
Lampedusa au declarat cã trafican-
þii i-au obligat sã pãrãseascã Libia

din cauzã faptului cã SI ar plãnui
sã-i oblige sã intre în rândul sãu.

Ministrul italian de Externe Pa-
olo Gentiloni a anunþat, dupã ce
SI a preluat controlul asupra unei

pãrþi a coastei libiene, cã Roma va
fi „pregãtitã sã lupte” împotriva ji-
hadiºtilor din Libia, însã premie-
rul italian a retractat ulterior aceas-
tã declaraþie.

Secretarul general al NATO
Jens Stoltenberg s-a declarat pro-
fund îngrijorat de deteriorarea
situaþiei în Debalþe-
ve ºi a somat Rusia
sã-ºi retragã toate
forþele din estul
Ucrainei. „Somez
Rusia sã-ºi retragã
toate forþele din es-
tul Ucrainei,  sã
opreascã orice spri-
jin acordat separa-
tiºtilor ºi sã respec-
te acordul de la
Minsk  privind în-
cetarea focului”, a
declarat el pe mar-
ginea unei reuniuni
informale a miniº-

Fostul preºedinte
egiptean Mohamed
Morsi, înlãturat de la
putere în iulie 2013, a
fost deferit unei instan-
þe militare. Mohamed
Morsi a fost înlãturat
de la putere în iulie
2013, în ceea ce este
consideratã o loviturã
de stat militarã organi-
zatã de fostul ºef al Sta-
tului Major, Abdel Fat-
tah al-Sisi, devenit în-
tre timp preºedinte.

Mohamed Morsi este vizat de
numeroase procese, fiind acuzat
cã a ordonat reprimarea mani-
festaþiilor. Violenþele care au pre-
cedat înlãturarea de la putere a

Fostul preºedinte Mohamed Morsi
va fi judecat de o instanþã militarã

trilor europeni ai Apãrãrii de la
Riga. Jens Stoltenberg a cerut
Rusiei sã punã capãt sprijinului

acordat separatiºtilor proruºi ºi
a estimat cã refuzul pro-ruºilor
de a respecta armistiþiul ame-

ninþã acordul în-
cheiat joia trecutã
la Minsk cu privi-
re la conflictul din
Ucraina.  „Sunt
foarte preocupat
de degradarea si-
tuaþiei în sectorul
Debalþeve. Refu-
zul separatiºtilor
de a respecta în-
cetarea  focului
pune în  per icol
acordul”, a preci-
za Stoltenberg la
reuniunea din ca-
pitala Letoniei.

lui Morsi s-au soldat cu moar-
tea a 31 de civili ºi rãnirea a 34
de militari. În aceste procese
sunt inculpate în total 199 de
persoane.

Autoritãþile italiene au aprobat
un plan care prevede mobilizarea a
4.800 de militari pe strãzi pentru a
proteja unele clãdiri de eventuale
atacuri teroriste.  Aceºtia vor su-
praveghea obiectivele cel puþin
pânã în iunie. Aproximativ 500 de
militari vor fi desfãºuraþi la Roma,
unde armata a fost
mobilizatã deja pentru
a proteja misiuni di-
plomatice, sinagoga
oraºului ºi instituþiile
ºcolare evreieºti. Mi-
litarii urmeazã sã fie
mobilizaþi pe arterele
cele mai circulate de
cãtre turiºti, în spe-
cial în jurul siturilor
arheologice.

Potrivit unor ofi-
ciali din domeniul se-
curitãþii, Roma este

Bãtaie în Parlamentul Turciei soldatã cu cinci deputaþi rãniþi
Patru dintre aceºtia au avut ne-
voie chiar de spitalizare în urma
rãnilor pe care le-au suferit dupã
altercaþiile din Parlament. Pro-
iectul legislativ, foarte criticat,
întãreºte puterile poliþiei ºi fle-
xibilizeazã regimul interpelãrilor,

percheziþiilor ºi ascultãrilor te-
lefonice în afara controlului ju-
diciar.

Opoziþia a recurs la manevre
de tergiversare timp de mai mul-
te ore pentru a împiedica des-
chiderea discuþiilor asupra pro-

iectului legislativ, dar AKP,
care deþine majoritatea, a
reuºit sã obþinã examinarea
documentului. ªedinþa a
fost suspendatã. Potrivit
detractorilor proiectului de
lege, documentul va trans-
forma Turcia într-un „stat
poliþienesc’”.

