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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Aºtept, Popescule, ziua aia
când or sã vinã spaniolii buluc
la noi, la cules de cãpºune.

actualitate / 9

Ordinul Arhi-
tecþilor din
România, Filia-
la Teritorialã
Oltenia, a lansat
concursul de
idei pentru
amenajarea
spaþiului din
jurul Bisericii
„Sfântul Ilie”.
Soluþia câºtigã-
toare va fi pre-
zentatã Primã-
riei Craiova,
care se va ocupa
de punerea în
practicã.
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De ce nu putemDe ce nu putemDe ce nu putemDe ce nu putemDe ce nu putem
concura Franþa înconcura Franþa înconcura Franþa înconcura Franþa înconcura Franþa în
agriculturãagriculturãagriculturãagriculturãagriculturã

Toatã media francezã, fãrã ex-
cepþie, acordã spaþii generoase ce-
lui de-al 52-lea Salon al Agricul-
turii, inaugurat sâmbãtã, 21 fe-
bruarie a.c., la Porte de Versailles,
în Paris, ca de fiecare datã, de pre-
ºedintele în exerciþiu al þãrii, acum
Francois Hollande, prezent la a treia
ediþie. Considerat unul dintre eve-
nimentele cele mai populare din
Franþa – anul trecut a avut peste
700.000 de vizitatori –, Salonul
Agriculturii, care se întinde pe
39.000 de metri pãtraþi, rãmâne
deschis timp de 10 zile ºi este, în
aceastã perioadã, „cea mai mare
fermã a Franþei”. Patru cazuriPatru cazuriPatru cazuriPatru cazuriPatru cazuri

de gripã în Doljde gripã în Doljde gripã în Doljde gripã în Doljde gripã în Dolj

Autorul tentativeiAutorul tentativeiAutorul tentativeiAutorul tentativeiAutorul tentativei
de jaf de lade jaf de lade jaf de lade jaf de lade jaf de la
AsociaAsociaAsociaAsociaAsociaþþþþþia deia deia deia deia de
Proprietari nrProprietari nrProprietari nrProprietari nrProprietari nr. 22. 22. 22. 22. 22
a fost prinsa fost prinsa fost prinsa fost prinsa fost prins

Bãrbatul care a înjunghiat-o,
vineri, pe casiera Asociaþiei de Pro-
prietari nr. 22 Eroilor din Craiova
a fost prins de poliþiºti. Craiovea-
nul, în vârstã de 30 de ani, a fost
reþinut pentru 24 de ore, sâmbãtã,
iar ieri dupã-amiazã a fost prezen-
tat Judecãtoriei Craiova cu propu-
nere de arestare preventivã pen-
tru tentativã la tâlhãrie calificatã.
Se pare cã avea nevoie de bani
pentru a-ºi plãti chiria ºi de aceea
a vrut sã jefuiascã Asociaþia.

Jurnalistul IonJurnalistul IonJurnalistul IonJurnalistul IonJurnalistul Ion
Cristoiu: PrivireCristoiu: PrivireCristoiu: PrivireCristoiu: PrivireCristoiu: Privire
de ansamblude ansamblude ansamblude ansamblude ansamblu
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Un senator PSD
propune zi liberã
în 6 ianuarie,
de Boboteazã,
pentru cei care
doresc sã participe
la ceremoniile
religioase

Senatorul PSD Ovidiu Donþu
propune, într-un proiect de lege,
ca ziua de 6 ianuarie, de Bobo-
teazã, sã fie zi în care nu se
lucreazã, considerând cã sãrbã-
toarea Botezului Domnului este
una dintre cele mai importante
sãrbãtori religioase ºi cei care
doresc, sã poatã participa la
ceremonii. Donþu propune ca ziua
de 6 ianuarie sã fie consideratã
sãrbãtoare legalã ºi zi liberã,
alãturi de celelalte zile de 1 ºi 2
ianuarie, prima ºi a doua zi de
Paºti, 1 mai, prima ºi a doua zi
de Rusalii, Adormirea Maicii
Domnului, 30 noiembrie- Sfântul
Apostol Andrei, 1 decembrie,
prima ºi a doua zi de Crãciun ºi
cele douã zile pentru fiecare
dintre cele 3 sãrbãtori religioase
anuale ale cultelor religioase
altele decât cele creºtine. “Sãrbã-
toarea Botezului Domnului -
Boboteaza sau Epifania- este una
dintre cele mai importante
sãrbãtori religioase de peste an,
prãznuitã în data de 6 ianuarie de
cãtre cei care sunt ortodocºi,
catolici, precum ºi de penticos-
tali”, a apreciat senatorul PSD
adãugând cã 93, 28% din
populaþie este cu religii declarate.
El a arãtat cã introducerea acestei
zile ca sãrbãtoare legalã în care
nu se lucreazã ar fi un demers în
urma cãruia cei care doresc sã
participe la ceremoniile religioase
din aceastã zi, ar avea toate
condiþiile sã se manifeste astfel.
Proiectul a fost depus la Senat în
19 februarie ºi se aflã în consul-
tare publicã.

