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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mã întreb, Popescule, bos-
chetarii pot primi arest “la
domiciliu”?

culturã / 8O polemicã aprinsã
pe marginea
unui film
nominalizat la Oscar

Ultimul film al fostului actor,
acum regizor, Clint Eastwood, se
intituleazã „American sniper”
(„Lunetistul”) ºi are ºase nomi-
nalizãri pentru premiile Oscar. În
mare, filmul adapteazã biografia
unui fost lunetist în armata ameri-
canã, Chris Kyle, acoperit de glorie
în rãzboiul din Irak, însã statutul sãu
de erou suscitã o vie polemicã pes-
te Atlantic. Interpretat impecabil de
actorul Bradley Cooper, Chris Kyle
îi divizeazã realmente pe americani,
prin fermitatea sa, aidoma unui
cowboy care adorã violenþa, deºi
acesta distinge între bine ºi rãu, ceea
ce nu mai este posibil în Irak. Unde
rãul este la tot pasul.

Casiera Asociaþiei de
Proprietari nr. 22, de pe
strada „General Maghe-
ru” din Craiova a fost în-
junghiatã, ieri, în jurul
prânzului, de un bãrbat
care a vrut sã o jefuiascã.
Femeia era singurã în se-
diu, agresorul a intrat pes-
te ea, i-a cerut banii din în-
casãri, iar când aceasta i-a
spus cã nu are ce sã-i dea i-
a aplicat douã lovituri, cel
mai probabil cu un cuþit,
victima alegându-se cu o
plagã tãiatã la gât ºi una
înþepatã în sânul stâng. A
ajuns la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craio-
va, unde este internatã, în
timp ce poliþiºtii craioveni
sunt cu toþii în alertã, în-
cercând sã dea de urma
agresorului.
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Au începutAu începutAu începutAu începutAu început
demolãriledemolãriledemolãriledemolãriledemolãrile
la Bisericala Bisericala Bisericala Bisericala Biserica
„Sfântul Ilie”„Sfântul Ilie”„Sfântul Ilie”„Sfântul Ilie”„Sfântul Ilie”

TTTTTeatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþionaleatrul Naþional
Craiova oferãCraiova oferãCraiova oferãCraiova oferãCraiova oferã
doamnelordoamnelordoamnelordoamnelordoamnelor
pensionarepensionarepensionarepensionarepensionare
130 de invitaþii130 de invitaþii130 de invitaþii130 de invitaþii130 de invitaþii
la spectacolelela spectacolelela spectacolelela spectacolelela spectacolele
de 1 ºi 8 Martie!de 1 ºi 8 Martie!de 1 ºi 8 Martie!de 1 ºi 8 Martie!de 1 ºi 8 Martie!

Mesaj cãtre tinerii
din Timoc ºi Basarabia:

„E timpul„E timpul„E timpul„E timpul„E timpul
sã vã implicaþisã vã implicaþisã vã implicaþisã vã implicaþisã vã implicaþi
mai mult !”mai mult !”mai mult !”mai mult !”mai mult !”

  Ieri, la Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” a avut loc ultima dez-
batere din cadrul proiectu-
lui „Personalitãþi marcante
din Istoria Basarabiei ºi Ti-
mocului”. La eveniment au
participat,  ca de fiecare
datã, invitaþi de marcã, uniþi
prin aceleaºi principii, dar
mai ales uniþi prin aceeaºi
limbã.
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Sebastian Ghiþã,

Vlad ºi Mircea

Cosma contestã

controlul

judiciar dispus

de procurorii

DNA
Deputatul Sebastian Ghiþã,

deputatul Vlad Cosma,
preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, Mircea
Cosma, au contestat la
instanþa supremã controlul
judiciar impus de procurorii
DNA, în dosarul fraudãrii de
fonduri europene în care este
arestat preventiv Iulian
Herþanu, cumnatul lui Victor
Ponta. Cererile lui Vlad
ºi Mircea Cosma sunt anali-
zate vineri de magistraþii de
la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie (ICCJ). Plângerea
împotriva controlului judi-
ciar depusã de Sebastian
Ghiþãurmeazã sã fie analiza-
tã de judecãtorii de la instan-
þa supremã în 24 februarie.
Deputatul Sebastian Ghiþã,
deputatul Vlad Cosma,
preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, Mircea
Cosma, omul de afaceri
Mihail Coman ºi omul de
afaceri Liviu Munteanu se
aflã sub control judiciar în
dosarul fraudãrii de fonduri
europene în care cumnatul
premierului Victor Ponta,
Iulian Herþanu, este arestat
preventiv alãturi de omul de
afaceri Vladimir Ciorbã.
Herþanu ºi Ciorbã au con-
testat mãsura arestului
preventiv, magistraþii ICCJ
urmând sã dezbatã cererile
lor în 27 februarie.

Preºedintele Camerei Valeriu
Zgonea a spus, în Biroul Permanent,
în replicã la critici ale deputaþilor

Prefectul de Suceava, Florin Sinescu, reþinutPrefectul de Suceava, Florin Sinescu, reþinutPrefectul de Suceava, Florin Sinescu, reþinutPrefectul de Suceava, Florin Sinescu, reþinutPrefectul de Suceava, Florin Sinescu, reþinut
pentru abuz în serviciu ºi alte infracþiunipentru abuz în serviciu ºi alte infracþiunipentru abuz în serviciu ºi alte infracþiunipentru abuz în serviciu ºi alte infracþiunipentru abuz în serviciu ºi alte infracþiuni

Prefectul de Suceava, Florin Si-
nescu, a fost scos încãtuºat ieri din
sediul DNA Suceava, unde a fost
audiat timp de aproape trei ore, la
ora actualã fiind dus cu o dubã în
arestul Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Suceava, transmite cores-
pondentul MEDIAFAX. A mai fost
audiat ºi primarul comunei Brodi-
na, Vasile Melen. Prefectul de Su-
ceava, Florin Sinescu, cãruia pro-
curorii anticorupþie i-au adus la
cunoºtinþã calitatea de inculpat, este
acuzat, între altele, de abuz în ser-
viciu în cazul primarilor din locali-
tãþile sucevene Udeºti ºi Brodina,
dar ºi de modul în care ºi-a cum-
pãrat o maºinã sau de de modul în
care a organizat concursul în urma
cãruia soþia sa a fost angajatã la Inspectora-
tul Teritorial de Muncã Suceava.

Potrivit unor surse judiciare, prefectul de
Suceava este acuzat de cãtre procurorii anti-
corupþie de cinci infracþiuni de abuz în servi-
ciu, de conflict de interese, uzurparea func-
þiei, dar ºi de fals ºi uz de fals. Astfel, trei
dintre acuzaþiile de abuz în serviciu se referã
la primarul din Udeºti, Sãvel Botezatu, pen-
tru care prefectul Sinescu nu a emis ordinul
de încetare din funcþia de primar al comunei,

care fusese gãsit în conflict de interese de
cãtre ANI, decizia fiind confirmatã printr-o
decizie definitivã de cãtre instanþã. Prefectul
mai este acuzat cã în toamna anului 2012 a
intervenit în activitatea APIA Suceava, urmã-
rind aprobarea de cãtre funcþionarii APIA a
subvenþiilor cãtre Consiliul Local Udeºti - în
campania 2012, deºi nu erau îndeplinite con-
diþiile de eligibilitate, urmãrind ºi de aceastã
datã favorizarea primarului comunei Udeºti.

Astfel, el i-a determinat pe funcþionari

APIA Suceava sã aprobe o sub-
venþie Consiliului Local Udeºti din
campania 2012, deºi nu erau în-
deplinite condiþiile de eligibilitate,
în valoare de 315.314,37 lei, sumã
ce reprezintã prejudiciu creat bu-
getului Uniunii Europene ºi, toto-
datã, un avantaj patrimonial creat
primarului Sãvel Botezatu. Procu-
rorii susþin cã prin efectuarea în
mod incorect a controlului de le-
galitate asupra a patru hotãrâri ale
Consiliului Local Udeºti, prefec-
tul i-a permis primarului Sãvel Bo-
tezatu sã obþinã subvenþie în cam-
pania 2013, prin intermediul
ACAUP OADICI Udeºti, în valoa-
re de 418.782,62 lei.

Totodatã, prefectul de Suceava
este acuzat de abuz în serviciu pentru cã la
solicitarea expresã a primarului comunei Bro-
dina, Vasile-Viorel Melen, a intervenit pe lân-
gã funcþionari ai Administraþiei Judeþene a Fi-
nanþelor Publice Suceava ºi pe lângã admi-
nistratorul unei firme pentru a gãsi o soluþie
de deblocare a conturilor Primãriei Brodina
ºi de a fi acceptatã o declaraþie rectificativã
întrucât debitul nu era înregistrat la primãrie
ºi declarat organelor fiscale, aspect cunos-
cut de cãtre prefectul Sinescu.

Premierul Victor Ponta va fi ci-
tat ca martor în dosarul Referen-
dumului, dupã ce instanþa supre-
mã a admis cererea apãrãrii lui Li-
viu Dragnea în acest sens, au de-
clarat pentru MEDIAFAX surse
judiciare. Decizia a fost luatã dupã
ce avocatul lui Liviu Dragnea,
Marian Nazat, a cerut, pe 5 fe-
bruarie, la instanþa supremã, au-
dierea premierului Victor Ponta ºi
a 18 coordonatori judeþeni ai PSD
care s-au ocupat de campania pen-
tru referendumul din 2012 pentru
demiterea fostului preºedinte Tra-
ian Bãsescu. Urmãtorul termen în
acest dosar a fost stabilit pe 23
februarie.

Pânã la acest moment, instan-
þa nu a hotãrât când îl va cita pe

Dosarul  Referendumului: Victor Ponta va fi citat ca martor

Zgonea: “Nemulþumirea este cã lucrãm trei zile,
dacã se poate sã aprobãm on line ºi sã nu mai venim”

privind noul program de lucru, cã
existã nemulþumirea cã deputaþii lu-
creazã trei zile pe sãptãmânã, arã-

tând cã poate aleºii
doresc sã nu mai
vinã, sã aprobe on
line ºi sã primeas-
cã salariul pe card.
“Am înþeles, ne-
mulþumirea este cã
lucrãm trei zile,
dacã se poate, sã
lucrãm o zi ºi un
sfert. Sau putem sã
aprobãm on line,
cumva, ºi sã nu
mai venim ºi sã pri-
mim salariul direct
pe card? Cred cã
asta se doreºte, nu?

Asta e marea nemulþumire, de marþi
sã fie miercuri, de miercuri sã fie
marþi, de marþi sã fie luni seara ºi,
dacã putem, sã luãm ºi decontãrile
pe avion ºi sã nu mai venim, cã ne
pãcãlim!”, a spus Zgonea în ºedin-
þa Biroului Permanent de luni, po-
trivit stenogramei.

Discuþia a pornit de la faptul cã
unii membri ai Biroului au ridicat
probleme în privinþa noului pro-
gram de lucru al Camerei în care
deputaþii lucreazã luni ºi miercuri
în plen, iar marþi ºi joi în comisii,
spre deosebire de vechiul program
de lucru cu primele douã zile din
sãptãmînã în plen ºi restul în co-
misii. Liderul deputaþilor UDMR
Mate Andras Levente a arãtat cã
doreºte ca votul final asupra pro-

iectelor de legi sã nu fie fixat mier-
curi la 17,30, ci mai devreme, la
ora 14,00. “Deci domnule preºe-
dinte, Comitetul liderilor a funcþi-
onat în felul urmãtor, eu m-am în-
tâlnit cu domnul lider Neacºu ºi am
spus cã nu sunt de acord, în ceea
ce priveºte votul final la 17,30, am
solicitat ca votul final sã fie la ora
14,00 deci ora douã dupã amiazã
ºi am spus cã, în principiu, sunt
de acord cu acest program, inclu-
siv miercuri plen, aducând chiar
exemplul cã, în ziua de joi, era plen
când preºedintele Camerei era Bog-
dan Olteanu, în mandatul 2004-
2008. ªi am spus cã sunt de acord
cu acest program, dar votul final
sã fie la ora 14, nu am fost de acord
cu 17,30”, a spus Mate Andras.

Victor Ponta. Nu este prima oarã
când apãrãtorul lui Liviu Dragnea
a cerut audierea lui Victor Ponta
în acest dosar. Dupã cum spunea
la instanþa supremã în de-
cembrie 2013, Nazat a cerut
ºi procurorilor DNA audierea
lui Ponta, dar solicitarea a fost
respinsã. Totodatã, potrivit
lui Nazat, ºi Victor Ponta a
cerut sã fie audiat de procu-

rori ºi aceastã solicitare fiind
respinsã. În acest context, avo-
catul cerea, în decembrie 2013,
retrimiterea dosarului Referendu-

mului la DNA.
Pe 5 februarie, Marian Nazat

le-a spus magistraþilor ICCJ cã de-
claraþiile pe care le-ar da Ponta ºi

cei 18 coordonatori jude-
þeni ar fi lãmuritoare pen-
tru cauzã ºi ar arãta dacã
Liviu Dragnea a exerci-
tat presiuni sau a fãcut
solicitãri de fraudare a
votului la referendum.
Instanþa supremã a înre-
gistrat în 7 octombrie
2013 dosarul “Fraudã la
referendum”, în care au
fost trimiºi în judecatã
Liviu Dragnea ºi alte 74
de persoane, iar judeca-
rea cauzei a început în 15
noiembrie.
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Cei doi brazi vor fi pãstraþi
Constructorul centrului istoric a

început sã dezafecteze zona din ju-
rul Bisericii „Sfântul Ilie”. Ieri s-a
demolat gardul metalic care încon-
jura biserica, iar în zilele urmãtoare
se va disloca ºi soclul de cãrãmidã.
Va fi demontatã apoi crucea din
marmurã ºi dezafectat mormântul
unuia dintre ctitorii bisericii. „La
sfârºit, tot terenul va fi taluzat ºi va
fi pregãtit pentru lucrarea pe care o
va comanda Primãria Craiova.
Avem termen o lunã ca sã amena-
jãm aceastã zonã, dar vom lucra
mult mai repede ºi totul va fi gata
într-o sãptãmânã”, a menþionat Vic-
tor Golfiþã, ºeful de ºantier din par-
tea firmei Recon, care executã lu-
crãrile în centrul vechi al Craiovei.
Cei doi brazi care strãjuiesc de mulþi
ani biserica vor fi pãstraþi.