Printre alte mãsuri e im-
portante  - ºi contestate -
textul de lege permite for-
þelor de securitate sã între-
prindã percheziþii, arestãri
ºi ascultãri telefonice pe
baza unor simple ‘’supozi-
þii’’ ºi în absenþa oricãrui
mandat judiciar

Italia: 4.800 de militari mobilizaþi pe strãzi
pentru a preveni atacuri teroriste

un oraº extrem de sensibil la
eventuale atacuri, în primul rând
din cauza Cetãþii Vaticanului, si-
tuate în interiorul capitalei Italiei.
Ameninþãri au fost deja profera-
te pe site-uri islamiste contra Pa-
pei Francisc ºi contra Bisericii
Catolice.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 19 februarie - max: 6°C - min: -3°C

$
1 EURO ...........................4,4503 ............. 44503
1 lirã sterlinã................................6,0274....................60274

1 dolar SUA.......................3,9079........39079
1 g AUR (preþ în lei)........151,5731.....1515731

Cursul pieþei valutare din 19 februarie 2015 - anunþat de BNR
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Cartea morþilor

Se difuzeazã la HBO, ora 23:45

În filmul Cartea morþilor, o cabanã
afundatã în pãdure devine scena
scãldatã în sânge a unor întâmplãri de
groazã, când niºte tineri îl trezesc, fãrã
sã vrea, la viaþã pe un demon dintr-o
epocã îndepãrtatã. Cartea morþilor este
mult aºteptata reluare a filmului de
groazã semnat în 1981 de cãtre Sam
Raimi, sub titlul The Evil Dead. Cu o
nouã ºi tânãrã distribuþie, Cartea
morþilor  este un film  care-þi ridicã
pãrul pe ceafã, combinând ºocurile
brutale ºi secvenþele sângeroase ale
filmului original, care s-a bucurat de
un mare succes, cu o serie de noi
surprise ºocante.

Jaf cu stil

Se difuzeazã la PRO  Cinema,
ora 20:30

Bazat pe fapte adevãrate, "Jaf cu stil"
urmãreºte trei hoþi în acþiune aflaþi la
apogeul carierei, pãcãlind autoritãþile,
punând în dificultate paza celor mai sigure
hoteluri din lume ºi plãnuind jaful vieþii lor.

În momentul în care criminalul de o viaþã
Bobby Comfort (James Marsters) se
hotãrãºte sã joace cinstit, îºi dã seama cã
tentaþia crimei ºi a caºtigului este mai
puternicã decât orice.

Prietenul sau Sammy (John Cassini) îi
face o ofertã pe care nu o poate refuza –
ºansa de a lua parte la jaful în valoare de 10
milioane de dolari al unui hotel. Se implicã
repede într-un lanþ de jafuri strãlucite care
au drept þintã cele mai scumpe hoteluri din
New York.

Yaman

Se difuzeazã la Kanal D, ora  20:00

Vieþile unor tineri se schimbã pentru
totdeauna prin sosirea unui strain în
comunitatea lor. Când Yaman Koper este
luat de pe strãzile din Tozludere de cãtre
avocatul Selim Serez ºi de cãtre soþia
acestuia, Ender, aceºtia habar nu au cum
va schimba acest tânãr sãrac vieþile lor ºi
ale celor din jur. Mert, fiul lor tocilar, îl
considerã pe Yaman ºi frate, ºi prieten
cãruia îi împãrtãºeºte modul lui ciudat de
a privi lumea, dar ºi încercãrile ºi necazu-
rile prin care trece în încercarea de a
câºtiga inima lui Eylul Buluter. Yaman se
va îndrãgosti curând de Mira Beylice, dar
dragostea lor este damnatã...

JOI - 19 februarie

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

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

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

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

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

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 The Doors: When You’re

Strange
2009, Documentar, Muzical
01:20 Andografia zilei

TVR 1

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

Enescu 2014
14:00 Negustorii de ocazii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Malaria
2009, Horror, Mister, Thriller
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Pescar hoinar
01:30 Negustorii de ocazii
02:00 Concerte Concursul

Enescu 2014 (R)
02:30 Turneul Naþional Zoli

TOTH Project (R)
03:00 Parteneri de week-end (R)
03:30 Deportaþii

TVR 2

07:30 Urºii
08:50 Pãpuºile Muppet în turneu
10:35 Jocul preºedinþilor
12:15 Nixon despre Nixon
13:30 Campionii
15:00 Avioane
16:30 Vreo întrebare pentru

Ben?
18:15 Înainte de rãsãrit
20:00 Sonic Highways
21:05 Tirul
22:45 Knick
23:45 Cartea morþilor
01:15 Extaz
02:40 Elysium

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 Ce se întâmplã doctore ?

(R)

PRO TV

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

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
10:00 La bloc
11:30 Krull (R)
14:00 Cricket sau nimic
16:30 Cãlãtorie periculoasã (R)
18:30 Cãlãtorie periculoasã
20:30 Jaf cu stil
22:30 Vânãtoarea
00:30 Jaf cu stil (R)
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

ANTENA 1

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

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

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

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

KANAL D

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

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

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

(R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Glory Tokyo: Ghiþã, ultimul

samurai: Daniel Ghiþã - Semmy
Schilt

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Europa

League 16-imi: Liverpool -
Beºiktaº

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE PPV

Battleground
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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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

Anunþul tãu!
COMUNA MALU MARE anuntã pu-

blicul interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Sistem de canalizare
a apelor uzate-menajere în Comuna
Malu Mare, sat Preajba, jud. Dolj” pro-
pus a fi amplasat în municipiul/comu-
na Craiova, Podari, Malu-Mare, judeþul
Dolj. Informaþii privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Craiova,
str. Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul Consi-
liul local al comunei Malu Mare, Strada
Primãriei, nr. 7, jud. Dolj, de luni pana
vineri între orele 09:00 - 14:00. Observa-
þiile publicului se primesc zilnic, la se-
diul APM Craiova, str. Petru Rareº nr. 1.