Compania Chevron a anunþat cã renunþã la
explorarea gazelor de ºist din România, la mai
puþin de o lunã dupã ce a renunþat la explorarea
din Polonia, informeazã Wall Street Journal ºi
Bloomberg. Reprezentanþii Chevron au confir-
mat pentru MEDIAFAX cã gigantul american
se retrage din România ºi renunþã la proiectele
de exploatare de gaze de ºist. “În 2014, Che-
vron Romania a finalizat activitãþile de explora-
re a concesiunii Bârlad, precum ºi un studiu
geofizic 2-D realizat în douã dintre cele trei
concesiuni din regiunea Dobrogea. Chevron
România confirmã intenþia de a renunþa la pla-

Mesajul lui Iohannis pentru Euromaidan:

“Astãzi ( n.r ieri) se împlineºte un an de la Revo-
luþia Demnitãþii, când cetãþenii Ucrainei s-au mo-
bilizat ºi au ieºit în stradã împotriva unui regim

corupt ºi autoritar, care le amanetase destinul
european. Gândul meu se îndreaptã cu respect cãtre

toþi cei care ºi-au dat viaþa pentru libertate, în
acele zile tumultuoase. Am vãzut cum o naþiune

renaºte ºi cum aspiraþiile ei nu pot fi distruse de
ºenilele tancurilor. În multe privinþe, eroii Euro-

maidanului au semãnat cu eroii de la Timiºoara sau
Bucureºti, din 1989. Din pãcate, încercãrile la care

este supusã Ucraina sunt departe de a se fi înche-
iat”, susþine Iohannis într-o postare pe Facebook.

Preºedintele Klaus Iohannis a publicat ieri
un mesaj pentru cei care au protestat în urmã
cu un an în Ucraina, susþinând cã a “vãzut
cum o naþiune renaºte ºi cum aspiraþiile ei nu
pot fi distruse de ºenilele tancurilor” când ce-
tãþenii se mobilizeazã împotriva unui regim
corupt ºi autoritar.

ªeful statului menþioneazã cã la manifes-

tãrile care au loc duminicã la Kiev va partici-
pa, în numele sãu, consilierul prezidenþial
pentru securitate naþionalã, George Scutaru,
dar ºi cã pe 17 martie se va afla personal într-
o vizitã oficialã în Ucraina. “În ultimul an,
Federaþia Rusã a ocupat Crimeea, iar în estul
Ucrainei se implicã în destabilizarea acestei
þãri. Sper ca negocierile de pace de la Minsk

sã fie respectate ºi sã punã capãt confruntã-
rii armate, care a dus deja la pierderea a mii
de vieþi omeneºti ºi la peste un milion de re-
fugiaþi. Ca preºedinte al României, susþin so-
luþia diplomaticã în rezolvarea acestui con-
flict, astfel încât Ucraina sã fie un stat stabil,
democratic, suveran, cãruia sã i se respecte
integritatea teritorialã”, mai declarã Iohannis.

În prezent, Legea 161/2003 pri-
vind unele mãsuri pentru asigura-
rea transparenþei în exercitarea
demnitãþilor publice, a funcþiilor
publice ºi în mediul de afaceri, pre-
venirea ºi sancþionarea coruptiei
prevede cã funcþia de deputat sau
senator este incompatibilã cu cea
de preºedintele, vicepreºedinte, di-
rector, administrator, membru CA
ale societãþilor comerciale.

Iniþiatorii au considerat cã sunt
foarte multe cazuri când parlamen-
tarii au înfiinþat societãþi comerciale
care nu au funcþionat niciodatã sau
“au uitat de ele” ºi atunci ANI i-au
considerat incompatibii, conform
legislaþiei actuale. “Reglementarea
propusã este motivatã de necesi-
tatea eliminãriimultor procese care
apar datoritã unor neglijenþe, ceea
ce duce inutil la consum de timp ºi

Proiect: Parlamentarii cu funcþii în societãþi,
incompatibili doar dacã au activitãþi conform ANAF

de bani. Sunt foarte multe cazuri
când s-au înfiinþat societãþi comer-
ciale care nu au funcþionat nicio-
datã sau chiar s-a uitat de ele. Aces-
te situaþii au fost constatate de ANI
care, conform legislaþiei acutale,
sunt considerate ca stãri de incom-
patibilitate. Pentru rezolvarea aces-
tei situaþii trebuie urmatã o cale
destul de lungã, plecând de la In-
stanþele judecãtoreºti din teritoriu,
pânp la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie. Considerãm cã modifica-
rea propusã eliminã multe procese
birocratice care aduc deservicii
statului de drept”, au apreciat ini-
þiatorii.

Astfel proiectul prevede: “cali-
tatea de deputat sau senator este,
de asemenea, incompatibilã cu
funcþia de preºediunte, vicepreºe-
dinte, director, director general,

director, admninistrator, membru
al Consiliului de Administraþie, cen-
zor la societãþile comerciale care
desfãºoarã activitãþi comerciale ce
rezultã din documentele ANAF, in-
clusiv bãncile sau alte instituþii de
credit, societãþi de asigurare ºi cele
financiare, precum ºi la instituþiile
publice”. Printre cei 16 iniþiatori se

numãrã parlamentarii Marin Nico-
lae (PSD), Duruþ Aurel
(PSD), Cristiana Anghel (PC), Bu-
tunoi Daniel (PSD), Dorin Pãran-
 (PNL), Cezar Cioatã (PC), Mircea
Banias (PC). Proiectul a fost de-
pus al Senat în 19 februarie, se aflã
în consultare publicã la acest for
legislativ.