Se lucreazã în forþã,
cu 55 de muncitori

În paralel se continuã ºi lucrãri-
le de amenajare a strãzii „Nicolã-
escu-Plopºor”, care, dupã spusele
constructorilor, sunt foarte avan-

Centrul vechi al Craiovei se apropie cu paºi repezi de fi-
nal. Constructorul Recon a început, de ieri, sã descongestio-
neze ºi zona care împrejmuieºte Biserica „Sfântul Ilie”, lu-
crând în paralel ºi la strada „Nicolãescu-Plopºor” ºi grupu-
rile sanitare din „English Park”. Când vremea se va încãlzi
suficient vor fi reabilitate ºi faþadele ultimelor 16 case care
au mai rãmas, iar ultima datã vor fi instalate bãncile, coºuri-
le de gunoi, stâlpii de iluminat ºi vegetaþia. Tot centrul isto-
ric al Craiovei, un proiect de 11 milioane de euro – fonduri
europene, trebuie sã fie gata pe data de 15 mai.

sate. Deja s-au terminat interven-
þiile dificile la infrastructura din
subsolul strãzii, iar toate reþelele de
utilitãþi au fost schimbate. Au apã-
rut ºi mai multe cãmine noi, care
au fost îngropate în adâncul strã-
zii pentru a-i deservi mai bine pe
locatarii din zonã. „Suntem în
avans cu lucrãrile, pentru cã nu ne-
am oprit din muncã nici când a
nins. A fost partea cea mai grea,
dar am scos-o la capãt ºi ne-am ºi
grãbit ca sã nu ne prindã vremea
rea. Am lucrat zilnic cu câte 55 de
muncitori numai pe aceastã stradã
ºi cu încã 10-12 deþinuþi de la PMS,
care ne-au ajutat cu sãpãturile”, a
mai spus reprezentantul Recon,
Victor Golfiþã.

Se lucreazã ºi la toaleta publicã
din „English Park”

Lucrarea este acum destul de
avansatã, muncitorii începând, tot
de ieri, sã descarce, pe capetele
ºantierului, remorci întregi cu ba-
lastul care va fi aºezat peste þevã-
ria din subteran. „Conductele au
fost acoperite ºi urmeazã sã bãgã
balastul ºi piatra spartã, apoi un pat

de nisip pilonat peste care vor fi
montate plãcile de granit. Dar nu
vom aºeza totuºi granitul pânã ce
nu terminãm ºi cu cele douã tro-
tuare care ºi ele vor fi amenajate”,
a mai spus ºeful de ºantier al Re-
con. Imediat ce strada va fi par-
dositã cu piatrã cubicã astfel încât
trecãtorii sã poatã sã circule, mun-
citorii vor începe sã lucreze la ni-
velul trotuarelor care vor fi placa-
te cu granit ca ºi strada. Ultima datã
vor fi montaþi stâlpii de iluminat
public asemãnãtori cu cei din restul
centrului vechi. Muncitorii au în-
ceput sã lucreze ºi la moderniza-
rea grupului sanitar din „English

Park”, unde se schimbã gresia,
faianþa ºi se refac toate racorduri-
le vechi cu care funcþiona fosta
toaletã publicã.

Mai sunt 16 case
cu faþadele nerefãcute

De luni, se începe sã se plache-
ze cu granit fântânile arteziene ºi
jardinierele de pe strada „Theodor
Aman”, urmând ca, din luna mar-
tie, sã se planteze ºi vegetaþia care
va îmbrãca tot centrul vechi. Con-
comitent vor fi dezafectaþi ºi stâl-
pii vechi de pe strãzile „Theodor
Aman” ºi „Fraþii Buzeºti”, aceºtia
fiind înlocuiþi cu stâlpi de iluminat

în stilul secolului al XIX-lea. „Pe
celelalte strãzi se vor înlocui stâl-
pii dupã data de 7 martie când o
sã-ºi rezolve ºi Romtelecomul pro-
blema reþelelor, în sensul cã urmea-
zã sã le coboare în subteran”, a
menþionat Victor Golfiþã. În lucru
mai rãmâne ºi un numãr de 16 case
ale cãror faþade vor fi refãcute de
cum se va încãlzi vremea. Con-
structorii spun cã proprietarii ºi-
au manifestat dorinþa de a-ºi ame-
naja partea exterioarã a clãdirilor
pe care le deþin în centrul vechi,
dar cã se aºteaptã doar sã mai
creascã temperaturile pentru a se
putea lucra.
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Poliþiºtii craioveni au fost anun-
þaþi ieri, în jurul orei 11.30, de o
tânãrã care a vrut sã-ºi achite în-
treþinerea la sediul Asociaþiei de
Proprietari nr. 22 de pe strada
„Gheorghe Magheru” din Craiova,

Poliþiºti specializaþi în combaterea criminalitãþii organiza-
te din Craiova ºi procurorii  DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova au documentat activitatea infracþionalã a unui bãr-
bat bãnuit cã ar fi traficat douã minore, în scopul exploatãrii
sexuale. Astfel, în baza informaþiilor pe care le aveau, mier-
curi, 18 februarie a.c., poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Cri-

Un incendiu izbucnit ieri-dimineaþã, pe
strada „Mihai Viteazul” din centrul mu-
nicipiului Craiova, în incinta fostei dis-
coteci Gin-Gin, unde acum funcþionea-
zã o fabricã de încãlþãminte, i-a pus „pe
jar” pe pompierii craioveni. Trei autospe-
ciale de la Detaºamentul 1 Pompieri Cra-
iova din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost tri-
mise la faþa locului, constatând cã focul
izbucnise într-o magazie a fabricii. Din
cauza fumului dens, tot personalul a fost
evacuat, iar pompierii au reuºit sã lichi-
deze incendiul înainte ca acesta sã se
extindã. Potrivit reprezentanþilor ISU
Dolj, flãcãrile au distrus mai multe ma-
ºini de cusut scoase din uz, depozitate
în magazia respectivã, dar ºi materiale
textile, fãrã sã se înregistreze victime.
Din cercetãrile specialiºtilor se pare cã
focul a pornit de la un rest de þigarã arun-
catã la întâmplare, dupã cum au mai pre-
cizat reprezentanþii ISU Dolj.

Poliþiºti din cadrul Secþiei
3 Craiova, cu sprijinul poli-
þiºtilor din cadrul Secþiilor de
Poliþie 1, 2 ºi 6 Craiova, Sec-
þiei 3 Poliþie Ruralã Bucovãþ,
Postului de Poliþie Vârtop ºi
a „mascaþilor” de la Serviciul
de Acþiuni Speciale, au fãcut,
joi, patru percheziþii domici-
liare, în localitatea Vârtop, la
locuinþele unor persoane bã-
nuite de comiterea mai mul-
tor furturi din autovehicule.
Oamenii legii au descins la Cosmin
Tudor (20 de ani), Octavian Dudu
(35 de ani), Irinel Tudor (24 de ani)
ºi Claudiu Vãduva (26 de ani), toþi
din comuna Vârtop, care au fost
ridicaþi ºi duºi la sediul Secþiei 3
Poliþie Craiova pentru audieri. În
plus, au mai fost conduºi la unita-
tea de poliþie ºi Cosmin Marin (19
ani) ºi C. Dãnuþ (17 ani), din ace-

Casiera Asociaþiei de Proprietari nrCasiera Asociaþiei de Proprietari nrCasiera Asociaþiei de Proprietari nrCasiera Asociaþiei de Proprietari nrCasiera Asociaþiei de Proprietari nr. 22,. 22,. 22,. 22,. 22,
înjunghiatã de un tâlharînjunghiatã de un tâlharînjunghiatã de un tâlharînjunghiatã de un tâlharînjunghiatã de un tâlhar

Casiera Asociaþiei de Proprietari nr.
22, de pe strada „General Magheru”
din Craiova a fost înjunghiatã, ieri, în
jurul prânzului, de un bãrbat care a
vrut sã o jefuiascã. Femeia era singu-
rã în sediu, agresorul a intrat peste ea,
i-a cerut banii din încasãri, iar când
aceasta i-a spus cã nu are ce sã-i dea

i-a aplicat douã lovituri, cel mai pro-
babil cu un cuþit, victima alegându-se
cu o plagã tãiatã la gât ºi una înþepatã
în sânul stâng. A ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
este internatã, în timp ce poliþiºtii cra-
ioveni sunt cu toþii în alertã, încercând
sã dea de urma agresorului.

cã a gãsit-o pe casierã plinã de sân-
ge ºi în stare de ºoc. Imediat la
faþa locului au ajuns poliþiºti de la
investigaþii criminale, dar ºi un
echipaj SMURD, victima, Paula
Piþigoi, de 60 de ani, din Craiova,

casiera Asociaþiei de Proprietari,
fiind transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova.

Reprezentanþii unitãþii medicale
spun cã starea femeii este bunã, a
rãmas internatã sub atenta supra-
veghere a medicilor, dar leziunea
de la gât îi putea fi fatalã dacã agre-
sorul apãsa ceva mai tare cu cuþi-
tul. „Victima a fost adusã la Uni-
tatea de Primiri Urgenþe a spita-
lului în jurul orei 12.00, a fost
preluatã de medici ºi investigatã,
constatându-se cã avea o plagã
înjunghiatã în zona latero-cervi-
calã dreapta, la gât, ºi o plagã
înþepatã la nivelul sânului stâng,
prin agresiune fizicã. Pacienta era

stabilã ºi conºtientã ºi a fost in-
ternatã la secþia de Chirurgie Oro-
maxilo-facialã. Zona în care a fost
înjunghiatã pacienta este una pu-
ternic vascularizatã, astfel cã, lo-
vitura îi putea fi fatalã dacã era
doar un pic mai puternicã”, ne-a
declarat dr. Cristina Geormãnea-
nu, purtãtorul de cuvânt al Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova.

Poliþiºtii spun cã au reuºit sã stea
de vorbã cu femeia, care le-a po-
vestit cã un bãrbat necunoscut a
intrat în sediu, i-a cerut toþi banii,
ea i-a spus cã nu a încasat nimic,
aºa cã el a lovit-o cu ceva ascuþit
la gât, apoi nu mai ºtie decât cã a
cãzut. Poliþiºtii au ridicat registre-
le ºi alte documente de la sediul
Asociaþiei, urmând sã fie fãcut un
inventar pentru a se stabili dacã

agresorul casierei a furat sau nu
bani. Pe de altã parte, ºi preºedin-
tele Asociaþiei spune cã nu aveau
cum sã fie sume mari de bani în
casierie pentru cã fuseserã fãcute
plãþi cãtre furnizorii de apã, ener-
gie termicã ºi gaze.

Poliþiºtii sunt acum în alertã ºi
încearcã sã dea de urma autoru-
lui. „A fost constituit un colectiv
de poliþiºti care efectueazã activi-
tãþi specifice în vederea identifi-
cãrii ºi prinderii autorului faptei.
În cauzã a fost întocmit dosar pe-
nal pentru comiterea infracþiunii
de tentativã la tâlhãrie, iar în
funcþie de rezultatul cercetãrilor ºi
de evoluþia stãrii de sãnãtate a
victimei încadrarea juridicã a fap-
tei se poate schimba”, ne-a decla-
rat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Arestat pentru cã exploata minore
în apartamente din Craiova

Un craiovean de 31 de ani a fost
arestat preventiv pentru trafic de
minore, în baza mandatului emis
joi dupã-amiazã, de Tribunalul Dolj.
Bãrbatul este acuzat cã a fãcut
bani exploatând sexual douã minore,
în apartamente din Craiova.

minalitãþii Organizate (BCCO) Craiova ºi procurorii  DII-
COT Craiova au efectuat douã percheziþii la imobile deþinute
de un bãrbat de 31 de ani, Rãzvan Ionuþ Stãnescu, din Cra-
iova, bãnuit de trafic de minori.

Din cercetãrile oamenilor legii a reieºit cã, în perioada
mai-iunie 2014, acesta ar fi recrutat ºi adãpostit în aparta-
mente situate pe raza municipiului Craiova douã minore, pe
care le-ar fi exploatat sexual, în scopul obþinerii de foloase
patrimoniale. Bãrbatul a fost ridicat, dus la audieri la sediul
DIICOT Craiova, procurorul de caz dispunând reþinerea
pentru 24 de ore a bãrbatului, pentru sãvârºirea a douã in-
fracþiuni de trafic de minori.

Joi, 19 februarie a.c., craioveanul a fost prezentat jude-
cãtorilor din cadrul Tribunalului Dolj, care au admis propu-
nerea procurorilor ºi au dispus mãsura arestãrii preventive

pentru o perioada de 30 de zile pe numele lui Stãnescu. Su-
portul tehnic ºi informativ a fost asigurat de Direcþia Opera-
þiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliþiei Române, iar
oamenii legii continuã cercetãrile în acest caz pentru stabili-
rea întregii activitãþi infracþionale a bãrbatului.

Percheziþii la hoþi din autoturisme

eaºi localitate. În urma probatoriu-
lui administrat s-a stabilit faptul cã
cinci dintre tineri sunt autorii a ºapte
furturi din autoturisme în urma cã-
rora a fost cauzat un prejudiciu de
aproximativ 3.100 lei. Oamenii legii
continuã cercetãrile faþã de suspecþi
pentru sãvârºirea infracþiunii de furt
calificat, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Incendiu la fostul Gin-Gin
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Ultimul film al fostului actor,
acum regizor, Clint Eastwood, se
intituleazã „American sniper”
(„Lunetistul”) ºi are ºase nomi-
nalizãri pentru premiile Oscar. În
mare, filmul adapteazã biografia
unui fost lunetist în armata ameri-
canã, Chris Kyle, acoperit de glo-
rie în rãzboiul din Irak, însã statu-
tul sãu de erou suscitã o vie pole-
micã peste Atlantic. Interpretat
impecabil de actorul Bradley Co-
oper, Chris Kyle îi divizeazã real-
mente pe americani, prin fermita-
tea sa, aidoma unui cowboy care
adorã violenþa, deºi acesta distin-
ge între bine ºi rãu, ceea ce nu
mai este posibil în Irak. Unde rãul
este la tot pasul. Misiunea sa este,
fãrã excepþie, de a-i ucide pe toþi