CONDUCEREA COMPA-
NIEI DE APÃ OLTENIA
S.A. ESTE ALÃTURI DE
ING. CRISTIAN DIACONU
- ªEF SERVICIU TEHNIC,
ÎN ACESTE MOMENTE
GRELE PRICINUITE DE
DECESUL MAMEI.

SINCERE CONDOLEAN-
ÞE FAMILIEI ÎNDOLIATE!

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere, Geta soþie,
Viorica ºi Doru Nancu
cumnaþi, Silvia Nancu ne-
poatã, ureazã domnului
ADRIAN ENUCA, viaþã lun-
gã, sãnãtate, prosperita-
te ºi „La Mulþi Ani”!
La zi aniversarã familiile
Georgeta ºi Ovidiu Cã-
prãrin, Ana ºi Gabriel
Enuca, nepoþii Fabian,
David ºi Alesia ureazã
tatãlui respectiv socrului
ADRIAN ENUCA multã
sãnãtate, bucurii, împli-
niri ºi „La Mulþi Ani”!

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã so-
licit 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 avanta-
joase. 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.
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.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Vând apartament 2 camere
decomandat (48 mp) Craio-
viþa 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, Amã-
rãºtii 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 fructi-
feri, 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. Te-
lefon: 0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere izolatã termic, termo-
pane, 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.
TEREN intravilan, 2 parce-
le, str. Moldova - 1.280 mp,
str. Muntenia - 1.280 mp,
zona Popoveni. Telefon:
0744/555.392.
Vând teren 5000 mp Braniº-
te (zona Mânãstire). Telefon:
0745/392.924.

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 Govo-
ra, toate utilitãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic, lângã pã-
dure. 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 apartament.
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. Te-
lefon: 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 intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut . Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Auto-
turismul 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, cali-
tate, preþ negociabil. Telefon:
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 autotu-
rism vopsit recent (roºu).
Telefon: 0766/ 304.708.
Vând telefon Dual sigilat
EBODA – 80 Ron, glucome-
tru german, frigider Electro-
star, piese Dacia noi, calcu-
lator pentru instruire copiii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, preþ ne-
gociabil 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. Telefon:
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 cã-
priori. 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.
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.
Vând cãzãnel de 35 litri. Te-
lefon: 0770/687.430.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 19 februarie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cruce marmurã 1200 / 400
/ scrisã – 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor persan
2200/1800 mm - 80 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând 4 jante + 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.
Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cauciucuri cu jantã 155/
13 noi, aragaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu nouã 20 l,
reductor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310 nou,
arzãtoare gaze sobã D 600
mm. Telefon: 0251/427.583.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.

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 2 televizoare. Tele-
fon: 0757/282.926; 0785/
914.046.
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 pentru
a petrece tot restul vieþii îm-
preunã. Telefon: 0767/
702.734. Lucicã - comuna
Dãnciuleºti - Gorj.

DIVERSE
Unei familii nevoiaºe, las
moºtenire o gospodãrie la
þarã (Vâlcea) cu condiþia sã
o întreþinã permanent. Tele-
fon: 0351/809.908.
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.

COMEMORÃRI
Se împlinesc 8 ani de la
decesul tatãlui nostru
GHEORGHIU ION fost bri-
gadier silvic. Aristicã, Mã-
rinicã, Ilie nu-l vor uita!

Cu adâncã durere amintim
celor care au cunoscut-o ºi
iubit pe MIRELA CHIªAMERA
(GENOIU) cã  s-au împlinit 28
de ani  pe data de 18.02.2015,
de când a trecut în nefiinþã.-
Chipul ei blând, mereu zâm-
bitor nu îl vom uita nicioda-

tã ºi îi vom pãstra veºnicã
amintirea. Dumnezeu sã o
odihneascã în pace! Fami-
liile Genoiu, Chiºamera ºi
Jianu Lucian.
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Spectacol alb-albastruSpectacol alb-albastruSpectacol alb-albastruSpectacol alb-albastruSpectacol alb-albastru Grupa C – Runda secundã
a competiþiei

SCM U CRAIOVA – KB Peja 97-75 (23-13, 29-18,
23-19, 22-25). Partida KK Kumanovo (Macedonia) – KK
Mornar (Muntenegru) s-a disputat asearã dupã închide-
rea ediþiei.

Clasament

1. CRAIOVA 5 3 2 399-364 8p

2. KB Peja 5 3 2 404-415 8p

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

* În final-four merge din oficiu prima clasatã,
urmând ca locurile 2 ºi 3 sã se încruciºeze cu echi-
pele aflate pe aceleaºi poziþii în Grupa D. Aceasta
a programat asearã partida Sigal Priºtina (6p, Ko-
sovo) – KK Sutjeska (5p; Muntenegru), în timp de
confruntarea dintre BC Rilski Sportist (6p; Bulga-
ria) ºi KK Kozuv (7p; Macedonia) va avea loc în 25
februarie.