Un grup de 16 parlamentari a iniþiat un proiect potrivit cãruia
calitatea de parlamentar este incompatibilã cu cea de preºedinte-
le, vicepreºedinte, director, administrator, membru CA al socie-
tãþior comerciale doar în cazul în care acestea desfãºoarã activi-

tãþi comerciale conform documentelor ANAF.

nurile sale pentru aceste concesiuni în 2015”,
au declarat agenþiei MEDIAFAX reprezentanþii
companiei.

Ei au adãugat cã este o decizie de afaceri luatã
în urma evaluãrilor proiectului din România, care
nu poate concura în acest moment într-un mod
favorabil cu alte oportunitãþi de investiþie din
portofoliul global al Chevron. “Rezultatele lucrã-
rilor din România vor fi predate ANRM ºi vor
rãmâne în custodia statului. Confidenþialitatea
informaþiilor de acest gen este menþinutã în con-
formitate cu legislaþia din România”, au adãugat
reprezentanþii Chevron. Chevron a anunþat pe 1

februarie cã renunþã la activitãþile de explorare a
zãcãmintelor de gaze de ºist din Polonia, ale cã-
ror rezultate nu s-au ridicat la nivelul aºteptãrilor
iniþiale. “Divizia din Polonia a Chevron a decis sã
întrerupã operaþiunile de explozare a zãcãminte-
lor de ºist din Polonia, întrucât oportunitãþile ofe-
rite de acestea sunt mai mici decât alte oportuni-
tãþi din portofoliul global al grupului”, se aratã
într-un comunicat al Chevron. Chevron a finali-
zat în iulie 2014 activitãþile de explorare la prima
sondã din România, în localitatea Siliºtea-Pun-
geºti, judeþul Vaslui, dupã douã luni de foraj la
adâncimi de 3.000 de metri.

Chevron renunþã la explorarea gazelor de ºist în România
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Fiind primul proiect în care se
implicã arhitecþii din Bãnie ºi unul
pentru o zonã deosebit de impor-
tantã pentru oraº, la concurs va
delibera un juriu extrem de exi-
gent. Preºedintele este Ana Ma-
ria Zahariade, profesor universi-
tar la Universitatea de Arhitectu-
rã „Ion Mincu” din Bucureºti ºi
unul dintre specialiºtii români im-
portanþi ai istoriei ºi teoriei arhi-
tecturii. A scris mai multe cãrþi de
specialitate în care a pus proble-
ma „proiectului de beton comu-
nist” ºi este un nume în arhitec-
tura contemporanã. În 2003 a fost
distinsã cu Premiul Herder, care
i-a fost acordat de Fundaþia To-
epher ºi Universitatea Viena pen-
tru lucrãrile sale teoretice.

Un alt membru al juriului este
arhitectul bãimãrean Marius Mi-
clãuº, cel care a coordonat pro-
iectul extrem de amplu ºi, în ace-

Juriu exigent pentru
concursul de idei
de la Biserica
„Sfântul Ilie”

Ordinul Arhitecþilor din România, Filiala
Teritorialã Oltenia, a lansat concursul de idei
pentru amenajarea spaþiului din jurul Bisericii
„Sfântul Ilie”. Soluþia câºtigãtoare va fi pre-
zentatã Primãriei Craiova, care se va ocupa
de punerea în practicã.

laºi timp, îndrãzneþ de renovare a
Bastionului Theresia din Timi-
ºoara, bastionul fiind redescope-
rit prin îndepãrtarea intervenþii-
lor din anii 1970. Un alt membru
al juriului este arhitectul ªtefan
Bâlici, care a fãcut parte din ju-
riul concursului de proiecte pen-
tru amenajarea curþii Johannes
Honterus, aferentã Bisericii Ne-
gre din centrul istoric al Braºo-
vului. Ceilalþi doi membri ai ju-
riului sunt Radu Mihãilescu ºi
Gabriela Miereanu, ultima fiind
arhitectul-ºef al Craiovei.

Concurenþii pot
sã vinã cu mai
multe propuneri

Concurenþii trebuie sã fie arhi-
tecþi sau studenþi arhitecþi ºi pot
sã depunã fiecare unul sau mai
multe proiecte. Schiþele vor fi

expuse, potrivit regulamentului,
pe douã planºe, cu expunere ver-
ticalã ºi vor fi însoþite ºi de o scurtã
descriere în cuvinte (maximum
500 de cuvinte). Planºele ºi plicul
în care vor fi introduse documen-
tele de concurs vor fi introduse
într-un ambalaj unic, de tip tub.
Concurenþilor li se recomandã
sã aleagã un ambalaj/tub care sã
pãstreze integritatea proiectului.

Orice plic predat separat de plan-
ºe nu va fi luat în considerare. În
plus, pentru pãstrarea anonima-
tului, fiecare proiect va avea un
simbol de identitate, compus din
2 litere, urmate de 4 cifre, care
va fi înscris pe faþa fiecãrei plan-
ºe. Proiectele pot fi predate di-
rect sau expediate prin poºtã sau
curierat rapid la sediul O.A.R. Fi-
liala Teritorialã Oltenia.