MIRCEA CANÞÃR
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aceia care îi pun în pericol pe ca-
marazii sãi, în cursul operaþiunilor
„de curãþire” a localitãþilor irakie-
ne de insurgenþi sau simpatizanþii
lui Saddam. Filmul debuteazã cu
o scenã terifiantã: lunetistul ucide
succesiv un copil ’i o femeie, care
deþineau o grenadã destinatã dis-
trugerii unui vehicul Humvee. În
inima dezbaterii, se aflã interven-
þia SUA în Irak. Unde se moare.
În ambuteiaje neprevãzute, în vio-
lente schimburi de focuri între mi-
litarii americani ºi forþele loiale lui
Saddam Hussein. Nu se cautã ar-
mele de distrugere în masã, de-
spre aºa ceva nici nu se pome-
neºte în film, se executã doar co-
menzile superiorilor. Filmul este de
rãzboi banal, o iluzie a rãzboiului

inteligent cu „lovituri chirurgicale”.
Chris Kyle, perfect stereotip în
dialoguri ºi comportament, vrea
sã-ºi întemeieze o familie, sã aibã
copii, dar ºi sã îºi serveascã þara.
Atât, pur ºi simplu. Discutã, în tim-
pul unor misiuni de luptã, cu soþia
sa, ºtranguleazã convorbirile la
apariþia þintelor. Ceea ce i se re-
proºeazã regizorului, cunoscut
pentru rolurile de justiþiar, devenit
o legendã a western-ului, este cã
abdicã de la ideea de justiþiar din
moment ce Chris Kyle revendicã
250 de victime, autoritãþile acor-
dându-i numai 160. Pe alocuri, fil-
mul este dur, dar s-a reproºat cã
face propagandã intervenþiei în
Irak. Are ºi momente de suspans
ºi puþine de tandreþe. Inspirat

dintr-un caz real, filmul, altminteri
bine fãcut, prezintã un adevãr aºa
cum l-a perceput regizorul, cunos-
cut pentru poziþiile sale conserva-
toare. Vibreazã sentimentul dato-
riei? Indiscutabil. Cei trimiºi în Irak,
tineri cu vârste puþin peste 20 de
ani, luptã în numele þãrii lor. Nu îi
stigmatizeazã pe Bush, Cheney
sau Rumsfeld, deºi zilnic se înre-
gistreazã rãniþi ºi morþi care pri-
mesc onoruri la funeralii. Chris
Kyle, ajuns la psiholog dupã reve-
nirea definitivã din Irak, îl pune în
încurcãturã pe acesta, prin rãs-
punsurile oferite. Gãseºte moral
tot ceea ce a fãcut. ªi aici are drep-
tate: nu a fãcut altceva ca lunetist
decât a asigurat protecþia cama-
razilor sãi. Rãzboiul nu l-a provo-

cat el. În rãzboi l-a trimis þara. Cã
într-o zi este ucis ºi el, de un fost
camarad, în precarã stare mentalã,
la un poligon de tir, în 2013, este fi-
nalul unui film fãrã happy-end. Un
film care a fãcut reþetã în luna ia-
nuarie ºi are, cum spuneam, ºase
nominalizãri la premiile Oscar. O
coincidenþã, procesul lui Eddie Ray
Routh, cel care l-a ucis pe Chris
Kyle, a avut loc la 11 februarie, la
Stephenville, în Texas, când pe ecra-
ne rula deja „American Sniper”.
Cât de moralizator se judecã, la Casa
Albã ºi Pentagon, nu este treaba
celui trimis în luptã. Este o altã dis-
cuþie. Clint Eastwood se dovedeºte
un sociolog de geniu pentru succe-
sul acestui ultim film, mult mai ino-
cent decât „Gran Torino”.

Ca ºi în anii trecuþi, UMF Craio-
va organizeazã concursul de admi-
tere în baza unui test grilã pe care
candidaþii trebuie sã-l completeze pe
parcursul a trei ore. Cei care nu se
vor prezenta conform programãrii
pierd dreptul de a susþine concur-
sul de admitere din sesiunea în care
au fost înscriºi. Accesul acestora
în sala de concurs este permis cu
maximum o orã înainte de începe-
rea probei. Pentru a avea acces în
sala de concurs, candidaþii trebuie
sã aibã asupra lor buletinul sau car-
tea de identitate, legitimaþia de con-
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Universitatea de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova a stabilit deja calendarul con-
cursului de admitere pentru sesiunea din
varã. Primii care vor intra în febra exami-
nãrilor sunt absolvenþii de liceu care doresc
sã urmeze una din facultãþile de Medicinã,
Farmacie sau Medicinã Dentarã. Pentru

curs eliberatã la înscriere ºi pix cu
minã de culoare neagrã. Taxa de
înscriere la concursul de admitere
este de 250 de lei.

Anul trecut, peste o mie de ab-
solvenþi de liceu au susþinut con-
cursul de admitere la facultãþile de
Medicinã, Farmacie ºi Medicinã
Dentarã din cadrul UMF Craiova.
Concurenþa cea mai mare a fost la
Medicinã, facultate care a scos la
concurs 210 locuri la buget. Pen-
tru absolvenþii de liceu, alegerea
UMF Craiova este motivatã, în
principiu, de oportunitãþile profe-

sionale pe care le oferã o carierã
de medic.

Reguli stricte
impuse
de organizatori

Timpul destinat rezolvãrii grilei
este de trei ore – respectiv douã
ore pentru testul cu 50 de între-
bãri – socotit din momentul în care
caietele cu subiecte au fost distri-
buite, fiind interzisã depãºirea tim-
pului stabilit pentru elaborarea gri-
lelor. Se interzice folosirea de can-
didaþi, în timpul probei de concurs,
a minicalculatoarelor, riglelor de
calcul ºi a altor mijloace de calcul.
La terminarea probei de concurs
se va afiºa baremul de corectare.

La Medicinã ºi Medicinã Den-
tarã, testul grilã presupune rezol-
varea a 100 de întrebãri din Biolo-
gie (Anatomia ºi fiziologia omului)
– clasa a XI-a ºi Chimie organicã
– clasele a X-a ºi a XI-a sau (la
alegere) Fizicã – clasele a IX-a, a
X-a ºi a XII-a. Pentru programul
de studiu Farmacie, testul grilã va
însuma 100 de întrebãri din Chi-
mie organicã – clasa a X-a ºi a XI-
a, respectiv Biologie (Anatomia ºi
fiziologia omului) – clasa a XI-a
sau (la alegere) Biologie (Botani-
cã) – clasele a X-a ºi a XI-a.

Pentru programele de studiu
Moaºe, Asistenþã medicalã genera-
lã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi re-
cuperare, respectiv Tehnicã den-
tarã, candidaþii trebuie sã comple-
teze un test grilã cu 50 de întrebãri
din Biologie (Anatomia ºi fiziolo-
gia omului) de clasa a XI-a. La re-
dactarea testelor grilã se au în ve-
dere toate manualele alternative
agreate de Ministerul Educaþiei
Naþionale, dar candidaþii au fost
sfãtuiþi sã consulte, de asemenea,
tematica ºi bibliografia fiecãrei dis-
cipline de concurs.

Simularea,
programatã
pe 9 mai

Pentru a veni în sprijinul candi-
daþilor, Universitatea de Medicinã
ºi Farmacie din Craiova organizea-

zã simularea concursului pentru
admiterea la specializãrile Medici-
nã, Medicinã Dentarã, Farmacie,
Moaºe, Asistenþã Medicalã Gene-
ralã, Tehnicã Dentarã ºi Balneo-fi-
ziokinetoterapie ºi recuperare, sâm-
bãtã, 9 mai, la ora 10.00.

La simularea concursului de
admitere vor participa un numãr
maxim de 300 viitori candidaþi, în
ordinea înscrierilor. Repartiþia pe
sãli a candidaþilor va fi afiºatã la
avizierul instituþiei în ziua premer-
gãtoare examenului ºi pe pagina
de web alocatã simulãrii. Accesul
candidaþilor în sala de concurs
este permis cu maximum o orã
înainte de începerea probei. Tim-
pul destinat rezolvãrii grilei este de
3 ore, socotit din momentul în
care caietele cu subiecte au fost
distribuite.

RADU ILICEANU

aceºtia concursul este programat în data de
22 iulie a.c., de la ora 10.00. În schimb, cei
care opteazã pentru programele de studii
Moaºe, Asistenþã Medicalã Generalã, Bal-
neo-fiziokinetoterapie ºi Recuperare, Teh-
nicã Dentarã au programat concursul pe 24
iulie a.c., de la ora 10.00.



6 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 21 februarie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Un  rege Un  rege Un  rege Un  rege Un  rege nebunnebunnebunnebunnebun ar reforma Europa? ar reforma Europa? ar reforma Europa? ar reforma Europa? ar reforma Europa?
Cine n-a auzit de Dario Fo, italianul lau-

reat cu Nobelul pentru literaturã în 1997?
Dramaturg, actor, regizor, pictor, perso-
nalitate polivalentã ºi controversatã, mai ales
în þara natalã, ar avea de profitat dacã ºi-ar
potoli un minim interes fie ºi numai vizi-
tând pe internet vreo exhibiþie a sa, de na-
turã jurnalisticã ori efectiv artisticã. Sãr-
bãtorit de curând la împlinirea vârstei de
87 de ani, l-am revãzut într-o emisiune de
la RAI, într-un interviu singular (cum de
altfel sunt mai toate apariþiile sale publice)
în care ºi-a prezentat, într-o salã de teatru,
ultima sa ispravã literarã ºi artisticã.

E vorba de un volum, scris într-un stil
narativ-teatral, cu titlul „Existã un rege ne-
bun în Danemarca” ºi în care restituie,
într-un stil alert ºi captivant, figura – cu
neverosimile ºi ºocante detalii – a unui
monarh danez, pe cât de legendar în rân-
dul conaþionalilor pe atât de necunoscut
ºi nevizitat în restul lumii.

Tânãrul rege, Cristian al VII-lea, al Da-
nemarcei ºi al Norvegiei, nãscut la Co-
penhaga la jumãtatea secolului al XVIII-
lea, cãsãtorit cu Carolina Matilde din An-
glia, o copilã de cincisprezece ani, a intrat
în istorie ca fiind un nebun diagnosticat
ºi, oricât de straniu ar pãrea, devenit, da-

toritã exclusiv maladiei, unul dintre cei mai
stranii ºi mai convingãtori reformatori ai
societãþii umane din toate timpurile. Mai
mult, prin „revoluþia”, totalmente paºni-
cã, dar împlinitã în complexitatea unor
componente de care pânã ºi Marx, ca sã
nu mai vorbim de atâþia închipuiþi refor-
miºti de astãzi, ar fi trebuit sã fie gelos.

În definitiv prin ce s-a remarcat tânã-
rul rege nebun, un atipic descendent al
prinþului, ºi el nebun, Hamlet, cãruia Shake-
speare i-a conferit o eternitate exclusiv li-
terarã în raport cu faptele unei biografii
anonime? Dario Fo relateazã cã s-a simþit
provocat de aceastã figurã singularã gra-
þie unor surse – nordice ºi englezeºti – în
care faptele nelipsite de senzaþional sunt,
fireºte parcimonioase ºi, în plus, dificil de
atestat dincolo de filonul legendar ºi de
documentele scrise rãmase.

Autorul literarizeazã, desigur, configu-
rând imaginea unui monarh pe care nebu-
nia îl conduce ºi îl motiveazã în impune-
rea unei reforme generalizate la nivelul so-
cietãþii daneze-norvegiene din vremea sa,
anticipând, concret istoric, obiectivele re-

voluþiilor franco-engleze de peste un se-
col ºi în forme ale unei doctrine emina-
mente „socialiste”. El introduce reforma
averilor, convingându-i pe nobili sã renunþe
la titluri ºi la patrimoniile lor, sã împartã
totul cu cei sãraci, sã se apuce sã lucreze
la cot cu aceºtia, sã se comporte egali în
faþa legilor, ba chiar sã li se supunã la ne-
voie, pe seama unui principiu al dreptãþii
duse pânã la capãt.

Cum a fost posibil aºa ceva în acel timp
deloc propice unor reforme atât de radi-
cale? Simplu, argumenteazã Dario Fo: ºti-
indu-l nebun, toþi supuºii, nobilii ºi bur-
ghezii în plinã ascensiune, îl urmeazã,
dupã îndelungi ºi nefireºti dezbateri, toc-
mai întrucât maladia, altfel respinsã ºi ul-
tragiatã, devine un paradoxal mijloc de
persuasiune. Cum ai spune cã niciodatã
nu trebuie sã te pui cu un… nebun.

Abia apãrutã, fireºte cã n-am apucat sã
citesc cartea, deºi opera autorului mã inte-
reseazã demult ºi am ºi tradus alte douã
opere narative ale sale ce-ºi aºteaptã de câþi-
va ani buni editorul român dispus sã le ofere
publicului interesat.

Însã, pânã la urmã, nu actele, mai mult
ori mai puþin reale, prezente în roman stâr-
nesc interesul imediat ºi de adâncime, cât
osatura ideaticã ºi „ideologicã” a autoru-
lui: în primul rând, reabilitarea, în cheie
junghiano-psihanaliticã, a noþiunii de ne-
bunie, apoi, pe urmele lui Michel Foucault,
încercarea de determinare a unei ipoteze
verificabile în plan sociologic potrivit cã-
reia dacã societatea – ºi lumea – pot fi
reprezentate ºi, ori mai ales, sub forma
unui sanatoriu (ori, mai pe limba noastrã,
balamuc), atunci ºansa unei reformãri a
lor, cu sorþi de izbândã, ar rãmâne figura
aceasta a nebunului ce-ar acþiona, în plan
social, pe post de terapie compensatoare
la starea sa precarã de sãnãtate.

ªi mã întreb dacã nu cumva, risipiþi prin
saloane ºi cabinete prezidenþiale, la Bruxel-
les, la Strasbourg, la Moscova, Budapesta,
Atena ori la Bucureºti, alþi „nebuni”, din
pãcate doar închipuiþi, nu sunt prinþi în ten-
taþia unor „reforme” lipsite însã de succe-
sul pe care doar convingãtoarea demenþã
diagnosticatã le-ar conferi, cine ºtie, suc-
cesul nescontat.

De asemenea, rentierul agricol
trebuie sã prezinte urmãtoarele
documente: carnetul de rentier
agricol; contractul/ele de arenda-
re; actul de identitate în original al
rentierului agricol/mandatarului/
curatorului/tutorelui; document
coordonate bancare (opþional/re-
comandat) ºi, nu în ultimul rând,
decizia de la comisia de expertizã
medicalã actualizatã (acolo unde
este cazul), pentru gradele de in-
validitate I ºi II (dacã decizia nu
prevede cã dosarul este nerevizui-
bil), în original ºi în copie.

Renta viagerã agricolã încetea-
zã la data decesului rentierului. În
cazul decesului rentierului, renta
datoratã acestuia în anul 2014
poate fi încasatã de moºtenitorii

În perioada 1 martie – 31 august 2015, rentierii doljenei
trebuie sã se prezinte la sediul APIA Dolj, pentru vizarea carne-

telor de rentier agricol. Asta pentru a putea intra în posesia
rentei viagere cuvenite pentru anul 2014. „Pentru vizarea

carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin
mandatar/ curator/ tutore, în baza unei procuri autentice/

curatelã/ hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã”, se
precizeazã într-un comunicat al conducerii APIA Dolj.

sãi, doar dacã, pânã la 31 august
2015, moºtenitorii vor depune la
oricare centru judeþean al APIA,
respectiv al municipiului Bucu-
reºti, carnetul de rentier al de-
functului, certificatul de deces
(original ºi copie), precum ºi ac-
tul de succesiune.

„Prezenþa anualã a rentierilor
la sediile centrelor judeþene ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, în perioada
1 martie – 31 august 2015, pen-
tru vizarea carnetelor de rentier
agricol este o condiþie esenþialã
pentru a beneficia de renta cu-
venitã aferentã anului 2014”, se
mai spune în comunicatul de la
APIA Dolj.