SCM U Craiova a obþinut o vic-
torie entuziasmantã, marþi searã, la
Polivalentã, în faþa kosovarilor de la
KB Peja, scor 97-75 în cel de-al trei-
lea joc din runda secundã a Ligii
Balcanice, devenind astfel sigurã de
prezenþa în barajul pentru final-four
(nu mai poate cãdea pe ultimul loc
al grupei). Mai mult, în eventualita-
tea unui succes sãptãmâna viitoare,
când va întâlni, tot acasã, pe Kuma-
novo, SCM va ajunge în Top 4 fãrã
a mai disputa baraj, posturã de care
se bucurã câºtigãtoarea grupei.

Trimufãtori ºi marþea trecutã în
Kosovo (67-60), bãieþii lui Andjelko
Mandic n-au dat nici o clipã emoþii
celor aproximativ 1.000 de fani, con-
ducând la discreþie pe toatã durata
meciului.

Cel mai bun marcator din tabãra
Craiovei a fost americanul Travis
Bureau (foto), care a încheiat la un
pas de double-double, 20 de punc-

Remize consemnatate marþi searã, în
manºa tur a primelor douã optimi de finalã
din Liga Campionilor. În capul de afiº al zi-
lei, PSG ºi Chelsea au încheiat 1-1 pe “Parc
des Prices”, cu londonezii deschizând sco-
rul în minutul 36, prin Branislav Ivanovici,
reuºitã ce avea sã fie anulatã, dupã pauzã,
de Edinson Cavani (54). Un joc în care gaz-
dele au fost echipa pozitivã, Mourinho, în
stilu-i arhicunoscut, preferând sã stea la cutie
ºi sã caute lovitura norocoasã.

Laurent Blanc a utilizat echipa: Sirigu –
van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva,
Maxwell – Verratti, David Luiz, Matuidi –
Lavezzi (Pastore 81), Ibrahimovici, Cavani.
De cealaltã parte, Mourinho a mizat pe Cour-
tois – Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta –
Ramires, Matic – Willian (Cuadrado 79),
Fabregas (Oscar 83), Hazard – Diago Costa
(Remy 81).

În paralel, ªahtiorul lui Mircea Lucescu
a reuºit sã apere o remizã albã cu Bayern
Munchen, chiar ºi contextul în care oaspe-
þii au evoluat din minutul 65 în inferioritate

“Pace” ºi la Paris, ºi la Lvov

Federaþia Românã de Atletism a
stabilit lotul cu care România se va
prezenta la Campionatul Balcanic
Indoor (în salã), competiþie ce va avea
loc sâmbãtã, în Turcia, la Istanbul.

Trei nume de la CSM Craiova se aflã
în lotul naþional, de 23, pentru respecti-
va întrecere. Este vorba despre Ana
Maria Roºianu – 60 metri plat, Daniel
Budin – 60 metri plat ºi Andrei ªtefana,
cel care va concura în proba de 3.000
de metri.

Cei trei au obþinut weekend-ul trecut
5 din cele 12 medalii ale CSM-ului la
Campionatul Naþional de Atletism
Indoor, de la Bucureºti. Aur pentru
Daniel Budin (atât la seniori cât ºi la
juniori) ºi Andrei ªtefana, respectiv o
medalie de argint ºi una de bronz pentru
Ana Maria Roºianu (care a concurat de
asemenea, atât la seniori cât ºi la
juniori).

Trei atleþi de la CSM Craiova,
cooptaþi sub tricolor pentru

Campionatul Balcanic Indoornumericã, roºu dupã
cumul de galbene
Xabi Alonso. La
ucraineni au jucat:
Piatov – Srna, Ku-
cher, Rakiþki, ªevciuk
– Douglas Costa
(Marlos 78), Fred,
Fernando, Taison
(Wellington Nem 84)
– Alex Teixeira, Luiz
Adriano (Gladky 89).
La rându-i, Pep Guar-
diola s-a bazat pe ur-
mãtorii: Neuer – Ra-
finha, Boateng, Alaba,
Bernat – Gotze (Le-
wandowski 75), Xabi
Alonso, Schweinsteiger – Robben, Muller
(Badstuber 70), Ribery.

Returul celor douã partide e programat
în 11 martie.

Asearã, dupã închiderea ediþiei, Schalke
a întâlnit-o pe Real Madrid, iar FC Basel pe

FC Porto.
Restul jocurilor se vor derula sãptãmâna

urmãtoare, programul arãtând astfel: Man-
chester City – Barcelona, Juventus – Dort-
mund (ambele marþi), Leverkusen – Atleti-
co Madrid, Arsenal – Monaco (ambele mier-
curi).

Ora 20:00 Ora 22:05

PSV Eindhoven – Zenit St. Petersburg Anderlecht – Dinamo Moscova

Young Boys Berna – Everton FC Sevilla – Borussia M’gladbach

Aalborg – Club Brugge Ajax Amsterdam – Legia Varºovia

Torino – Athletic Bilbao Guingamp – Dinamo Kiev

Wolfsburg – Sporting Lisabona Villarreal – FC Salzburg

Dnepr Dnepropietrovsk – Olympiakos Pireu Liverpool – Beºiktaº Istanbul

Trabzonspor – Napoli Tottenham – Fiorentina

AS Roma – Feyenoord Rotterdam Celtic FC – Inter Milano

Returul este programat joia viitoare.