Pe 23 martie
se va anunþa
proiectul
câºtigãtor

Termenul-limitã pentru pre-
darea proiectelor a fost stabilit
pentru data de 16 martie. În tot
acest timp, Filiala Teritorialã Ol-
tenia organizeazã ºi douã vizite
la amplasament în timpul cãro-
ra participanþii pot sã adreseze
punctual întrebãri. Între 20 ºi 21
martie, juriul va delibera, iar re-
zultatele vor fi anunþate pe data
de 23 martie, la ora 11.00. Re-
gulamentul prevede ºi o zi pen-
tru eventuale contestaþii, pe 26

martie, concursul fiind declarat
închis pe 30 martie. Dupã juri-
zare, organizatorii concursului îºi
rezervã dreptul, prin regula-
ment, sã facã prezentãri publi-
ce cãtre administraþia localã,
cea mai bunã idee arhitecturalã
urmând sã fie pusã în practicã
de Primãria Craiova. În cadrul
concursului se vor acorda ºi trei
premii, în valoare de 3.750 de

euro (2.000 euro – pre-
miul I, 1.000 euro – pre-
miul al II-lea, 750 euro
– premiul al III-lea).

Zona
solicitã
creativitatea
arhitecþilor

Arhitectul Radu Io-
nescu, preºedintele
OAR Filiala Teritorialã
Oltenia, susþine cã tema
de concurs nu este una
uºoarã ºi cã se aºteap-
tã cu mult interes pro-
punerile concurenþilor.
Gradul de dificultate
este dat de faptul cã
amplasamentul concen-
treazã secvenþe din mai
multe epoci semnifica-
tive pentru istoria cen-

trului oraºului. Zona este înca-
dratã de strada „Lipscani”, cea
mai veche stradã comercialã, cu
fronturi de secol XIX, de strada
„Nicolãescu- Plopºor”, o strã-
pungere care a fost fãcutã în
perioada Petre Antonescu oda-
tã cu clãdirea neoromanescã a
Prefecturii. La aceste stiluri se
adaugã blocurile neutre ale ani-
lor ’60 ºi intervenþiile radicale
din anii ’80. Ca element impus
prin temã este pãstrarea ºi in-
tegrarea pinilor mediteraneeni.
De asemenea, o altã cerinþã
este ca amenajarea sã permitã
ocolul bisericii la Sãrbãtorile
Paºtelui ºi aprinderea lumânã-
rilor într-o hotã exterioarã.
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au anun-
þat cã, în urma activitãþilor speci-
fice desfãºurate, echipa comple-
xã de investigaþii formatã din po-
liþiºti din cadrul Serviciului de In-
vestigaþii Criminale, Poliþiei Mu-
nicipiului Craiova – Biroul de In-
vestigaþii Criminale – ºi Secþiei 3
Poliþie Craiova, cu sprijinul lucrã-
torilor din cadrul Serviciul Crimi-
nalistic, au reuºit sã-l identifice pe
autorul tentativei la infracþiunea de
tâlhãrie calificatã comisã vineri
asupra Paulei Piþigoi, de 60 de ani,
din Craiova, casier la Asociaþia de
Proprietari nr. 22 Eroilor, din Cra-
iova. Oamenii legii au stabilit cã
autorul se numeºte Alexandru Lu-
cian Neacºu, de 30 de ani, din mu-

Reamintim cã, pe 16 aprilie
2014, seara, în jurul orei 20.30,
Aurora Zamfirache, de 70 de ani,
din Craiova, în timp ce traversa
neregulamentar bulevardul „Da-
cia”, la intersecþia cu strada „Braz-
da lui Novac”, a fost accidentatã
de un autoturism al cãrui condu-
cãtor auto a pãrãsit locul faptei,
fãrã încuviinþarea organelor de
poliþie. Victima a fost transportatã
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, unde a decedat în
aceeaºi searã.

Poliþiºtii de la Biroul Rutier Cra-
iova au demarat cercetãrile, reuºind
sã stabileascã autorul accidentului
– Daniel Florin Graf, de 29 de ani,
din Radovan – care conducea un
autoturism Dacia Logan, echipat în
regim de taxi, în momentul produ-
cerii accidentului. Oamenii legii l-
au reþinut pe 24 de ore pe bãrbat,
pentru ucidere din culpã ºi pãrãsi-
rea locului accidentului fãrã încu-

Un tânãr de 19 ani, din Târgu
Jiu, judeþul Gorj, Robert Dumi-
tru, a devenit pieton pentru ur-
mãtoarele trei luni ºi a fost amen-
dat de poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova cu 877,5 lei dupã ce a
fost prins circulând pe Calea Se-
verinului din municipiu cu viteza
de 121 km/h. Aceasta a fost cea
mai mare vitezã înregistratã de
oamenii legii în cadrul raziei efec-
tuate pe principalele artere de cir-
culaþie din Craiova la sfârºitul
sãptãmânii. În total, 69 de ºoferi
au fost amendaþi pentru vitezã
excesivã.