MARGA BULUGEAN

Pentru corecta informare a
consumatorilor ºi pentru a le da
acestora posibilitatea sã afle in-
formaþii referitoare la modul în
care pot face sesizãri ori recla-
maþii cu privire la produse ºi/
sau serviciile ce le sunt puse a
dispoziþie, operatorii economici
au obligaþia sã afiºeze TELE-
FONUL CONSUMATORILOR
– 0219551. Radu Preda, ºeful
Comisariatului Regional pen-

Telefonul consumatorului,
afiºat de toþi agenþii

economici
tru Protecþia Consumatorului, a
precizat cã agenþii economici
sunt obligaþi, ca pe lângã acest
numãr de telefon la loc vizibil,
sã mai afiºeze adresa, numerele
de telefon ºi fax ale Comisaria-
telor Judeþene pentru Protecþia
Consumatorilor în a cãror razã
teritorialã se gãseºte agentul eco-
nomic precum ºi adresa ANPC
(www.anpc.gov.ro).

MARGA BULUGEAN

Ieri, în sala de conferinþe a
Prefecturii Dolj a avut loc vi-
deoconferinþa cu membrii Co-
misiilor de Dialog Social din
þarã, susþinutã de ministrul
delegat pentru dialog so-
cial, Liviu Pop, la care a
fost prezent ºi premierul
Victor Ponta. S-au discu-
tat mai multe probleme,
cele mai multe reprezen-
tându-le combaterea eva-
ziunii fiscale, salarizarea
bugetarilor ºi piaþa mun-
cii. Din partea judeþului
Dolj, unde nu au apãrut
probleme, au participat
prefectul Sorin Rãduca-
nu, preºedintele Consiliu-
lui  Judeþean Dolj ,  Ion
Prioteasa, administrato-
rul public al judeþului,
Aurel Dincã, comisar-ºef
Constantin Nicolescu ,
ºeful Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj,

Ludmila Prunaru, director al
DSP Dolj. Cu o zi înainte, Comi-
sia Judeþeanã de Dialog Social s-
a întrunit în ºedinþã, fiind dezbã-

tute subiecte din zona sãnãtãþii
publice, în zilele urmãtoare ur-
mând sã fie emis un comunicat.

CRISTI PÃTRU
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cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social

Vizarea carnetelor
de rentier agricol, obligatoriu

Premierul Victor Ponta, la discuþii
cu membrii Comisiilor de Dialog Social



sâmbãtã, 21 februarie 2015 cuvântul libertãþii / 7actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Astãzi, emoþii mari pentru elevii doljeni. Pe
de o parte, la ªcoala Gimnazialã „Decebal”
din Craiova se desfãºoarã Olimpiada de lim-
bã, comunicare ºi literaturã românã, faza ju-
deþeanã, motiv pentru care le urãm ºi noi ele-
vilor doljeni mult succes, iar, pe de altã parte,
are loc ºi selecþia elevilor pentru Centrul Ju-
deþean de Excelenþã Dolj. Un lucru bun...
spunem noi. Însã nu putem sã trecem cu uºu-
rinþã peste ceea ce spunea, în urmã cu doar
câteva zile, profesorul Paul Cristian Moan-
þã, inspector ºcolar de specialitate matemati-
cã, într-un ziar regional, atunci când a fost
întrebat de ce doi profesori au dat douã note
total diferite pentru rezolvarea aceleiaºi pro-
bleme: unul – 2, altul – 10.

Ce se poate înþelege din explicaþia profe-
sorului Paul Cristian Moanþã atunci când
spune cã, la Olimpiada de Matematicã, se
dau subiecte grele, din Gazeta Matematicã,
iar profesorii nu „simt problema”, adicã
habar nu au sã o facã. Pãi, sã înþelegem cã
domnii profesori s-ar aºtepta ca, la o Olim-
piadã de Matematicã, sã se dea din revista
Benny pentru preºcolari, cã altfel nu price-
pem. Ce vrea sã spunã profesorul Moanþã
când afirmã cã profesorii sunt supãraþi cã
nu sunt plãtiþi în ziua în care susþin Olimpia-
da, motiv pentru care îºi bat joc de lucrãrile
elevilor?! Pãi spune un lucru adevãrat pro-
fesorul Moanþã, cã numai aºa ne explicãm
paradoxul notãrii unui elev întâi cu 2, apoi
cu 10, dar nu ne putem întreba cine va plãti
preþul acestei generaþii batjocorite, generaþie
care va trebui sã contribuie la pensia profe-
sorului Moanþã ºi nu numai.

Educaþia, încotro?!Educaþia, încotro?!Educaþia, încotro?!Educaþia, încotro?!Educaþia, încotro?!
S-a gândit vreunul dintre aceºti profesori

care nu dau doi bani pe efortul elevilor olim-
pici ce se întâmplã cu viitorul nostru, ce se
va întâmpla cu viitorul lor? Orice stat de-
mocratic european puternic prima datã are
grijã de educaþie, deoarece investeºti astãzi
în educaþie, ai profit mâine, resursa umanã
este cea mai mare avuþie a unui stat. O casã
nu poate fi ridicatã pe o fundaþie ºubredã.
Educaþia este fundaþia... Aºa cã vorbele dom-
nului Moanþã sunt grave, ele ascund putre-
ziciunea unui sistem educaþional în colaps,
ascund un cancer care cuprinde de fapt toatã
societatea româneascã. Asta ar trebui sã îi
îngrijoreze pe cei din ISJ Dolj sau Ministe-
rul Educaþiei, nu cum sã-ºi pãstraþi scaune-
le, pentru cã dacã corabia se scufundã, o sã
li se înece ºi scaunele... Profesorul e supã-
rat cã nu e plãtit ºi aruncã cu lucrarea elevu-
lui, medicul e supãrat ºi renunþã la viaþa pa-
cientului, funcþionarul public  e prost retri-
buit ºi îþi închide ghiºeul în nas. La ce sã ne
mai aºteptãm?! Am auzit din gura unui das-
cãl vorbe grele, care vor face istorie, vorbe
care, în orice societate normalã, ar trebui sã
dea de gândit.

Nu este important dacã pleacã sau nu...
profesorul Moanþã, pentru cã va veni un alt
Moanþã, dar trebuie reparatã greºealã faþã de
aceºti tineri, este vorba de recredibilizarea unui
concurs, numit  Olimpiadã. Se poate agãþa
domnul Moanþã  cât doreºte de acest scaun,
dar vine o zi când va pleca din acel birou ºi
elevii îi vor reproºa cã, pe mandatul sãu, Olim-
piada de Matematicã nu a fost ceea ce ºtiau
ei cã trebuie sã fie, un concurs serios, cu

elevi buni, dar ºi cu profesori competenþi. Vreþi
sã vã þineþi de scaune, în regulã, dar nu cu
preþul generaþiilor viitoare, nu ne amanetaþi
nouã viitorul, nu descurajaþi elevii, determi-
nându-i sã nu mai participe la concursuri pe
motiv cã sunt mulþi ºi atunci îi faceþi cumva
sã nu mai calce pe la concurs. Nu cu preþul
umilirii celorlalþi profesori de bunã credinþã,
ci cu strategii, cu proiecte în educaþie, cu
soluþii viabile. Nu sunt vorbe mari, sunt vor-

be care ar putea salva generaþia supusã la
”mutilare” de profesorii supãraþi pe situaþia
lor profesionalã sau materialã.

La ISJ Dolj, de câteva zile s-a aºternut
tãcerea. S-ar putea traduce cã „poate, poa-
te, vom scãpa... poate, poate, presa va re-
nunþa”. Da, domnilor, presa pânã la urmã
va renunþa, dar, din pãcate, nu aþi înþeles
nimic ºi atunci nu putem sã nu ne întrebãm:
Educaþia, încotro?!

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Organizatorii acestor întâlniri
au fost Asociaþia Studenþilor Ti-
moceni ºi Asociaþia Studenþilor
Basarabeni din Craiova, în parte-
neriat cu Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”,
Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidia-
nul regional “Cuvântul Libertã-
þii”.  Cu aceastã ultimã prezenta-
re, în cadrul cãreia au fost rea-

Mesaj cãtre tinerii din Timoc ºi Basarabia:

„E timpul sã vã„E timpul sã vã„E timpul sã vã„E timpul sã vã„E timpul sã vã
implicaþi mai mult!”implicaþi mai mult!”implicaþi mai mult!”implicaþi mai mult!”implicaþi mai mult!”

Ieri, la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” a avut loc ultima dezbatere din
cadrul proiectului „Personalitãþi marcante din Is-
toria Basarabiei ºi Timocului”. La eveniment au
participat, ca de fiecare datã, invitaþi de marcã,
uniþi prin aceleaºi principii, dar mai ales uniþi
prin aceeaºi limbã. Din partea administraþiei ju-
deþene a fost prezent Cosmin Vasile, consilier
judeþean ºi director al Zonei Metropolitane Cra-
iova; Camera Deputaþilor a fost reprezentatã de

Ionuþ Stroe, deputat, ºeful Delegaþiei Parlamen-
tului României la Adunarea Parlamentarã a Con-
siliului Europei; din partea Universitãþii a fost
prezentã Cristina Soare, sociolog. Mesajul eu-
roparlamentarul Victor Boºtinaru a fost trans-
mis prin intermediul consilierului sãu, Ramona
Dumitru. Versurile poetului Grigorie Vieru ne-
au fost reamintite de Dan Lupescu, directorul
revistei „Lamura”, un susþinãtor al românilor
din comunitãþilor istorice.

Deputatul Ionuþ Stroe: „Români, de peste tot, tineri, oameni care
manifestaþi interes pentru astfel de dezbateri, e timpul vostru. Trebuie sã
mergeþi ºi sã vã implicaþi în zona decizionalã. Este nevoie de o mult mai
mare participare a voastrã în deciziile societãþii din care faceþi parte. O sã
mã aplec mai mult pe problema Republicii Moldova, dar cu toþii trebuie
sã vã implicaþi pentru cã þara are nevoie de voi ºi nu sunt vorbe mari.
Acolo unde suntem, noi, românii, trebuie sã ne susþinem interesele ºi
drepturile. Existã momente dificile pentru societãþile din care facem par-
te.  E bine, aºadar, sã ne implicãm!”.

Cosmin Vasile, consilier judeþean: „În ultima perioadã chiar am
avut contacte  cu Republica Moldova, pentru cã în calitatea mea de direc-
tor al Zonei Metropolitane Craiova, am avut de curând o vizitã,  am fost
introduºi de cãtre Ministerul Dezvoltãrii printr-un parteneriat prin care
sã-i sprijinim pe fraþii noºtri de dincolo de Prut. Ei sunt în faza de preade-
rare la Uniunea Europeanã, acum se dezvoltã ºi încearcã sã-ºi facã o
legislaþie adaptatã la normele UE, se creeazã regiuni de dezvoltare cum
sunt ºi la noi ºi pe acest model am avut  vizita reprezentanþilor Guvernului
Republicii Moldova. Am trecut ºi prin Valea Timocului ºi am fost impre-
sionat cã imediat cum treci Dunãrea auzi vorbindu-se limba românã. Sunt
deschis la parteneriate ºi îi aºtept pe tinerii din Basarabia ºi Timoc sã vinã
cu proiecte concrete ºi e, personal îi voi sprijini cu tot ceea ce pot”.

mintite publicului personalitãþile
evocate pe parcursul anului tre-
cut, s-a încheiat proiectul, urmând
foarte curând sã fie lansat spre
implementare unul nou, care vi-
zeazã proiecþiile educaþionale ºi
culturale ale românilor de pretu-
tindeni.

Proiectul „Personalitãþi mar-
cante din Istoria Basarabiei ºi

Timocului”, aflat la final, ºi-a
propus sã prezinte publicului larg,
interesat de istoria românilor din
comunitãþile istorice, mai multe
teme, pe marginea cãrora am în-
cercat sã antrenãm oficialitãþi lo-
cale ºi centrale, importanþi lideri
din Basarabia ºi Timoc, diplomaþi,
europarlamentari, reprezentanþi ai
instituþiilor de culturã, profesori
universitari, istorici ºi, nu în ulti-
mul rând, media localã ºi centra-
lã. ªi de data aceasta vom avea
invitaþi importanþi.

Despre personalitãþile din Ba-
sarabia a vorbit, ieri, preºedintele
Asociaþiei Studenþilor Basarabeni
din Craiova, Ion Cobâsenco, iar
despre personalitãþile din Valea Ti-
mocului, George Petrovic, ºef
Departament pentru Relaþii Inter-
ne din cadrul Asociaþiei Studenþi-
lor Timoceni.
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Judeþean de ExcelenþãJudeþean de ExcelenþãJudeþean de ExcelenþãJudeþean de ExcelenþãJudeþean de Excelenþã

Astãzi, are
loc testarea
pentru selecþia
elevilor în ve-
derea comple-
tãrii Centrului
Judeþean de
Excelenþã Dolj.
La Colegiul
Naþional „Carol
I” vor participa
elevii de la dis-
ciplinele mate-
maticã, biolo-
gie, fizicã ºi
chimie, în timp ce la „ªtefan Odobleja” se va desfãºura testul la
informaticã. „Examenele vor începe la ora 9.30 ºi vor þine douã
ore pentru cei din clasele a IV-a – a VI-a ºi cu o orã în plus pentru
celelalte clase. Avem înscriºi 634 de elevi, alþi 61 fiind admiºi fãrã
testare, dupã rezultatele obþinute anul trecut la olimpiadele ºcola-
re”, a declarat prof. Mihãiþã Stoica, purtãtor de cuvânt al ISJ
Dolj. Cei mai puþini sunt înscriºi la chimie – 36, unul singur în
clasa a VIII-a ºi numai trei la clasa a XII-a, în timp ce numãrul
cela mai mare este la matematicã, aproape 400.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU
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Sãptãmâna trecu-
tã a avut loc faza ju-
deþeanã a Olimpiadei
de Fizicã, rezultatele
fiind fãcute cunos-
cute. Nu au fost pro-
bleme majore, nici în
timpul susþinerii exa-
menului, nici la co-
rectare. Au participat
121 de elevi de clasa
a VI-a, 56 din clasa
a VII-a, 19 dintr-a
VIII-a, 23 dintr-a
IX-a, cu ºase mai
puþin din clasa a X-
a, numai 8 din penultima clasã de liceu ºi doar unul din anul terminal
al învãþãmântului preuniversitar. „Întâlnim candidaþi puþini la anii ter-
minali, deoarece miza nu este decât prezenþa în lotul internaþional al
României. Sigur, ºi complexitatea subiectelor este mai mare. În urma
etapei judeþene din acest an, am calificat 11 copii la faza naþionalã,
care se va desfãºura la Vaslui, în luna aprilie. Au fost depuse cinci
contestaþii, patru dintre ele fiind soluþionate prin medierea cu elevul
ºi pãrintele acestuia, iar la ultima ponderea notei a crescut cu douã
puncte”, a declarat prof. Ileana Moculescu, inspector de speciali-
tate în cadrul ISJ Dolj.