LIGA EUROPA –

ªAISPREZECIMI DE FINALÃ –

PRIMA MANªÃ
Astãzi

DIGI SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

AS Roma – Feyenoord, Tottenham – Fio-
rentina.

DIGI SPORT 2
12:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de

la Dubai, în Emiratele Arabe Unite: ziua a 4-
a / 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Liver-
pool – Beºiktaº.

DIGI SPORT 3
18:00 – POLO – Superliga Naþionalã:

Steaua – CSM Digi Oradea / 20:00, 22:05 –
FOTBAL – Liga Europa: Trabzonspor –
Napoli, Celtic – Inter Milano.

DOLCE SPORT
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa:

AS Roma – Feyenoord, Tottenham – Fio-
rentina.

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

de Janeiro, în Brazilia: ziua a 3-a / 20:00,
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Trab-
zonspor – Napoli, Liverpool – Beºiktaº.

SPORT.RO
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Liver-

pool – Beºiktaº.
EUROSPORT
13:45, 16:00 – SCHI FOND – Cam-

pionatul Mondial, la Falun, în Suedia /
17:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Falun / 21:00 – SNOOKER - Ope-
nul Þãrii Galillor, la Cardiff, în Regatul
Unit: etapa a patra.

EUROSPORT 2
9:00, 12:30 – BIATLON – Campiona-

tele Mondiale de juniori, la Minsk, în Bela-
rus / 14:30 – CICLISM – Turul Andalu-
ziei, în Spania / 16:30 – SNOOKER - Ope-
nul Þãrii Galillor, la Cardiff, în Regatul
Unit: etapa a patra.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

te, 9 recuperãri ºi un “assist”. A ur-
mat Djordje Micic (19 puncte, 4
pase dicisive) ºi Marko Boltic, ºi el
aproape de double-double (15 punc-
te, 9 recuperi, 6 pase decisive). Iatã
ºi cifrele celorlalþi jucãtori utilizaþi:
Radomir Marojevic (10-4-1), Sza-
bolcz Santa (9-8-0), Dragoº Andrei
(7-1-2), Milivoje Bozovic (6-8-3),
Ivan Bosnjak (6-3-1), Cãtãlin Petri-
ºor (3-2-2), Marius Ciotlãuº (2-0-
0), Cristian Corneanu (0-1-0), An-
drei Damian (0-0-0). Dacã vine vor-
ba ºi de eficienþã, Bureau ºi Boltic
au strãlucit ºi la acest capitol, acu-
mulând 24 de puncte.

Pânã la confruntarea cu macedo-
nenii de la Kumanovo, de marþi,
SCM nu va mai susþine niciun meci,
având rundã liberã în campionat.
Acolo unde vor reveni în 28 februa-
rie, de asemenea pe teren propriu,
contra ultimei clasate, Universitatea
Cluj.

BASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃBASCHET (M) – LIGA BALCANICÃ

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Etapa 18

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)
FCSB– Rapid – duminicã, ora 20.30 (Digi, Look)
Ceahlãul – CFR Cluj, luni, ora 18 (Digi, Look)
Pandurii – „U” Craiova – luni, ora 20.30 (Digi, Look)

Etapa 19

Concordia - Oþelul  - vineri, 27 februarie, ora 18 (Look
Plus, Dolce Sport, Digi Sport)

FC Botoºani - Petrolul – vineri, 27 februarie, ora 20.30
(Look TV, Digi Sport)

CSMS Iaºi - Gaz Metan – sâmbãtã, 28 februarie, ora 18
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

Dinamo - U Cluj - sâmbãtã, 28 februarie, ora 20.30 (Look
TV, Digi Sport)

„U” Craiova – FCSB - duminicã, 1 martie ora 15.30
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

CFR Cluj - Pandurii - duminicã, 1 martie ora 18 (Look
TV, Digi Sport)

FC Braºov - Astra - duminicã, 1 martie ora 20.30 (Look
TV, Digi Sport)

ASA Tg. Mureº - Ceahlãul - luni, 2 martie ora 18 (Look
TV, Digi Sport)

Rapid -  Viitorul - luni, 2 martie ora 20.30 (Look Plus,
Dolce Sport, Digi Sport).

Etapa 20

Ceahlãul – Pandurii - vineri, 6 martie, ora 18 (Look Plus,
Dolce, Digi Sport)

ASA Tg. Mureº – Dinamo - vineri, 6 martie, ora 20.30
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

Oþelul Galaþi – F.C. Braºov - sâmbãtã, 7 martie, ora 18
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

Astra – FC Botoºani - sâmbãtã, 7 martie, ora 20.30
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

„U” Cluj – Concordia Chiajna - duminicã, 8 martie ora
16 (Look Plus, Dolce, Digi Sport)

Viitorul –  U Craiova - duminicã, 8 martie ora 18 (Look
Plus, Dolce, Digi Sport)

FCSB – CFR Cluj - duminicã, 8 martie ora 20.30 (Look
Plus, Dolce, Digi Sport)

Petrolul Ploieºti – CSMS Iaºi - luni, 9 martie ora 18
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

Gaz Metan Mediaº – Rapid - luni, 9 martie ora 20.30
(Look Plus, Dolce, Digi Sport)