„Poliþiºtii de la Rutierã au or-
ganizat o acþiune pe principalele

ªofer depistat pe „Caleaªofer depistat pe „Caleaªofer depistat pe „Caleaªofer depistat pe „Caleaªofer depistat pe „Calea
Severinului” cu 121 km/hSeverinului” cu 121 km/hSeverinului” cu 121 km/hSeverinului” cu 121 km/hSeverinului” cu 121 km/h

strãzi din municipiul Craiova,
pentru prevenirea accidentelor
rutiere generate de nerespectarea
regimului legal de vitezã de cãtre
conducãtorii de autovehicule.
Poliþiºtii au constatat ºi aplicat 149
sancþiuni contravenþionale în va-
loare de peste 23.000 lei. Dintre
acestea, 69 de sancþiuni au fost
aplicate ºoferilor pentru nerespec-
tarea vitezei legale de deplasare.
De asemenea, poliþiºtii au reþinut
în vederea suspendãrii dreptului
de a conduce cinci permise de
conducere ºi au retras douã cer-
tificate de înmatriculare”, ne-a
declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Autorul tentativei de jaf de la AsociaþiaAutorul tentativei de jaf de la AsociaþiaAutorul tentativei de jaf de la AsociaþiaAutorul tentativei de jaf de la AsociaþiaAutorul tentativei de jaf de la Asociaþia
de Proprietari nrde Proprietari nrde Proprietari nrde Proprietari nrde Proprietari nr. 22 a fost prins. 22 a fost prins. 22 a fost prins. 22 a fost prins. 22 a fost prins

Bãrbatul care a înjunghiat-o, vineri, pe ca-
siera Asociaþiei de Proprietari nr. 22 Eroilor din
Craiova a fost prins de poliþiºti. Craioveanul,
în vârstã de 30 de ani, a fost reþinut pentru
24 de ore, sâmbãtã, iar ieri dupã-amiazã a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu propunere
de arestare preventivã pentru tentativã la tâl-
hãrie calificatã. Se pare cã avea nevoie de bani
pentru a-ºi plãti chiria ºi de aceea a vrut sã
jefuiascã Asociaþia.

Sentinþã definitivã!
Taximetrist fugar condamnat la închisoare

cu suspendare pentru ucidere din culpã
Daniel Florin Graf, taximetristul de 29 de ani care a

accidentat o craioveancã de 70 de ani ºi a fugit, în luna
aprilie 2014, a fost condamnat definitiv la 2 ani ºi 6 luni
închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 3 ani pentru ucidere din culpã ºi pãrãsi-
rea locului accidentului. În plus, acesta trebuie sã
presteze 80 de zile de muncã în folosul Primãriei
Radovan ºi 1.500 lei cheltuieli judiciare. Firma Alianz
Þiriac, la care taximetristul era asigurat, are de plãtit
75.000 lei daune morale moºtenitorilor victimei.

viinþarea organelor de cercetare, iar
o zi mai târziu a fost prezentat Ju-
decãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa a de-
cis însã arestarea la domiciliu a lui
Graf, mãsurã prelungitã pânã pe 4
august 2014.

Poliþiºtii ºi procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craiova
au finalizat cercetãrile ºi l-au trimis
în judecatã pe Daniel Florin Graf,
dosarul fiind înregistrat la Judecã-
toria Craiova pe 9 mai 2014. În faþa
judecãtorilor inculpatul ºi-a recu-
noscut faptele, iar pe 23 octombrie
2014 instanþa a pronunþat sentinþa.
Acesta a fost condamnat la 2 ani ºi
6 luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare de
3 ani, timp în care trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii. În plus, a
fost condamnat la 80 de zile de
muncã neremuneratã în folosul Pri-
mãriei comunei Radovan ºi l-a obli-
gat sã frecventeze programul de

reintegrare socialã desfãºurat la
Centrul Regional de Formare Pro-
fesionalã a Adulþilor Dolj.

Firma la care bãrbatul avea în-
cheiatã poliþa de asigurare auto
obligatorie, SC ALLIANZ TIRIAC
ASIGURÃRI SA, a fost obligatã
sã achite câte 50.000 lei daune
morale celor trei moºtenitori ai vic-
timei, care s-au constituit pãrþi ci-
vile în cadrul procesului penal.
Doar reprezentanþii firmei de asi-
gurãri au fost nemulþumiþi de sen-
tinþã ºi au declarat apel, care a fost
soluþionat la sfârºitul sãptãmânii
trecute, joi, 19 februarie a .c., de
Curtea de Apel Craiova. Instanþa a
redus cuantumul sumelor pe care
trebuie sã le achite firma de asigu-
rãri la jumãtate, respectiv 25.000
lei pentru fiecare parte civilã, fiind
menþinute restul dispoziþiilor sen-
tinþei pronunþatã de Judecãtoria
Craiova. Decizia Curþii de Apel
Craiova este definitivã.

nicipiul Craiova, acesta fiind prins
ºi reþinut pentru 24 de ore, sâm-
bãtã dupã-amiazã.