Un week-end olimpicUn week-end olimpicUn week-end olimpicUn week-end olimpicUn week-end olimpic
E sfârºit de sãp-

tãmânã, e etapã ju-
deþeanã de Olimpia-
dã ªcolarã. Astfel,
elevii claselor a VIII-
a ºi a XII-a vor par-
ticipa la faza judeþea-
nã a Olimpiadei de
Latinã, iar cei ai cla-
selor a IX-a ºi a
XII-a vor fi prezenþi
la aceeaºi etapã, dar
la Greaca veche.
Concursul va avea
loc la Colegiul Naþi-
onal „ªtefan Velovan” din Craiova, duminicã, 22 februarie. La ace-
eaºi datã ºi tot la „Velovan” se va desfãºura ºi faza judeþeanã la Olim-
piada de Limba englezã. Cu o zi înainte,  elevii claselor a V-a – a
VIII-a vor susþine teza la Olimpiada Judeþeanã de Limba ºi literatura
românã, gazdã fiind ªcoala Gimnazialã „Decebal” din Craiova, iar
cei din clasele de liceu vor trece prin acelaºi examen, dar la Colegiul
Naþional „ªtefan Odobleja”

La început de primãvarã, Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” Craiova oferã doamnelor pensionare din Cra-
iova momente de relaxare la spectacolele programate
pe 1 ºi 8 martie. Invitaþiile de douã locuri se pot procu-
ra de la agenþia teatralã, cu condiþia prezentãrii cuponu-
lui de pensie, respectându-se principiul „primul venit,
primul servit!”.

În prima zi a lui Mãrþiºor, acestea sunt invitate la
„Dimineaþa de dupã...”, de Peter Quilter, în regia lui
Mircea Corniºteanu, o savuroasã comedie despre dra-
goste, sex ºi relaþii, avându-i în distribuþie pe actorii
Nataºa Raab, Cãtãlin Bãicuº, Monica Ardelanu, ªtefan
Cepoi ºi Tudorel Petrescu. Peter Quilter este unul din
dramaturgii britanici foarte apreciaþi, piesele sale fiind
traduse în peste 25 de limbi ºi jucate în teatre impor-
tante din întreaga lume. „Dimineaþa de dupã…” este
prezentatã în prezent ºi în Varºovia, Praga, Bratislava,
Dresda, Sofia ºi Asuncion. Nu mai puþin de 100 de
invitaþii sunt oferite de Naþionalul craiovean la repre-
zentaþia din 1 Martie, ora 18.30.

Pe 8 Martie, ora 18.30, se va juca spectacolul „Hot
l Baltimore”, de Lanford Wilson, în regia lui Peter
Schneider – personalitate a cinematografiei ºi teatrului
american, cunoscut ca primul preºedinte al „Walt Dis-
ney Feature Animation”. Reprezentaþia îi va aduce în
scenã pe actorii Mirela Cioabã, Valentin Mihali, Valeriu
Dogaru, Raluca Pãun, Romaniþa Ionescu, Ramona
Drãgulescu, Iulia Colan, Gina Cãlinoiu, Cãtãlin Vieru,
Corina Druc, Anca Dinu, Dragoº Mãceºanu, ªtefan
Cepoi, Cosmin Rãdescu, Tudorel Petrescu, Cosmin
Dolea. Doamnele care doresc sã vadã spectacolul au la
dispoziþie 30 de invitaþii.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional Craiova oferã doamnelor pensionare
130 de invitaþii la spectacolele de 1 ºi 8 Martie!

Dupã Cristian Tudor Popescu,
care, în 6 aprilie 2014, a vorbit la
Craiova despre „Mit ºi minciunã.
Epopeea naþionalã în cinemato-
grafia româneascã”, un alt jurna-
list este invitat la „Întâlnirile Spec-
tActor” organizate de Teatrul Na-
þional „Marin Sorescu”.

Duminicã, 22 februarie, de la
ora 11.00, în Sala „Ion D. Sîrbu”,

Ion Cristoiu vorbeºte la Craiova despreIon Cristoiu vorbeºte la Craiova despreIon Cristoiu vorbeºte la Craiova despreIon Cristoiu vorbeºte la Craiova despreIon Cristoiu vorbeºte la Craiova despre
„Presa postdecembristã: sub semnul„Presa postdecembristã: sub semnul„Presa postdecembristã: sub semnul„Presa postdecembristã: sub semnul„Presa postdecembristã: sub semnul

permanentei neaºezãri”permanentei neaºezãri”permanentei neaºezãri”permanentei neaºezãri”permanentei neaºezãri”

Povestea bãieþelului din lemn, al cãrui nas creºtea de
fiecare datã când rostea o minciunã, este spusã din nou
de actorii Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri”.
Astãzi, 21 februarie, la ora 18.00, Pinocchio intrã în
scenã cu tot cu nãzdrãvãniile lui, în spectacolul ce-i
poartã numele, adaptare dupã Carlo Collodi. Scenariul
ºi regia îi aparþin lui Cristian Pepino, scenografia este
realizatã de Cristina Pepino, iar personajele – însufleþite
de actorii Rodica Prisãcaru, Emanuel Popescu, Mugur
Prisãcaru, Alla Cebotari, Oana Stancu, Iulia Cârstea,
Adriana Ioncu. Muzica este o creaþie Dan Bãlan.

Duminicã, 22 februarie, ora 11.00, ne dezvãluie o
„Poveste  japonezã”,  într-un „spectacol despre iubire
în lumea ºoriceilor, ce-þi dã aripi ºi te ridicã deasupra
oricãrui obstacol ºi-þi dãruieºte un final fericit”, spun re-
prezentanþii teatrului. „Poveste japonezã” de Ksenia Sto-

Povestea nãzdrãvanului
Pinocchio, spusã de actorii

Teatrului „Colibri”

Ion Cristoiu va susþine conferinþa
intitulatã „Presa postdecembristã:
sub semnul permanentei neaºe-
zãri”. La final, publicul va putea
sã intre în dialog cu invitatul, mo-
derator al întâlnirii fiind Nicolae
Coande, secretar literar al TNC.

„Întâlnirile SpectActor” repre-
zintã un eveniment cultural iniþiat
în anul 2009 de Naþionalul craio-
vean. În cadrul acestuia sunt pro-
gramate conferinþe ºi discuþii cu
publicul ale unor personalitãþi din
lumea culturalã româneascã.

Ion Cristoiu s-a nãscut la 25
noiembrie 1948 (dupã actul de
naºtere) / 16 noiembrie 1948 (în
realitate), în comuna Gãgeºti, ju-
deþul Vrancea. A urmat cursurile
Facultãþii de Filosofie a Universi-

tãþii din Cluj ºi a debutat în gazetã-
rie în 1968. ªi-a legat numele de
sãptãmânale ºi cotidiene precum
„Zig-zag” „Evenimentul zilei”,
„Expres Magazin”, „Cotidianul”,
„Naþional”, „Libertatea”, „Curen-
tul”, „Azi” ºi altele. În ultimii ani a
desfãºurat o activitate intensã în
televiziune.

A publicat mai multe cãrþi de
prozã, de publicisticã ºi de eseuri
ºi este autor al unor ediþii critice
Camil Petrescu ºi Marin Preda. A
scris chiar ºi o istorie a literaturii
proletcultiste (1.440 pagini), care
n-a putut sã aparã înainte de 1989
din cauza cenzurii, iar dupã 1989,
din cauzã cã autorul n-a mai avut
timp sã-ºi revadã manuscrisul.

MAGDA BRAT U  

ianovic,  adaptare  ºi  regie  Zivomir  Jokovic, scenogra-
fie Eustaþiu Gregorian, cu muzica semnatã Alin Maco-
vei-Moraru, îi are în distribuþie pe actorii Rodica Prisã-
caru, Adriana Ioncu, Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru,
Emanuel Popescu, Alla Cebotari ºi Ionica Dobrescu.

Biletele se pot procura de la Agenþia Teatrului „Co-
libri”, de luni pânã sâmbãtã, între orele 10.00 – 13.00
ºi 16.00 – 19.00, iar duminica în intervalul 10.00 –
13.00. Preþul este 5 lei, 7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului.  MAGDA BRATU
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Luptele între trupele ucrainie-
ne ºi separatiºtii pro-ruºi au con-
tinuat ºi ieri în estul Ucrainei, la
mai bine de o sãptãmânã de la în-
cheierea acordului Minsk 2. Chiar
dacã s-a constatat o scãdere a in-
tensitãþii confruntãrilor, ambele
tabere se acuzã din nou reciproc
de încãlcarea încetãrii focului.

Autoritãþile de la Kiev îi acu-
zã pe separatiºti cã au atacat de
50 de ori poziþiile trupelor ucrai-
nene, folosind blindate, rachete
ºi tiruri de artilerie. Majoritatea
confruntãrilor au fost consem-
nate în apropierea oraºului Do-
neþk, fief al separatiºtilor. Pur-
tãtorul de cuvânt al armatei
ucrainene, Anatoli Stelmah, a
vorbit ºi despre atacuri în dis-
trictul Mariupol, zona de pe þãr-
mul Mãrii Azov ce încã mai este

Douã trenuri
de persoane s-au
ciocnit în Elveþia

Douã trenuri de pasageri
au intrat în coliziune, ieri
dimineaþã, în apropiere de
gara din Rafz, în cantonul
Zurich, situat în zona cen-
tral-nordicã a Elveþiei.
Deocamdatã nu sunt cunos-
cute cauzele producerii
accidentului, care a avut loc
la ora 6.45. Mai multe
vagoane ale unuia dintre
trenuri s-au rãsturnat, iar
circulaþia pe linia Bülach-
Schaffhouse a fost întrerup-
tã. Chiar dacã un membru al
echipelor de salvare a decla-
rat sub protecþia anonimatu-
lui cã 49 de persoane au fost
rãnite, poliþia a anunþat cã
doar cinci pasageri au fost
rãniþi, din care unul se aflã
în stare gravã.

Un tânãr în vârstã de 18
ani, care se afla într-unul
dintre trenuri, crede cã
mecanicul nu s-a oprit la
culoarea roºie a semaforului.
Potrivit lui, trenul în care se
afla ºi care plecase din Rafz
îndreptându-se cãtre Schaf-
fhouse a început sã frâneze
brusc. „Un tren rapid ce
venea de la Zurich a ajuns în
spatele nostru ºi ne-a lovit.
Trenul Intercity a deraiat”, a
povestit el.

Temperaturi
extreme în SUA:
Cascada Niagara
a îngheþat

Temperaturile extrem de
scãzute au determinat înghe-
þarea parþialã a Cascadei
Niagara, spre bucuria turiºti-
lor care se delecteazã cu acest
spectacol oferit de naturã.
Deºi cascada nu este tocmai
îngheþatã, pentru cã apa
curge în continuare sub
gheaþa de la suprafaþã,
fenomenul este unul destul de
rar. Totuºi, singurul moment
în care apa a încetat sã curgã
complet a fost în 1848, din
cauza unui îngheþ în amonte.

De câteva zile, estul Statelor
Unite ºi regiunea Midwest se
confruntã cu temperaturi
extrem de scãzute. Nu mai
puþin de 27 de state se aflã
sub avertizare sau alertã de
vânt rece, aceasta fiind una
dintre cele mai reci perioade
din ultimele decenii în zona
curpinsã între Marile Lacuri
ºi Golful Mexic.

În Chicago, temperaturile
au ajuns sã fie resimþite între
minus 20 ºi minus 30 de
grade Celsius din cauza
vântului. Zonele din sud se
confruntã ºi ele cu tempera-
turi scãzute. Temperaturile
foarte scãzute au transformat
zãpada în gheaþã, iar drumu-
rile au devenit periculoase din
cauza poleiului.

Hollande ºi Merkel cer respectareaHollande ºi Merkel cer respectareaHollande ºi Merkel cer respectareaHollande ºi Merkel cer respectareaHollande ºi Merkel cer respectarea
în totalitate a acordurilor de la Minskîn totalitate a acordurilor de la Minskîn totalitate a acordurilor de la Minskîn totalitate a acordurilor de la Minskîn totalitate a acordurilor de la Minsk

Preºedintele francez François Hollande ºi
cancelarul german Angela Merkel au decla-
rat, ieri, la Paris, cã doresc punerea în apli-
care în totalitate a acordului de la Minsk.
„Acordurile de la Minsk trebuie sã se aplice.
Toate acordurile de la Minsk, nimic altceva
în afarã de Minsk. Încetarea focului a fost
în mod repetat încãlcatã. Aceasta trebuie sã
fie de-acum respectatã pe întreaga linie a
frontului”, a declarat François Hollande în
timpul unei conferinþe de presã la care a
participat ºi cancelarul german Angela Mer-
kel. „Obiectivul este ca angajamentele de la
Minsk sã fie acum aplicate ºi traduse în
practicã (...). Nu am mers la Minsk sã im-
punem sancþiuni. Am mers sã facem pace,
care este un proces lung ºi dificil. Dar este
important sã facem tot posibilul”, a spus An-
gela Merkel. Cancelarul german a mai afir-
mat cã adoptarea de noi sancþiuni împotriva
Rusiei constituie o opþiune dacã acordurile
de la Minsk continuã sã fie încãlcate.

Marþi, ºefii diplomaþiei din Franþa, Germa-
nia, Rusia ºi Ucraina vor partipa la o reuniune
ce va avea loc la Paris. Discuþiile se vor purta
pe marginea conflictului din estul Ucrainei,
dupã cum anunþat ieri, ministrul francez al Afa-

cerilor Externe, Laurent Fabius. Întâlnirea se
va desfãºura la sediul Ministerului francez al
Afacerilor Externe, marþi dimineaþa, la solici-
tarea ºefilor de stat ºi de guvern din cele patru
þãri semnatare ale acordului de la Minsk.

Vladimir Putin, bine primit la Budapesta
Vizita preºedintelui rus Vladimir Putin la

Budapesta, la o sãptãmânã de la semnarea
acordului de la Minsk de încetarea a focu-
lui în estul Ucrainei, ºi îndeosebi primirea
fãcutã de premierul maghiar Viktor Orban
a trezit nedumeriri la nivelul Uniunii Euro-
pene, Ungaria fiind þarã membrã din 2004.
Viktor Orban a repetat cã „Ungaria trebuie
sã mulþumeascã cã are cãldurã ºi electrici-
tate”. 80 la sutã din gazele consumate de
Ungaria provin din Rusia. Asta se ºtia. Mos-
cova va finanþa construirea unei centrele

nucleare care în zece ani va asigura douã
treimi din nevoile Ungariei. „Vizitã preþioa-
sã”, „Putin ne suflã în ceafã”, a titrat presa
maghiarã. „În aceastã parte a lumii”, a de-
clarat sub formã de justificare ministrul
maghiar al Afecerilor Externe Peter Szijjar-
to, „noi ne putem permite a avea relaþii nor-
male cu Rusia”. Fireºte, ºeful diplomaþiei
maghiare nu recunoaºte cã Putin doreºte
extinderea zonei de influenþã a Moscovei
asupra þãrilor din Europa de Est, ca în ve-
chile timpuri ale URSS.