Etapa 21 - 14 martie

Concordia Chiajna - ASA Tg. Mureº
Pandurii Tg. Jiu - FCSB
Dinamo Bucureºti - Ceahlãul Piatra Neamþ
FC Braºov - U Cluj
CSMS Iaºi - Astra Giurgiu
FC Botoºani - Oþelul Galaþi
Rapid Bucureºti - Petrolul Ploieºti
„U” Craiova - Gaz Metan Mediaº
CFR Cluj - Viitorul
 

Etapa 22 - 18 martie

Astra Giurgiu - Rapid Bucureºti
Petrolul Ploieºti – „U” Craiova
Gaz Metan Mediaº - CFR Cluj
Dinamo Bucureºti - Concordia Chiajna
ASA Tg. Mureº - FC Braºov
„U” Cluj - FC Botoºani
Oþelul Galaþi - CSMS Iaºi
Ceahlãul Piatra Neamþ - FCSB
Viitorul - Pandurii Tg. Jiu

 Etapa 23 - 21 martie

FC Botoºani - ASA Tg. Mureº
FC Braºov - Dinamo Bucureºti
Concordia Chiajna - Ceahlãul Piatra Neamþ
CSMS Iaºi - U. Cluj
„U” Craiova - Astra Giurgiu
Rapid Bucureºti - Oþelul Galaþi
CFR Cluj - Petrolul Ploieºti
Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan Mediaº
FCSB - Viitorul
 

Etapa 24 – 4 aprilie

„U” Cluj - Rapid Bucureºti
Oþelul Galaþi – „U” Craiova
Astra Giurgiu - CFR Cluj
Concordia Chiajna - FC Braºov
Dinamo Bucureºti - FC Botoºani
ASA Tg. Mureº - CSMS Iaºi
Gaz Metan Mediaº - FCSB
Petrolul Ploieºti - Pandurii Tg. Jiu
Ceahlãul Piatra Neamþ  - Viitorul
 

Etapa 25 – 8 aprilie

Rapid Bucureºti - ASA Tg. Mureº
FC Botoºani - Concordia Chiajna
CSMS Iaºi - Dinamo Bucureºti
FC Braºov - Ceahlãul Piatra Neamþ
U Craiova - U Cluj
Pandurii Tg. Jiu - Astra Giurgiu
CFR Cluj - Oþelul Galaþi
FCSB - Petrolul Ploieºti
Viitorul - Gaz Metan Mediaº
 

Etapa 26 – 11 aprilie

Dinamo Bucureºti - Rapid Bucureºti
ASA Tg. Mureº - U Craiova
„U” Cluj - CFR Cluj
FC Braºov - FC Botoºani
Concordia Chiajna - CSMS Iaºi
Astra Giurgiu - FCSB
Oþelul Galaþi - Pandurii Tg. Jiu
Ceahlãul Piatra Neamþ - Gaz Metan
Petrolul Ploieºti - Viitorul
 

Etapa 27 - 18 aprilie

CFR Cluj - ASA Tg. Mureº
Rapid Bucureºti - Concordia Chiajna
U Craiova - Dinamo Bucureºti
CSMS Iaºi - FC Braºov
FC Botoºani - Ceahlãul Piatra Neamþ
Pandurii Tg. Jiu - U Cluj
Viitorul - Astra Giurgiu
FCSB - Oþelul Galaþi
Gaz Metan Mediaº - Petrolul Ploieºti
 

Etapa 28 -  25 aprilie

FC Braºov - Rapid Bucureºti
Concordia Chiajna – „U” Craiova
Dinamo Bucureºti -  CFR Cluj
FC Botoºani - CSMS Iaºi
„U” Cluj - FCSB
ASA Tg. Mureº - Pandurii Tg. Jiu
Ceahlãul Piatra Neamþ  - Petrolul Ploieºti
Astra Giurgiu - Gaz Metan Mediaº
Oþelul Galaþi - Viitorul
 

Etapa 29 - 29 aprilie

FCSB - ASA Tg. Mureº
CFR Cluj - Concordia Chiajna
Pandurii Tg. Jiu - Dinamo Bucureºti
U Craiova - FC Braºov
Rapid Bucureºti - FC Botoºani
CSMS Iaºi - Ceahlãul Piatra Neamþ
Viitorul - U. Cluj
Petrolul Ploieºti - Astra Giurgiu
Gaz Metan Mediaº - Oþelul Galaþi

 Etapa 30 - 2 mai

CSMS Iaºi - Rapid Bucureºti
FC Botoºani – „U” Craiova
FC Braºov - CFR Cluj
Dinamo Bucureºti - FCSB
Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu
Ceahlãul Piatra Neamþ - Astra Giurgiu
Oþelul Galaþi - Petrolul Ploieºti
„U” Cluj - Gaz Metan Mediaº
ASA Tg. Mureº - Viitorul
 

Etapa 31 - 9 mai

Ceahlãul Piatra Neamþ  - Rapid
Gaz Metan - ASA Tg. Mureº
FCSB - Concordia Chiajna
Viitorul  - Dinamo Bucureºti
Pandurii Tg. Jiu - FC Braºov
CFR Cluj - FC Botoºani
U Craiova - CSMS Iaºi
Petrolul Ploieºti - U Cluj
Astra Giurgiu - Oþelul Galaþi
 