Din investigaþiile poliþiºtilor ºi
dupã audierea autorului s-a stabi-
lit cã, vineri, Neacºu, înarmat cu
un cuþit, s-a dus la sediul Asocia-
þiei, iar când a fost sigur cã feme-
ia este singurã a intrat ºi s-a apro-
piat de ea, spunându-i cã vrea sã
achite întreþinerea pentru un apar-
tament. I-a cerut apoi sã-i dea toþi
banii, iar când Paula Piþigoi i-a
spus cã nu are, a sãrit la ea cu
cuþitul. Femeia a þipat, s-a zbãtut,
astfel cã, dupã ce a înjunghiat-o
bãrbatul a fugit, fãrã sã ia ceva ºi
a ascuns cuþitul. Acesta cunoºtea
zona pentru cã a locuit în cartie-
rul Valea Roºie, iar acum stã cu

chirie în „George Enescu”, nu are
nici un fel de venituri, ºi a spus
cã avea nevoie de bani sã-ºi achi-
te chiria, de aceea a încercat sã o
jefuiascã pe casierã.

„Bãrbatul a fost reþinut pentru

24 de ore fiind introdus în ares-
tul IPJ Dolj, urmând sã fie pre-
zentat magistraþilor Judecãtoriei
Craiova cu propunere de aresta-
re preventivã pentru tentativã la
infracþiunea de tâlhãrie”, ne-a

declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Ieri dupã-amiazã, instanþa a dis-
pus arestarea preventivã pe 30 de
zile a lui Neacºu, care s-a întors
în arestul IPJ Dolj.
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Toatã media francezã, fãrã ex-
cepþie, acordã spaþii generoase
celui de-al 52-lea Salon al Agri-
culturii, inaugurat sâmbãtã, 21
februarie a.c., la Porte de Versail-
les, în Paris, ca de fiecare datã, de
preºedintele în exerciþiu al þãrii,
acum Francois Hollande, prezent
la a treia ediþie. Considerat unul
dintre evenimentele cele mai po-
pulare din Franþa – anul trecut a
avut peste 700.000 de vizitatori –,
Salonul Agriculturii, care se întin-
de pe 39.000 de metri pãtraþi, rã-
mâne deschis timp de 10 zile ºi
este, în aceastã perioadã, „cea mai
mare fermã a Franþei”. 1.050
de expozanþi, 4.000 de animale, din
care sute de vaci cu lapte, din ra-
sele consacrate în Hexagon, ex-
poziþii floricole ºi legumicole, în
fine, o logisticã impresionantã de-

MIRCEA CANÞÃR
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plasatã, configureazã o oglindã a
agriculturii franceze. Pliatã planu-
lui Vigipirate, privind mãsurile ex-
cepþionale de securitate, prezenþa
preºedintelui francez a presupus
ranforsarea dispozitivelor de su-
praveghere, prin suplimentarea cu
20% a efectivelor de agenþi în ci-
vil, în raport cu anul trecut. Dar
asta nu l-a împiedicat sã zãboveas-
cã opt ore la standurile amenajate,
faþã de ºapte ore anul trecut, zece
ore în 2013 ºi 12 ore în 2012, când
era în campanie electoralã, însoþit
la tot pasul de ministrul de resort,
Stephane Le Foll. Paradoxal, poa-
te, producãtorii agricoli francezi nu
sunt cunoscuþi ca simpatizanþi ai
„stângii”, dar sunt, în schimb, sen-
sibili la ideile anti-Bruxelles ale
Frontului Naþional. Deºi în privin-
þa sprijinului pe suprafaþã, acordat

de UE, Franþa este principalul...
beneficiar. Cu toate acestea, agri-
cultorii francezi rãmân îngrijoraþi
de noua politicã agricolã comuni-
tarã (PAC) ceea ce nu au ezitat sã
îi spunã preºedintelui Hollande.
Dupã cum se ºtie, agricultura con-
stituie pentru UE principalul bene-
ficiar de fonduri europene. Cu toa-
te acestea, toatã lumea este nemul-
þumitã. Ambianþa generalã este
descrisã ca fiind departe de cea de
anul trecut ºi din cauza „degradã-
rii pieþelor mondiale”, prin „embar-
goul rus la produsele agroalimen-
tare”. Un subiect sensibil pentru
Francois Hollande. Preºedinþi de
camere agricole, de mari sindica-
te ale producãtorilor, fermieri ºi
procesatori din toate domeniile de
activitate agroalimentarã au þinut
sã-ºi exprime punctele de vedere

ºi sã primeascã explicaþii. Sim-
bolistica evenimentului este cla-
rã: Franþa rãmâne pe primul loc,
la nivelul UE, în domeniul agri-
culturii. Pe cale de consecinþã,
este ºi un actor important pe pie-
þele agroalimentare ale lumii, gra-
þie calitãþii produselor oferite. De
la vinuri ºi brânzeturi, la carne
din toate sortimentele ºi prepa-
rate din carne. Interesul statului
pentru producãtorii francezi rã-
mâne o constantã a politicii ori-
cãrei guvernãri. Ca sã concurezi
produsele agroalimentare, de pro-
venienþã francezã, pe piaþa mon-
dialã, trebuie sã ai... infrastructu-
ra francezã. La care nu s-a ajuns
uºor. Dar trebuie sã ai ºi disponi-
bilitatea, ca ºef al statului, de a
suporta, de la ora 7.00 la ora 15.00,
fãrã nici o pauzã, incitante dialo-