Kievul ºi separatiºtii pro-ruºi se acuzã
reciproc de încãlcarea armistiþiului

Un nou masacru comis de gruparea Statul
Islamic s-a petrecut în vestul Irakului, acolo
unde au loc confruntãri pentru controlul asu-
pra oraºului Al-Baghdadi, lângã care se aflã o
bazã aerianã a SUA. 150 de civili au fost exe-
cutaþi, aceºtia fiind, din câte se pare, membri ai
tribului Abu Oubeid, care luptã alãturi de trupe-
le guvernamentale irakiene împotriva forþelor
jihadiste. Oraºul Al-Baghdadi, situat la 5 kilo-
metri de baza aerianã Ain al-Assad unde militari

Irak: 150 de civili executaþi de Statul Islamic
americani îi pregãtesc pe soldaþii irakieni, se aflã
de peste o sãptãmânã sub asediul SI. Susþinute
de luptãtori kurzi ºi de forþe aeriene americane,
trupele guvernamentale irakiene au lansat în ul-
timele luni mai multe contraatacuri împotriva
militanþilor SI.

 Cel mai târziu în luna mai ar urma sã fie lan-
satã o operaþiune pentru recucerirea oraºului
Mosul, al doilea ca mãrime din Irak, dacã forþele
irakiene ºi kurde vor fi pregãtite pânã atunci.

Aceasta va implica 20.000-25.000 de militari.
Mosul este un punct strategic întrucât se aflã

într-o zonã zãcãminte importante de petrol. În
prezent, între 1.000 ºi 2.000 de luptãtori ai SI
asigurã controlul asupra oraºului, care a fost
capturat în iunie de la trupele irakiene. Miliþiile
radicale sunnite controleazã ºi zone semnificati-
ve din Siria vecinã ºi existã informaþii potrivit
cãrora SI ºi-a înfiinþat celule ºi în Libia, þarã do-
minatã de haos.

controlatã în mare parte de Kiev,
responsabilii ucraineni temându-
se cã aceasta ar putea fi urmã-
toarea þintã a rebelilor.

Pe de altã parte ºi separatiºtii
pro-ruºi acuzã trupele ucrainene
cã încalcã armistiþiul, insurgen-
þii vorbind despre 51 de atacuri
executate cu artileria ºi lansatoa-
rele de rachete.

Preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko a sugerat ca Uniunea
Europeanã (UE) sã trimitã experþi
militari în estul þãrii, devastat de
conflictul cu rebelii proruºi. El a
discutat  telefonic cu preºedin-
tele Consiliului European Donald
Tusk despre situaþia din Donbas
ºi implementarea acordurilor de
la Minsk. Acesta a subliniat cã
pentru facilitarea implementãrii
acordurilor de pace, Consiliul

Naþional de Securitate ºi Apãrare
al Ucrainei a decis sã cearã Con-
siliului de Securitate al ONU ºi
Uniunii Europene sã trimitã forþe
de menþinere a pãcii în Ucraina.

De altfel, misiunea permanen-

tã a Ucrainei la ONU a început
consultãri, la New York, cu pri-
vire la punerea în aplicare a de-
ciziei conducerii statului de a
mobiliza o misiune de menþinere
a pãcii în estul þãrii.



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 21 februarie 2015programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

SÂMBÃTÃ - 21 februarie

07:00 Dupã Cortina de Fier
07:50 Discover România
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
09:00 Prin Þara zânelor (R)
09:25 Trouble in Paradise
1932, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
10:55 Discover România
11:00 Gala Umorului
12:10 Cântecele nu mor

niciodatã
14:00 Telejurnal
14:30 Dupã Cortina de Fier
15:00 Ora regelui
16:00 Submarinul României-

Prizonier în adâncuri
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Premiile Grammy-cea de-

a 57-a ediþie
23:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:20 6 Gloanþe
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:15 Telejurnal
03:05 Teleenciclopedia
03:55 În grãdina Danei
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

România
13:00 Gala Naþionalã de Poezie

2014
14:10 Bluegrass
1988, SUA, Dramã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Averea lui Cookie
1999, SUA, Comedie, Dramã
22:10 Mesagerul
2009, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Dragoste
00:10 Arte , carte ºi capricii (R)
01:00 Rezistenþa prin culturã
01:30 Citeºte româneºte!
02:00 Noapte indigo (R)
02:50 Averea lui Cookie (R)
1999, SUA, Comedie, Dramã
04:40 Memorialul Durerii (R)
05:30 Artdelenisme
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

08:45 Scooby Doo ºi harta
misterioasã

09:30 1.000 post Terra
11:10 Thor: Întunericul
13:00 Cine-i Urechilã?
14:20 Iisus mã iubeºte
16:00 Despãrþiþi, dar împreunã
17:50 Hotel Grand Budapest
19:30 Secþia de geriatrie
20:00 Revenirea
20:35 Nu
22:35 Noi suntem familia Miller
00:25 Viaþa mea cu Liberace
02:25 Kung Fu la grãmadã
04:05 Nu
06:00 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplã doctore ?
11:00 Sunt celebru, scoate-mã

de aici! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Ninja în vacanþã
1995, SUA, Comedie
15:00 O duminicã de pominã
2008, SUA, Comedie, Crimã
17:00 Tipul cel nou
2002, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt celebru, scoate-mã

de aici!
22:30 Luptãtorul
2010, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
00:45 Ninja în vacanþã (R)
1995, SUA, Comedie
02:30 Luptãtorul (R)
2010, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
04:30 O duminicã de pominã (R)
2008, SUA, Comedie, Crimã
06:30 Curcubeul de peºtiºori

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doamne de poveste
03:00 Acasã în bucãtãrie
04:00 Iubire ca în filme (R)
05:00 Dragoste de viaþã
06:00 Terra Nostra (R)

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Micuþa Picasso - O

poveste controversatã (R)
14:15 Dansând la Harvest

Moon (R)
16:15 De douã ori da
18:15 Un geniu autentic
20:30 Mereu la prima întâlnire
22:30 Nu-mi pasã
00:45 Mereu la prima întâlnire

(R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 El Dorado
2010, Peru, SUA, Acþiune,

Aventuri, Fantastic
11:00 Mr. Bean în vacanþã (R)
2007, Marea Britanie,

Comedie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Te cunosc de undeva
00:00 Nu te pune cu tata!
2005, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
02:00 Rãzboiul fanilor (R)
2008, SUA, Aventuri, Come-

die, Dramã
03:45 El Dorado (R)
2010, Peru, SUA, Acþiune,

Aventuri, Fantastic
05:15 Ciocanitoarea Woody

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine (R)
11:00 Supermodels by Cãtãlin

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

Istoric
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu
23:00 Toþi copiii lui Dumnezeu

pot sã danseze
2008, SUA, Dramã
00:45 Poliþistul
2011, Israel, Dramã
02:45 Asta-i România! (R)
04:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Harababura (R)
1990, România, Comedie
13:00 Revendicarea (R)
14:00 Miss fata de la þarã (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Batman se întoarce
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:30 Undercover: Misiune la

sud de Dunãre
2011, Bulgaria, Acþiune,

Crimã, Dramã
01:30 Batman se întoarce (R)
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
04:00 Undercover: Misiune la

sud de Dunãre (R)
2011, Bulgaria, Acþiune,

Crimã, Dramã
05:30 Focus (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Boxbuster: România pe

KOnt propriu!
20:00 România dã KOmanda!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Glory Super Fight Series:

Jhonata Diniz - Hesdy Gerges
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 22 februarie

07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Foc încruciºat
14:00 Telejurnal
14:30 DUPÃ 25 DE ANI
15:00 Familia Kennedy din

Massachusetts
1990, SUA, Dramã
16:00 Tezaur folcloric
17:00 Teatrul etern ºi vieþile lui

trecãtoare
18:00 Lozul cel mare
18:30 Starea naþiei
18:45 Dosar România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Eurovision România
22:50 Starea naþiei
23:50 Garantat 100%
00:45 Andografia zilei
00:50 Omul întunericului
2009
02:50 Telejurnal
03:40 Sport
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Dosar România
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Parteneri de week-end
11:30 Cap compas
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Destine romantice
1981, Romania
15:40 5 minute de istorie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Mistere ºi conspiraþii
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Premiera
1976, România, Comedie
21:50 5 minute de istorie
21:55 Cartea cea de toate zilele

(R)
22:10 Moartea domnului

Lãzãrescu
2005, România, Comedie,

Dramã
00:50 Credinþã ºi celebritate (R)
01:20 Omul cu chitara (R)
02:10 Teatru (R)
03:40 D'ale lu' Miticã
04:30 Europa 360°
05:00 Jurnal de front (R)
05:30 Credinþã ºi celebritate
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Eu cu sora mea mai micã
09:40 Scooby-Doo! Misterul de

la campionatul de wrestling
11:05 Hoþul de cãrþi
13:15 Jocul preºedinþilor
14:55 Clopoþica ºi Zâna Pirat
16:15 Marea neagrã
17:50 Cercul de foc
20:00 Philomena
21:40 Sub acelaºi acoperiº
22:15 Furtuna de zãpadã
23:50 Knick
00:40 Grand Piano
02:10 Întuneric total

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Dupã 20 de ani
11:00 Sunt celebru, scoate-mã

de aici! (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Tipul cel nou (R)
2002, SUA, Comedie
16:00 Bascheþii fermecaþi
2002, SUA, Comedie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Sunt celebru, scoate-

mã de aici!
22:30 12 ani de sclavie
2013, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Bascheþii fermecaþi (R)
2002, SUA, Comedie
03:30 12 ani de sclavie (R)
2013, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Inger salbatic
15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânãr ºi Neliniºtit
17:00 Clona
18:00 Regina inimilor
19:00 Puterea destinului
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Dragoste de viaþã
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doamne de poveste
03:00 Acasã în bucãtãrie
04:00 Iubire ca în filme (R)
05:00 Dragoste de viaþã
06:00 Terra Nostra (R)

08:00 La Mãruþã
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc (R)
12:30 De douã ori da (R)
14:30 Un geniu autentic (R)
16:30 Fostele iubite ale iubitului

meu
18:30 Confesiunile unei mirese
20:30 Jaf la Harvard
22:30 Furie oarbã
00:30 Jaf la Harvard (R)
02:30 Lumea Pro Cinema
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:15 ªapte ani în Tibet
1997, SUA, Aventuri, Dramã,

Rãzboi
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Gladiatorul
2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
23:30 ªapte ani în Tibet (R)
1997, SUA, Aventuri, Dramã,

Rãzboi
02:00 Observator (R)
02:45 Star News (R)
03:15 Gladiatorul (R)
2000, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Uºã-n uºã (R)
2008, România, Comedie
09:00 La întâlnire cu pericolul

(R)
2009, Crimã, Dramã
11:00 Supermodels by Cãtãlin

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

Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu
23:00 Bestia
2006, SUA, Horror
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Bestia (R)
2006, SUA, Horror

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi design
09:30 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Amintiri din viitor
12:30 Playtech
13:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:00 Imagini incredibile din lume
15:00 Cronica Netului (R)
15:30 Pãcalã
1974, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Pãcalã (R)
1974, România, Comedie
00:30 Schimb de mame (R)
02:30 Vreau sã divorþez (R)
04:00 Secrete de stil (R)
04:30 Amintiri din viitor (R)
05:30 Focus (R)
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai

tare din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 România dã KOmanda!
23:00 Punk'd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Melineºti,

judeþul Dolj va organiza în perioa-
da 24.03.2015 – 27.03.2015 concur-
sul pentru ocuparea funcþiei vacan-
te de Referent, clasa a -III-a, gra-
dul Superior din cadrul Biroului Fi-
nanciar – Contabil al Comunei Me-
lineºti, judeþul Dolj. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune
începând cu data de 20.02.2015
pânã în data de 13.03.2015 la se-
cretariatul Primãriei Comunei Me-
lineºti. Candidatul care se înscrie
la examen trebuie sã îndeplineas-
cã cumulativ urmãtoartele condi-
þii: - studii liceale, de profil econo-
mic, finalizate cu diplomã de ba-
calaureat, vechime de cel puþin 9
ani în specitalitatea studiilor. Re-
laþii la telefon: 0251/ 440.042.

S.C. AUTOFRESH ROSSI
S.R.L. anunþã lansarea unei com-
petiþii pentru încheierea unui con-
tract de cercetare cu tema “Un
studiu complex al suicidului în ju-
deþul Dolj” în valoare de maxim
3000 RON. Ofertele se depun pânã
la data de 27.02.2015 la sediul S.C.
AUTOFRESH ROSSI S.R.L., com.
Podari, str. Jiului nr. 21.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

DISPOZIÞIA NR.2415
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã în data de 26.02.2015, ora 10,00
în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali din municipiul Craiova, în semestrul II al anului
2014.

2. Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Municipiului Craiova, dna.Lia-Olguþa Vasilescu, sã voteze ordinea
de zi în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã Salubris Dolj, din data de 26.02.2015.

3. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova-dl.Ionuþ Cosmin Pîrvulescu, de a vota
ordinea de zi în Adunarea Generalã Ordinarã a Asociaþiei „Craiova-Capitalã Culturalã Europeanã 2021”, din data de 06.03.2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþe
destinate închirierii persoanelor ºi/sau familiilor evacuate sau care urmeazã a fi evacuate din locuinþe retrocedate în naturã
foºtilor proprietari, în anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a unei locuinþe proprietate privatã a munici-
piului Craiova ºi aflatã în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova,
situatã în str. Bucovãþ, nr.179.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea închirierii, a ºapte locuinþe situate în municipiul Craio-
va, str.Râului, nr.42, cam.1, 2, 4, 6, 7, 9 ºi str.Vlad Þepeº, nr.20.

7. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri
destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional, precum ºi locuinþe din domeniul privat al muni-
cipiului Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor de transport în
comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali
profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna martie 2015.

9. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.598/2014 referitoare la
desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþã-
mânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

10. Proiect de hotãrâre privind vânzarea, cãtre CEZ Distribuþie S.A., a unui teren aparþinând domeniului privat al muni-
cipiului Craiova, situat în str.Doljului, nr.35.

11. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri ºi spaþii ocupate de
construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale, producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

12. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a unor terenuri ºi spaþii aparþinând
domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieþele din municipiul Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind preluarea de la Universitatea din Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiu-
lui Craiova, a terenului situat în municipiul Craiova, str.Iancu Jianu, nr.9.

14. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în
administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii
pentru obiectivul de investiþie „Reabilitare ºi modernizare Centru Recuperare Luncã, bvd. ªtirbei Vodã, nr.106”.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii
pentru obiectivul de investiþie „Amenajare clãdire pavilion pentru secþii aferente Spitalului Filantropia”.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiþii „Reþele utilitãþi, branºa-
mente Stadion de atletism cu capacitate de peste 5000 locuri”.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru
obiectivul de investiþie „Sistem de încãlzire clãdire ºcoalã P+1 corp C, str.Împãratul Traian, nr.39”– Liceul Charles Laugier.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii
pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Albinelor ºi Aleile I+II”.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii
pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Antiaerianã”.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii
pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Cãpºunilor”.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de intervenþii
pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Grãdinari”.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea atribuirii prin procedura negocierii, fãrã publicarea unui anunþ de participa-
re, pentru o perioadã de 6 (ºase) luni a contractului de delegare pentru activitãþile de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare,
cãtre S.C.Salubritate Craiova S.R.L., dar nu mai târziu de data atribuirii contractului de delegare prin procedura licitaþie
publicã deschisã.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
ecarisaj ºi a activitãþilor de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare, documentaþie care cuprinde Regu-
lamentul referitor la desfãºurarea activitãþilor de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare, Regulamentul
de desfãºurare a activitãþii de ecarisaj din municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfãurarea activitãþilor de dezinsec-
þie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfãºurarea activitãþii
de ecarisaj în municipiul Craiova, Criteriile de selecþie, Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj ºi
a activitãþilor de dezinsecþie, dezinfecþie, deratizare ºi tratamente fitosanitare.

25. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                                                    Emisã azi  20.02.2015

                PRIMAR, SECRETAR,
    Lia-Olguþa VASILESCU      Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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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.

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.

CERERI SERVICIU
Instalator cu experienþã
solicit angajare.  Telefon:
0762/837.734.
Doamnã cu experienþã -
îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sanitare
la preþ avantajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Persoanã tânãrã serioa-
sã fac menaj, dupã ora
16.00. Telefon: 0764/
760.882.
Societate de contabilita-
te oferim servicii de cali-
tate ºi complete la pre-
þuri avantajoase. Telefon:
0742/179.600.
Persoanã serioasã îngri-
jesc bãtrâni pentru ce-
dare locuinþã. Rog se-
riozitate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã îngri-
jim bãtrâni. Telefon:
0765/744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Particular, vând apartament
4 camere, parter, zona Ca-
racal. Telefon: 0724/
512.304; 0746/914.824.

CASE
VÂND casã 3 camere,
Amãrãºtii de Sus, 1.400
mp teren + anexe. Tele-
fon: 0730/508.177.
Vând casã 6 camere,
Podari – Livezi, cu 4000
mp teren ºi 8 ha teren
arabil urgent, convenabil.
Telefon: 0722/266/718.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Proprietar vând casã
Bordei, str. Carpenului
P+ M, teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând vilã P + M + 5000
mp teren comuna Cer-
nãteºti, sat Raznic. Te-
lefon: 0769/844.209.

Vând casã 500 mp te-
ren zonã centralã, idea-
lã afaceri. Telefon: 0730/
750.538.
Vând casã + anexe gos-
podãreºti în centrul co-
munei 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 te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F,  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 1, 5
euro/m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând drepturi teren in-
travilan  380 mp Cra-
iova. Telefon: 0766/
930.864.
TEREN intravilan, 2 par-
cele, str. Moldova - 1.280
mp, str. Muntenia -
1.280 mp, zona Popo-
veni. Telefon: 0744/
555.392.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.

Vând 1.500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, studiu geo-
tehnic, lângã pãdure.
Telefon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Ocazie! Vând, închiriez
teren, Calea Bucureºti,
km 9, ideal halã, show-
room, 1000 m, benzinã-
rie, parc auto, sau
schimb cu apartament.
Telefon: 0762/109.595.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut . Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.

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, con-
sum 4%, 90.000 Km,
culoare alb, 1000 Euro.
Telefon: 0749/059070.
Vând Cielo 2007. Tele-
fon: 0767/153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând în comuna Sun-
teºti- Drãgãºani, 1 ha vie
nobilã pe ºpalieri cu stru-
guri de masã ºi vin, 8400
mp- pãdure. Telefon:
0770/ 274.131.
Vând albume cu colecþii
de timbre. Telefon: 0729/
684.222.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând portbagaj din fier
P.C. adaptabil pe orice au-
toturism vopsit recent
(roºu). Telefon: 0766/
304.708.
Vând cadru metalic nou
pentru handicap, baston
pentru handicap, masã
sufragerie 6 persoane,
preþ negociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând mobilã dormitor ti-
neret tip MOBEXPERT.
Telefon: 0251/412.966.

Vând mobilã pentru far-
macie. Telefon: 0755/
074.742.
Vând abric original fãrã
motor. Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melamina-
te. Telefon: 0251/531.294.
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. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei/kg, co-
vor persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 4 jante + anvelo-
pe CIELO 185/60 R 14-
200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 21 februarie 2015

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

Vând frigider cu congelator
ARTIC - nou cu garanþie 3
ani. Telefon: 0745/751.558.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D 125/
850 W, foarfecã tãiat tablã
de banc, canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor oxigen
sudurã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Telefon:
0251/427.583.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.

Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþii comerciale produc-
þie (textile-pielãrie) ºi spa-
þii pentru birouri pe plat-
forma industrialã Podari.
Preþ 4,5 Euro + TVA/mp.
Telefon: 0724/295.776.
Familie serioasã cautã casã
fãrã chirie (contra ajutor). Te-
lefon: 0761/794.304.
Închiriez garsonierã Brazda
lui Novac, zona Simplon.
Telefon: 0746/112.040.
Închiriez magazin  stra-
dal, cu toate utilitãþile,
Dezrobirii. Telefon: 0351/
437.906; 0755/032.920.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.
MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/69, ne-
fumãtor doresc pensiona-
rã 60 ani, de la þarã pen-
tru a petrece tot restul
vieþii împreunã. 0767/
702.734. Lucicã- comu-
na Dãnciuleºti – Gorj.

DIVERSE
Unei familii nevoiaºe,
las moºtenire o gospo-
dãrie la þarã (Vâlcea) cu
condiþia sã o întreþinã
permanent. Telefon:
0351/809.908.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

DECESE
Soþia anunþã cu du-
rere încetarea din
viaþã, dupã o lungã
suferinþã, a multiu-
bitului ei soþ LIVIU
MARICA. Înmormân-
tarea va avea loc
duminicã, 22 februa-
rie, cu plecare din
Brazda lui Novac,
bloc I5, scara 2.
Veºnicã amintire!
Cumnaþii ºi cumnate-
le anunþã cu durere
încetarea din viaþã a
mult iubitului LIVIU
MARICA.
Finii Aurelia ºi Liviu
Teodorescu anunþã
cu durere încetarea
din viaþã, dupã o
lungã suferinþã, a
mult iubitului lor naº
LIVIU MARICA. Veº-
nicã amintire!

CONDOLEANÞE
Vine o vreme când doar
amintirile rãmân vii.
Pentru tine, suflet nobil,
LIVIU MARICA, a venit
mult prea devreme. Vei
rãmâne veºnic în sufle-
tele noastre! Sora, ne-
poata ºi cumnatul.
Avocaþii ºi salariaþii Barou-
lui Dolj regretã încetarea
din viaþã a distinsului avo-
cat  ZABAN LADISLAU
COLOMAN (1939 -
2015) ºi transmit sincere
condoleanþe familiei în-
doliate.Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!

 Consiliul de administra-
þie al Filialei Dolj al Ca-
sei de Asigurãri a Avo-
caþilor îºi exprimã pro-
fundul regret la trecerea
în nefiinþã a distinsului
avocat ZABAN LADIS-
LAU COLOMAN ºi sunt
alãturi de familie în aces-
te momente de grea în-
cercare.Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu este alãturi de
d.nele prof. Elisabe-
ta ºi prof. Delia la de-
cesul eminentului ju-
rist CONSTANTIN
BOGHEANU, soþ ºi
tatã. Sincere con-
doleanþe!

COMEMORÃRI
Mama ºi soþia, cu du-
rere în suflet, come-
moreazã 5 ani pe
22.02.2015, de la tre-
cerea în nefiinþã a
celui ce a fost DAN
DUMITRU VELICAN,

suflet bun ºi nobil.
Luminã, flori ºi la-
crimi la mormânt. Îi
vom pãstra vie ºi
neºtearsã amintirea.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Pânã la încheierea campiona-
tului mai sunt doar 5 etape, iar în
prima dintre acestea, astãzi, înce-
pând cu ora 18:00, la Polivalentã,
SCM U Craiova va da piept cu
CSM Bucureºti. Un duel ce s-ar
putea dovedi hotãrâtor în clasa-
rea finalã în Top 4, cifrã ce se aflã
deocamdatã în faþa liniei de cla-
sament a alb-albaºtrilor. Cât pri-
veºte gruparea din Capitalã, aceas-
ta îi urmeazã în ierarhie, având cu
doar trei puncte mai puþin, 27 faþã
de 30.

Altfel, nici poziþia a 3-a nu e
bãtutã în cuie, Dinamo aflându-
se actualmente acolo, cu 31 de
puncte (primele douã locuri sunt
intangibile, Tomis având 45 de
puncte, iar Zalãu 41). În afarã de
CSM Bucureºti, la locul 4 mai tra-

VOLEI (M) – DIVIZIA A1

SCM, duel pentru TSCM, duel pentru TSCM, duel pentru TSCM, duel pentru TSCM, duel pentru Top 4op 4op 4op 4op 4 Programul celorlalte echipe de salã craiovene
HANDBAL (M) – Divizia A, Seria B – Etapa a 15-a – Astãzi, ora

11:00: Pe locul 6, cu 27 de puncte, Universitatea Craiova joacã în Sala
“Ion Constantinescu” cu CSM Satu Mare – locul 3, cu 30 de puncte. În
rur, gruparea din nord s-a impus la ºapte goluri, 37-30.

VOLEI (F) – Divizia A1 – Etapa a 18-a – Astãzi, ora 13:30: Penul-
tima în clasament, pe 11, cu tot atâtea puncte, SCM întâlneºte în Sala din
Valea Vlãicii pe CSM Târgoviºte – locul 3, cu 41 de puncte. În tur,
craiovencele au ciupit un punct nesperat, 2-3 (26-24, 21-25, 22-25, 25-
20, 10-15).

HANDBAL (F) – Liga Naþionalã – Etapa a 20-a – Mâine, ora 11:00:
SCM Craiova (locul 4, cu 36 de puncte) evolueazã, în deplasare, contra
Unirii Slobozia (locul 11/14, cu 18 puncte). În tur, fetele lui Aurelian
Roºca au câºtigat cu 26-21.

ge nãdejde ºi Arcada Galaþi (locul
6, 26 puncte), echipã pe care
SCM o va înfrunta runda viitoa-
re, în deplasare.

Dar ce înseamnã o clasare în
Top 4 (?), în afara faptului cã te
implici, fie ºi teoretic, în lupta pen-
tru titlu. Asigurã calificarea într-
o cupã europeanã ºi, totodatã, pre-
zenþa directã în sferturile de fina-

lã ale viitoarei ediþii a Cupei Ro-
mâniei.

Revenind la disputa de azi, SCM
ºi CSM au fost adversare ºi mier-
curi, în returul “sferturilor” Cupei,
Craiova mergând mai departe dupã
ce a izbândit ºi la Bucureºti, scor
3-2 dupã 3-0 în Bãnie. Lucurile au
stat însã complet diferit în cam-
pionat, SCM cedând în tur cu 3-0.

Ieri, sala Liceului cu Program Spor-
tiv Petrache Triºcu s-a dovedit neîn-
cãpãtoare, motivul reprezentându-l
startul celei de-a 5-a ediþii a Cupei res-
pectivei instituþii, la spadã individual.
În prima zi, pe planºã au concurat fe-
tele, care s-au întrecut la urmãtoarele
categorii de vârstã: 8-9 ani, 10-11 ani,
12-13 ani ºi 14-15 ani. Astãzi, “sub re-
flectoare” vor fi bãieþii, care se vor

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
11:45, 14:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: AHC Dunãrea Calãraºi – Dina-
mo, HC Odorhei – Poli Timiºoara / 16:00 –
HANDBAL (M) – Cupa EHF: Team Tvis
Holstebro – HCM Constanþa / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: Gaz Metan Mediaº – FC
Botoºani, Oþelul – Dinamo.

DIGI SPORT 2
14:00 – VOLEI (F) – Divizia A1: Dinamo

– CSM Bucureºti / 17:00, 19:00, 21:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona –
Malaga, Cordoba – Valencia, Atl. Madrid –
Almeria / 23:00 – BOX – Galã la Monte Car-
lo.

DIGI SPORT 3
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai,

în Emiratele Arabe Unite: finala / 19:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG – Tou-
louse / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Sampdoria – Genoa.

DOLCE SPORT
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Augsburg – Leverkusen / 19:30 – FOT-
BAL Grecia – Super League: Veria – PAOK
Salonic.

DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Schalke – Werder Bremen / 21:45 – FOT-

PSV Eindhoven – Zenit St. Petersburg
0-1 (Hulk 63), Anderlecht – Dinamo
Moscova 0-0, Young Boys Berna – Ever-
ton 1-4 (Hoarau 10 / Lukaku 24, 39, 58,
Coleman 28), FC Sevilla – Borussia
M’gladbach 1-0 (Iborra 70), Aalborg –
Club Brugge 1-3 (Helenius 71 pen. / Oulare 25, Re-
faelov 29, Petersen 61 aut.), Ajax Amsterdam – Le-
gia Varºovia 1-0 (Milik 34), Torino – Athletic Bilbao
2-2 (M. Lopez 18, 42 / Inaki 9, Gurpegi 73), Guin-
gamp – Dinamo Kiev 2-1 (Beauvue 72, Diallo 75 /
Veloso 19), Wolfsburg – Sporting Lisabona 2-0 (Dost
46, 63), Villarreal – FC Salzburg 2-1 (Uche 32, Che-
ryshev 54 / Soriano 48 pen.), Dnepr Dnepropietrovsk
– Olympiakos Pireu 2-0 (Kankava 50, Rotan 54),
Liverpool – Beºiktaº Istanbul 1-0 (Balotelli 85 pen.),
Trabzonspor – Napoli 0-4 (Henrique 6, Higuain 20,
Gabbiadini 27, Zapata 90+2), Tottenham – Fiorenti-
na 1-1 (Soldado 6 / Basanta 36), AS Roma – Feye-
noord Rotterdam 1-1 (Gervinho 22 / Kazim-Richards
55), Celtic FC – Inter Milano 3-3 (Armstrong 24,
Campagnaro 25 aut., Guidetti 90+3 / Shaqiri 4, Pa-
lacio 13, 45).