Etapa 32 - 16 mai

Rapid Bucureºti - U Craiova
CSMS Iaºi - CFR Cluj
FC Braºov - FCSB
FC Botoºani - Pandurii Tg. Jiu
Oþelul Galaþi - Ceahlãul
„U” Cluj - Astra Giurgiu
ASA Tg. Mureº - Petrolul Ploieºti
Dinamo Bucureºti - Gaz Metan
Concordia Chiajna - Viitorul
 

Etapa 33 - 23 mai

CFR Cluj - Rapid Bucureºti
Ceahlãul Piatra Neamº - U Craiova
Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureº
Gaz Metan Mediaº - Concordia
Petrolul Ploieºti - Dinamo Bucureºti
Viitorul -  FC Braºov
FCSB - FC Botoºani
Pandurii Tg. Jiu - CSMS Iaºi
Oþelul Galaþi - U Cluj
 

Etapa 34 - 28 mai

U Craiova - CFR Cluj
CSMS Iaºi - FCSB
Rapid Bucureºti - Pandurii Tg. Jiu
„U” Cluj - Ceahlãul Piatra Neamþ
Dinamo Bucureºti vs Astra Giurgiu
ASA Tg. Mureº - Oþelul Galaþi
Concordia Chiajna - Petrolul Ploieºti
FC Braºov - Gaz Metan Mediaº
FC Botoºani - Viitorul
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Zece zile au mai rãmas pânã
la derby-ul dintre Universitatea
Craiova ºi Steaua, sau CSU –
FCSB, iar stadionul care îl va or-
ganiza, „Extensiv” este pe finalul
procesului de amenajare Arena
este depãºitã, dupã ce a fost lã-
satã de izbeliºte în ultimii ani, dar
poate lua cotã de trecere, în spe-
cial în caz de forþã majorã, cum
este cel provocat de demolarea
„Centralului”. Proprietarii stadio-
nului din Parcul Romanescu, fra-
þii Nicu ºi Eugen Mihãilescu, cei
care au deþinut ºi echipa Exten-
siv Craiova, sunt în puºcãrie, iar
arena a fost pusã sub sechestru,
pentru închiriere fiind contactat
administratorul judiciar. „Chiar
dacã nu va fi totul la cel mai bun
nivel, suntem dispuºi sã suferim,
sã ne sacrificãm, doar pentru ca
echipa sã rãmânã în Craiova”
spune Emil Sãndoi despre conce-
sia fãcutã fanilor, care ºi-au re-
gãsit fotbalul acum un an ºi ºi jum-
tate, dupã doi ani de secetã.

De sub zãpadã, gazonul nu
aratã prea bine

Problemele principale vizau
gazonul ºi vestiarele. La supra-
faþa de joc s-au început lucrãrile
destul de târziu. „Nu poate fi o
stare a gazonului deosebitã. Nu
ne-am ocupat de el din septem-
brie, pentru cã nu am avut voie,
nu ne-a permis administratorul
judiciar. Acum sã vedem la ce
nivel îl poate aduce nea Titi Bâ-
tlan” spune Sorin Cârþu, care pã-
nuia o vizitã pe „Extensiv” la ve-
nirea din Antalya, dar terenul este
acoperit cu zãpadã. Cârþu a an-
trenat-o în urmã cu 15 ani pe FC
Extensiv, unde i-a lansat pe Mi-
rel Rãdoi, Florin ªoavã, Claudiu

Dupã ce a înregistrat un bilanþ pozitiv în amicaluri-
le din Antalya, CS Universitatea Craiova ºi-a progra-
mat ºi un meci de verificare în þarã, stabilt în penulti-
ma clipã ºi programat în afara Craiovei. Astfel, ieri
dupã-amiazã, pe arena „Municipal” din Drobeta Tur-
nu Severin, trupa lui Cârþu ºi Sãndoi a primit replica
ultimei clasate din seria a doua a eºalonului secund,
FC Caransebeº, pe care a învins-o cu 2-1. Scorul l-a
deschis în minutul 39 Bogdan Vãtãjelu, cu un ºut de
la 16 metri, C. Stoica a egalat dupã pauzã, iar în ulti-
mul minut Herghelegiu a adus victoria alb-albaºtrilor,
cu un ºut în vinclu de la 20 de metri. În toamnã, cele
douã  echipe s-au întâlnit în Cupa României, în fieful
„gugulanilor”,  Craiova câºtigând tot cu 2-1, printr-
un autogol ºi reuºita lui Ferfelea, jucãtor trimis acum
la echipa a doua.

„Echipa era obiºnuitã cu condiþiile din Antalya, aºa

Herghelegiu, gol târziu, dar superb
Craiovenii s-au chinuitCraiovenii s-au chinuitCraiovenii s-au chinuitCraiovenii s-au chinuitCraiovenii s-au chinuit

cu „lanterna roºie” a seriei B2cu „lanterna roºie” a seriei B2cu „lanterna roºie” a seriei B2cu „lanterna roºie” a seriei B2cu „lanterna roºie” a seriei B2
cã trebuia sã se obiºnuiascã ºi cu clima din þarã. La
Craiova nu am putut juca, fiindcã nu am avut condi-
þiile de la Severin. A fost un test util. Cu Pandurii va fi
un meci greu, fiindcã ei s-au întãrit, dar totul va fi
bine dacã bãieþii vor trata meciul extrem de serios” a
spus Sorin Cârþu.