guri, deloc confortabile, cu expo-
zanþii. ªi peste toate, un cult pentru
agriculturã, cum au francezii, care
admit, la Porte de Versailles, 4.000
de animale, fãrã ca parizienii sã
strâmbe din nas. Din cauza efluvii-
lor, nu de Chanel, ci de altceva.
Ieri, Salonul de Agriculturã a fost
vizitat de comisarul european, ir-
landezul Phil Ogan, care a estimat
cã Franþa poate rãspunde tuturor
exigenþelor ridicate de alimentaþia
mondialã. Sã mai consemnãm ºi
faptul cã un sondaj ODOXA, pu-
blicat de „Le Parisien”, atestã cã
70% dintre francezi considerã agri-
cultura un sector prioritar pentru
þara lor, iar 76% doresc „continua-
rea subvenþionãrii pentru menþine-
rea unei Fraþe rurale”. O idee care
intrã în coliziune cu Comisia
Europeanã.

Cu aceastã ocazie, Ion Priotea-
sa, preºedintele CJ Dolj, a afirmat
cã evenimentul marcheazã un pas
important în implementarea celui
mai amplu proiect cu finanþare eu-
ropeanã derulat de consiliul jude-
þean – Sistemul de management
integrat al deºeurilor, în sumã de
aproape 54 de milioane de euro.

 „Masterplanul pentru deºeuri,
aºa cum este el cunoscut, repre-
zintã un demers la care lucrãm de
mult timp ºi vã mãrturisesc cã, la
un moment dat, aproape cã ne lua-
serãm gândul cã îl vom mai putea
implementa. Însã am stãruit foarte
mult ºi, cu determinarea care ne
caracterizeazã, am reuºit sã ajun-
gem astãzi în etapa în care îl pu-
nem în operã cu toatã forþa. Aces-
ta este ºi motivul pentru care mi-
am dorit sã vin alãturi de dumnea-
voastrã, la acest moment de sem-
nare a contractului de proiectare
ºi construire a staþiilor de sortare
ºi de compostare de la Mofleni.
Practic, de astãzi pornim la drum
împreunã ºi consider cã trebuie sã
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Consiliul Judeþean Dolj a semnat, la finele sãp-
tãmânii trecute, cu societatea Hidroconstrucþia
S.A. contractul „Proiectare ºi execuþie de lucrãri
pentru construirea unei staþii de sortare ºi a unei
staþii de compostare a deºeurilor biodegradabile
la Mofleni – Craiova“. Valoarea contractului de
lucrãri se ridicã la suma de 34.781.830,86 lei, fãrã
TVA, din care costurile de proiectare sunt de
180.674,60 lei. Preºedintele Consiliului Judeþean
(CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a prezidat întâlnirea pri-
lejuitã de semnarea acestui contract, care repre-
zintã o investiþie majorã, în valoare de aproxima-
tiv 10 milioane de euro.

Staþia de sortare va avea o ca-
pacitate de 44.000 de tone pe an,
iar staþia de compostare – o ca-
pacitate de 18.000 tone pe an.
Aceste lucrãri se realizeazã în
cadrul proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deºeu-
rilor în judeþul Dolj”, proiect fi-
nanþat prin Programul Operaþi-
onal Sectorial MEDIU 2007-2013.

ne facem toþi datoria ºi sã ne înde-
plinim sarcinile, aºa cum rezultã ele
din contract: noi, Consiliul Jude-
þean, sã creãm cadrul necesar pen-
tru ca dumneavoastrã, construc-
torul, de cealaltã parte, sã puteþi
duce la bun sfârºit acest pro-
iect...”, a subliniat Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj.

„Nu doar dimensiunea
financiarã dã importanþa
acestui demers”

ªeful administraþiei doljene spu-
ne cã intrã astfel în linie dreaptã
una dintre cele
mai însemnate
componente ale
Sistemului de
management in-
tegrat al deºeu-
rilor, pentru cã
vorbim despre o
investiþie de
aproape 10 mili-
oane de euro.
„Nu doar dimen-
siunea financia-

rã dã importanþa acestui demers,
ci ºi rolul efectiv pe care îl are, pe
de o parte, staþia de sortare, care
va deservi întreg judeþul ºi va con-
tribui la recuperarea materialelor
reciclabile, ºi, pe de altã parte, sta-
þia de compostare, una dintre cele
douã care vor funcþiona în Dolj ºi
prin intermediul cãrora deºeurile bi-
odegradabile vor fi transformate în

îng rã ºãmân t
pentru agricul-
turã. De altfel,
în ansamblul
sãu, acest mas-
terplan va adu-
ce cu sine o
transformare
profundã a în-
tregului judeþ,
prin rezolvarea
problemei de-

ºeurilor în toate cele 111 localitãþi
doljene, în sensul în care cetãþenii
vor avea asigurat serviciul de co-
lectare a resturilor menajere. În
acest fel, aruncarea necontrolatã va
fi stopatã, ceea ce înseamnã un
mediu mai curat, dar ºi o îmbunã-
tãþire a calitãþii vieþii”, a mai spus
Ion Prioteasa.