Returul e programat joia viitoare.

BASCHET (F) – LIGA NAÞIONALÃ

Craiovencele, învinse ºi la Oradea
Dacã înfrângerea de miercuri, de la Timiºoara, a venit

normal, SCM CSª pornind clar cu ºansa a doua, baschet-
balistele noastre sperau sã obþinã mai mult, ieri, pe terenul
lui Muncipal Oradea, într-un veritabil derby al suferinþei
(cele douã ocupau penultimul loc, la egalitate, 3 victorii,
21 de înfrângeri). N-a fost cazul! Alb-albastrele au cedat

cu 63-77 (pe sferturi: 12-24, 9-21, 22-13, 20-19). Cea
mai bunã marcatoare din tabãra craioveanã a fost Irina
Moþãþeanu Borº – 29 de puncte, urmatã de Janina Ninu
(14p) ºi Adina Pop (9p).

Runda viitoare (28 februarie), SCM va primi vizita Uni-
versitãþii Alba-Iulia, locul 5 (18 victorii, 5 înfrângeri).

A debutat Cupa LPS Petrache Triºcu
întrece la aceleaºi categorii de vârstã,
dupã programul: ora 9:00 – sportivii
nãscuþi în 2004-2005, ora 12:00 –
sportivii nãscuþi în 2006-2007, ora
14:00 – sportivii nãscuþi în 2002-2003,
ora 16:30 – sportivii nãscuþi în 2000-
2001.

Premiile constau în medalii, diplo-
me ºi cupe.

În afarã de sportivii de la LPS Pe-

trache Triºcu, 7 cluburi bucureºtene
ºi-au trimis reprezentanþii în Bãnie.
Este vorba despre ACS Stesial, Engar-
de, Quarto, UNEFS, Contraatac, CSA
Steaua ºi CSS3 Steaua.

Parteneri ai evenimentului sunt DJTS
Dolj ºi CS Universitatea Craiova.

Toate rezultatele vor fi prezentate
într-unul dintre numerele viitoare ale
CvL.

LIGA EUROPA – ªAISPREZECIMI
DE FINALÃ – MANªA TUR

Rezultate înregistrate joi searã

BAL Italia – Serie A: Sampdoria – Genoa.
SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Gala

România dã KOmanda.
EUROSPORT
10:45 – SCHI ALPIN – Cupa Mondialã,

la Maribor, în Slovenia / 12:00 – SCHI AL-
PIN – CM, la Saalbach Hinterglemm, în Aus-
tria / 13:45, 15:00 – SCHI FOND – CM, la
Falun, în Suedia / 17:00, 19:30 – FOTBAL
Anglia – Premiership: Chelsea – Burnley,
Man. City – Newcastle / 21:30 – SNOOKER
– Openul Þãrii Galillor, la Cardiff, în Regatul
Unit: semifinale / 3:00, 4:00, 5:30 – CURSE
DE BICICLETE – Campionatul Mondial, la
Phillip Island, în Australia

EUROSPORT 2
9:00 – BIATLON – Campionatele Mon-

diale de juniori, la Minsk, în Belarus / 10:00
– SANIE – CM, la Altenberg, în Germania /
10:45 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mon-
dialã FIS , în Germania / 12:00 – SANIE –
CM, la Altenberg / 12:30 – BIATLON – CM
de juniori, la Minsk / 14:15 – SCHI ALPIN –
Cupa Mondialã, la Maribor, în Slovenia /
15:15 – CICLISM – Turul Andaluziei, în
Spania / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania
– Bundesliga: Paderborn – Bayern Mun-
chen, Koln – Hanovra / 21:45 – FOTBAL
(F) Franþa: Paris SG – Lyon.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Me-

tan Mediaº – FC Botoºani, Oþelul – Dinamo.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: HCM Roman – HCM Baia Mare / 13:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Sociedad –
Sevilla / 15:30, 18:00, 20:30 – FOTBAL
– Liga I: Astra – Concordia Chiajna, U Cluj
– ASA Tg. Mureº, Steaua – Rapid.

DIGI SPORT 2
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Vero-

na – Roma / 18:00 – FOTBAL Franþa –
Ligue 1: Lyon – Nantes / 20:00 – BAS-
CHET (M) – Liga Naþionalã: Energia Tg.
Jiu – CSM Oradea / 22:00 – FOTBAL Spa-
nia – La Liga: Elche – Real Madrid.

DIGI SPORT 2
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Lazio

– Palermo / 18:00 – JUDO – Grand Prix, la
Dusseldorf, în Germania: ziua a 3-a / 20:00
– CURSE DE MAªINI – NASCAR Dayto-
na 500 International Speedway.

DOLCE SPORT
15:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – Con-

cordia Chiajna / 23:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Rio de Janeiro, în Brazilia: finala.

DOLCE SPORT 2
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Verona

– Roma / 18:15 – FOTBAL Anglia – Pre-
miership: Southampton – Liverpool / 22:30
– BASCHET NBA: Detroit – Washington.

EUROSPORT
10:45 – COMBINATA NORDICÃ – Cam-

pionatul Mondial, la Falun, în Suedia / 12:00
– SCHI ALPIN – CM, la Saalbach Hinter-
glemm, în Austria / 14:00 – FOTBAL An-
glia – Premiership: Tottenham – West Ham /
16:30 – COMBINATA NORDICÃ – CM, la
Falun / 18:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE
– CM, la Falun / 21:00 – SNOOKER – Ope-
nul Þãrii Galillor, la Cardiff, în Regatul Unit:
finala.

EUROSPORT 2
10:00 – BIATLON – Campionatele Mon-

diale de juniori, la Minsk, în Belarus / 10:45
– SCHI ALPIN – CM, la Maribor, în Slove-
nia / 12:00 – BIATLON – CM de juniori, la
Minsk / 15:00 – CICLISM – Turul Andalu-
ziei, în Spania / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Hamburg – Mon-
chengladbach, Wolfsburg – Hertha.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: U Cluj

– ASA Tg. Mureº, Steaua – Rapid.
LOOK PLUS
15:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – Con-

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

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 18-a
Meciurile Viitorul – CSMS Iaºi ºi Petrolul – FC Braºov s-au jucat

asearã.
Gaz Metan – FC Botoºani – sâmbãtã, ora 18 (Digi, Look)
Oþelul – Dinamo – sâmbãtã, ora 20.30 (Digi, Look)
Astra – Chiajna – duminicã, ora 15.30 (Digi, Dolce, Look)
„U” Cluj – ASA – duminicã, ora 18 (Digi, Look)
Steaua – Rapid – duminicã, ora 20.30 (Digi, Look)
Ceahlãul – CFR Cluj, – luni, ora 18 (Digi, Look)
Pandurii – „U” Craiova – luni, ora 20.30 (Digi, Look)

Luni seara, derby-ul Olteniei, Pandurii –
Universitatea Craiova, încheie prima rundã
a returului. Gazdele sunt pe loc retrograda-
bil, dar au pretenþii mult mai mari, confir-
mate ºi de transferurile efectuate. Craiova
se simte bine în postura de formaþie fãrã
griji ºi vrea sã înlãture presiunea pusã de
locul ocupat, care îi permite participarea într-
o cupã europeanã. Despre derby-ul de luni
a vorbit pe larg Emil Sãndoi, cel care acum
un deceniu promova cu echipa gorjeanã în
premierã în Liga I. „ªi eu ºi Sorin Cârþu am
antrenat Pandurii ºi ne simþim legaþi de
aceastã echipã, am fost alãturi de ea ºi la
meciurile din cupele europene. Nu ne do-
rim ca ei sã retrogradeze ºi nu cred cã o
vor face. În meciul de luni Pandurii por-
nesc cu un mic avantaj, faptul cã au dispu-
tat deja un meci oficial, contra lui Dinamo
în Cupa Ligii, în vreme ce pentru noi va fi
prima partidã oficialã dupã trei luni. Celor
de la Pandurii le lipsesc jucãtori, din cauza

La conferinþa de presã care a
precedat primul meci din 2015 au
fost prezentaþi ºi cei doi jucãtori
aduºi în iarna aceasta de Universi-
tatea, fundaºii laterali Andrei Du-
mitraº ºi Marius Briceag. Ambii s-
au declarat încântaþi de transferul

Dumitraº ºi Briceag sunt nerãbdãtori sã debuteze
în Bãnie. „Mã bucur mult cã am
fãcut aceastã alegere, cã am venit
la Universitatea. Firesc, convoca-
rea la naþionalã ºi golul marcat m-
au fãcut fericit, mai încrezãtor. ªi
îmi doresc ca evoluþiile mele la
echipa de club sã mã aducã din nou

în vizorul selecþionerului“ a spus
Andrei Dumitraº. Fundaºul Craio-
vei vrea sã obþinã toate punctele
din fieful Pandurilor, aºa cum a
fãcut-o cu Ceahlãul, în turul în-
trecerii: „Concurenþa pe posturi
este beneficã pentru echipã, sper
cã jucãtorii care vor intra sã dea
totul. Avem un lot valoros, toate
posturile fiind acoperite. Cu Cea-
hlãul am reuºit sã înving la Pandu-
rii, pe un teren pe care greu se
câºtigã, sper sã reuºesc ºi cu Uni-
versitatea. Îmi doresc sã debutez
în alb-albastru cu o victorie“.

Jucãtorul adus de la Vâlcea,
Marius Briceag, a declarat: „Am
avut ºi alte oferte, dar sunt foarte
fericit cã am ales Universitatea
Craiova, un club mare. Îmi do-
resc sã am evoluþii cât mai bune,
sã ajut echipa. Concurenþa cu
Vãtãjelu este beneficã pentru
amândoi, dar nu suntem rivali, din
contrã suntem prieteni. Ne ajutãm
la antrenamente“.

...pregãtirea
de iarnã:

„A fost o perioadã lungã, grea,
de acumulãri, dar jucãtorii au rãs-
puns bine, dovadã sunt rezultate-
le obþinute în meciurile amicale.
Dintre echipele de Liga 1 am avut
cele mai bune rezultate. Mai mult,
am disputat cele mai multe jocuri
de verificare din dorinþa de a omo-
geniza echipa.

...retur:
 „Dupã o pauzã lungã, sun-

tem aproape de începutul retu-
rului. Toþi, antrenori ºi jucãtori,
abia aºteptãm sã înceapã. Am
avut rezultate bune în a doua
parte a turului, în amicale ºi
vrem sã continuãm pe aceeaºi
linie. Ne dorim ca ºi în partea a

Emil Sãndoi despre...Emil Sãndoi despre...Emil Sãndoi despre...Emil Sãndoi despre...Emil Sãndoi despre...

Antrenorul Universitãþii spune cã Pandurii are un lot mult mai bun decât poziþia
ocupatã, dar ºi cel al Craiovei este unul echilibrat, antrenorilor fiindu-le tot mai greu

sã se decidã asupra titularilor

doua a sezonului sã demonstrãm
cã suntem o echipã disciplinatã,
organizatã, care face puþin gre-
ºeli ºi care obþine puncte meci
de meci.

...achiziþiile Briceag
ºi Dumitraº:

„Andrei Dumitraº ºi Marius
Briceag s-au integrat foarte bine.
Îl felicit pe Andrei pentru convo-
carea la naþionalã ºi golul decisiv
marcat. Marius este un jucãtor
tânãr, de perspectivã, în care ne
punem mari speranþe. El nu este
concurent pe post neapãrat cu
Vãtãjelu, fiindcã l-am testat ºi pe
alte poziþii în teren“.

...lotul celor
de la Pandurii:

„Din punct de vedere al valorii
individuale a jucãtorilor, Pandurii
ar trebui sã ocupe un loc mult mai
bun. Venirea lui Pintilii conteazã
foarte mult în linia medianã.

...Eric de Oliveira:
„Este un jucãtor foarte bun,

dar el vine dupã o accidentare ºi
nu este în cea mai bunã formã
fizicã, deºi a fãcut diferenþa în
puþinele minute în care a jucat.
Nu ne vom lua mãsuri speciale
pentru el, nici pentru Sânmãrtean
nu ne-am luat, la meciul cu Stea-
ua”

...lotul Craiovei:
„La ºedinþa jocului de la Seve-

rin, cu FC Caransebeº, le-am
spus  jucãtorilor cã ne pun într-o

situaþie dificilã când trebuie sã
alegem primul 11, chiar ºi 18-le
ce trebuie trecut pe foaia de joc.
Din acest punct de vedere sun-
tem privilegiaþi”

...accederea în
cupele europene:

„Ne dorim participarea în cupele
europene, vom face tot ce depinde
de noi sã obþinem o clasare cât mai
sus. Însã, având în vedere de unde
am plecat atunci când am preluat
echipa, nu este acesta obiectivul
principal. Totuºi, dacã vom putea
termina pe locul 2, o vom face”.

...stadionul
„Extensiv”:

„L-am vãzut în pauza aceea de
trei zile dintre cantonamente. Ga-
zonul arãta foarte bine, mai erau
câteva zone unde nu crescuse
iarba, dar am înþeles cã vor fi aco-
perite cu fâºii de gazon. Pânã la
urmã este un stadion pe care s-
au mai disputat jocuri de primã
ligã. Iar sacrificiul va merita. Sunt
sigur cã noul stadion va fi con-
struit repede, într-un an, un an ºi
jumãtate. Iar nu doar Craiova, ci
întreaga Oltenie meritã sã aibã o
astfel de arenã“.

accidentãrilor ºi suspendãrilor. Noi nu avem
probleme mari în sensul acesta, în stagiile
de pregãtire i-am avut accidentaþi doar pe
Avrãmia ºi Sin, ºi nu avem jucãtori suspen-
daþi. Suntem conºtienþi cã vor juca pe viaþã
ºi pe moarte, datã fiind situaþia lor din cla-
sament. Totuºi, suntem optimiºti, mai ales
cã jucãtorii s-au pregãtit exemplar. La fie-
care meci ne propunem sã câºtigãm, firesc
ºi cu Pandurii ne propunem cele trei punc-
te. Dar nu ºti niciodatã ce-þi rezervã un joc.
În fotbal trecerea de la agonie la extaz se
face repede“ a spus antrenorul Craiovei.

Sãndoi crede cã publicul de la Târgu Jiu va
fi de partea echipei care va juca mai bine ºi
va câºtiga: „Mi-aº dori ca spectatorii sã fie de
partea noastrã, dar cred cã vor aprecia echi-
pa care va fi în forma cea mai bunã luni”.

Lotulul craiovean i s-a alãturat ºi iorda-
nianul Thaer Bawab, care a fost învoit pen-
tru câteva zile, fiind plecat în Spania sã-ºi
vadã fiul nou-nãscut.
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