Pe „Municipal”, Sorin Cârþu ºi Emil Sãndoi au fo-
losit echipa: Bãlgrãdean – Achim (63 Dumitraº), Frã-
sinescu (64 Kay), Acka (63 Izvoranu), Vãtãjelu (64
Briceag) – Mateiu, Madson (61 Ivan), Brandan (64
Varga), Târnãcop (64 Sin) – Bãluþã, Nuno Rocha (64
Herghelegiu).

FC Caransebeº, echipã antrenatã de Alin Artimon,
a jucat cu: Pascal - Cotiga, Goºa, C. Dinu, I. Stancu
- F. Pârvu, Artean, Lupu, Stoica - Negoescu, Boºtinã.
Au intrat: Coca, Birãu, Manea, Barbu, Suru, Precup,
Roman, Sãulescu, Popa.

Arena din Parcul Romanescu ar trebui sã gãzduiascã,
pe 1 martie, derby-ul Craiova - Steaua

Rãducanu
Cel care se ocupã acum de re-

facerea suprafeþei de joc este
Constantin Bâtlan, fost campion
cu ªtiinþa în 1974. Unele porþiuni
pur ºi simplu au fost înlocuite cu
gazon adus de pe „Central”, în
alte pãrþi s-a lucrat la drenaj. „Nu
am avut prea mult timp la dispo-
ziþie, am fãcut ce am putut. Chiar
dacã nu de la meciul cu Steaua,
gazonul va arãta bine cât de cu-
rând” spune Titi Bâtlan.

Tribunele ºi vestiarele sunt OK
Prima acþiune întreprinsã a fost

înlocuirea scaunelor. Cele de la
tribuna I, tribuna 0 ºi de la singu-
ra peluzã au fost schimbate cu
unele albe aduse de pe „Ion Oble-
menco”. În schimb, cele verzi,
roºii ºi galbene de la tribuna a
doua au fost pãstrate. Se lucrea-
zã intens pentru ca tribuna oficia-
lã sã fie închisã, fiind sudatã o
structurã pentru termopane. Ca-
pacitatea arenei este undeva în
jurul a 6.000 de locuri pe scaune,
astfel încât sectorul oaspeþilor,
amplasat la capãtul tribunei a
doua, deþine 300 de locuri. „Nu
ºtim dacã va fi ocupat însã, dupã
ce galeriile Stelei au anunþat cã
nu susþin FCSB” spun cei care
se ocupã de arenã. Turnicheþii au
fost montaþi, la fel ºi camerele de
luat vederi, acestea fiind aduse
tot de pe „Central”, ca ºi scau-
nele din tribune ºi mobilierul pen-
tru vestiare. Încãperile rezervate
celor douã echipe, arbitrilor, ofi-
cialilor ºi reprezentanþilor presei
au fost dotate corespunzãtor, fi-
ind înlocuite instalaþiile sanitare,
caloriferele, duºurile. Clãdirea
care le înglobeazã se aflã lângã
arena propriu-zisã, iar problema

principalã a fost repararea aco-
periºului. De asemenea, vechea
tabelã a dispãrut, urmând a fi adu-
sã alta pentru perioada în care
alb-albaºtrii vor juca în Parcul
Romanescu.

Craiova – Steaua a fost penulti-
mul meci pe „Extensiv”

Craiova – Steaua va fi pri-
mul meci de Liga I pe „Exten-
siv” dupã 7 ani. Ultimul joc gãz-
duit de arena din Parcul Roma-
nescu a fost Universitatea –
Ceahlãul, iar penultimul a fost
tot un derby Craiova – Steaua,
câºtigat de roº-albaºtri cu 2-1.
Atunci, pentru olteni marca ac-
tualul cãpitan al Stelei, Prepeli-
þã, iar victoria steliºtilor era adu-
sã de cei doi Moreno, Pepe ºi
Dayro. De altfel, Prepeliþã va
fi singurul care poate evolua ºi
în meciul de pe 1 martie, doar
Dãnãnae fiind un alt „supravie-
þuitor”, dar el este trecut pe lis-
ta de transferuri de CSU. Are-
na „Extensiv” a gãzduit acum
12 ani ºi un meci internaþional,
partida România – Bosnia, la
under 21, scor 0-1.

Abonamente
între 40 ºi 240 de lei

Conducerea clubului din Bãnie
a pus deja în vânzare abonamen-
te la meciurile din retur de pe „Ex-
tensiv”. îi vrea alãturi meci de
meci. Acestea pot fi deja achizi-
þionate online pe www.biletec-
suc.ro, dar ºi la magazinul oficial
al clubului, preþurile fiind de: 40
lei (peluzã), 100 lei (tribuna II),
140 de lei (tribuna I) ºi 240 de lei
(tribuna 0). Pentru studenþi ºi pen-
sionari sunt reduceri 30%.

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”

AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10AMR 10
pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”pentru „Extensiv”