Valoarea contractului de lucrãri
se ridicã la suma de
34.781.830,86 lei, fãrã TVA

Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj a mai spus cã, pentru ad-
ministraþia judeþeanã, 2015 s-a
conturat încã din primele zile drept
un an prolific. „Dupã inaugurarea
sediului în care funcþioneazã Cen-
trul Zonal de Pregãtire în Dome-
niul Protecþiei Civile, dupã ce am
dat apoi undã verde pentru lucrã-

rile la douã proiecte cu finanþare
europeanã – reabilitarea Casei Da-
mianov ºi construirea Centrului tu-
ristic pentru agrement ºi sport –,
iatã-ne acum în faþa unui nou de-
mers care îmbogãþeºte portofoliul
de investiþii al Consiliului Judeþean”,
a declarat preºedintele Ion Priotea-
sa.

Consiliul Judeþean Dolj a sem-
nat, vineri dupã-amiazã, cu socie-
tatea Hidroconstrucþia S.A. con-
tractul „Proiectare ºi execuþie de
lucrãri pentru construirea unei sta-
þii de sortare ºi a unei staþii de com-
postare a deºeurilor biodegradabi-
le la Mofleni – Craiova”. Valoarea
contractului de lucrãri se ridicã la
suma de 34.781.830,86 lei, fãrã
TVA, din care costurile de proiec-
tare sunt de 180.674,60 lei.

MARGA BULUGEAN
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Rotary International este o organizaþie internaþionalã a
oamenilor de afaceri ºi a reprezentanþilor diferitelor profe-
sii, care asigurã servicii umanitare, promoveazã standarde
etice înalte în toate domeniile de activitate ºi stabileºte re-
laþii de bunã înþelegere. În urmã cu 110 de ani, la 23 fe-
bruarie 1905, avocatul Paul Harris a invitat câþiva prieteni
în ideea de a constitui un grup care sã se bazeze pe o totalã
deschidere ºi sinceritate a membrilor sãi, impunând încã
de la început o regulã a nonprivilegiatului: nimeni nu este
favorizat în nici un fel, nici mãcar prin simplul fapt de a
gãzdui de douã ori la rând întrunirile grupului – principiul
rotaþiei. Astfel a luat naºtere primul Club Rotary.
Peste 1,2 milioane de rotarieni reuniþi
în 34.282 de cluburi

 Organizarea a fost deosebit de simplã, motiv pentru
care se menþine ºi în prezent: grupul de prieteni a fost
lãrgit, devenind club, membrii fiind aleºi pe criteriul pro-
fesionalismului, al calitãþii moralei în viaþa socialã, de fa-
milie ºi afaceri. Cei peste 1,2 milioane de rotarieni reuniþi

Ultima carte a prof. univ. dr. Constan-
tin Gãvan, directorul SCDA ªimnic, mem-
bru al Academiei de Cercetãri Agricole ºi
Silvice „Gheorghe Ionescu – Siseºti”, se
intituleazã „Sisteme de producþie ani-
male cu genotipuri Holstein-Frizã”.
Adresându-se, cu predilecþie, specialiºti-
lor în domeniul animalelor (medici vete-
rinari, ingineri zootehniºti, ingineri agro-
nomi, cercetãtori, studenþi, masteranzi sau
doctoranzi), lucrarea se întemeiazã pe ob-
servaþii îndelungate proprii ºi, mai ales,
rezultate concrete, obþinute în procesul
de construcþie geneticã a unei populaþii
de vaci cu lapte, din rasa Holstein-Frizã,

Mai puþin de o trei-
me din cei care obþin
prima de casare în pro-
gramul Rabla o ºi fo-
losesc pentru a cum-
pãra o maºinã nouã, iar
spre maºinile mai pu-
þin poluante se în-
dreaptã mai degrabã
cetãþenii decât institu-
þiile ºi companiile, po-
trivit datelor transmi-
se Mediafax de Admi-
nistraþia Fondului pen-
tru Mediu (AFM), care
gestioneazã programul
Rabla. Anul trecut, prin program
au fost casate 20.394 de maºini
vechi ºi au fost decontate tot atâ-
tea tichete pentru achiziþia de
maºini noi, de cãtre persoanele
fizice ºi juridice.

Dintre cei 16.834 de cetãþeni
care, casându-ºi vechile maºini,
au obþinut tichetele de reducere

Românii pot cãlãtori cu trenul, pe
24 februarie, de Dragobete, din Bu-
cureºti spre Valea Prahovei sau Con-
stanþa plãtind cu 50% mai puþin prin
oferta pentru cãlãtorie în doi, infor-
meazã CFR Cãlãtori. Reducerea de
50% din tariful biletului întreg se
acordã la achiziþionarea a douã bile-
te pentru acelaºi tren InterRegio ºi
este disponibilã exclusiv la casele de
bilete din staþii ºi agenþii de voiaj CFR.
Oferta se acordã în limita locuri-
lor disponibile, la trenurile IR 1631
Bucureºti Nord (07,00) – Braºov

Rotary Club Craiova va aniversa 1Rotary Club Craiova va aniversa 1Rotary Club Craiova va aniversa 1Rotary Club Craiova va aniversa 1Rotary Club Craiova va aniversa 110 ani de activitate rotarianã10 ani de activitate rotarianã10 ani de activitate rotarianã10 ani de activitate rotarianã10 ani de activitate rotarianã
Astãzi, ora 18.00, la Casa Universitarilor din

Craiova, Rotary Club Craiova aniverseazã 110 ani
de activitate rotarianã la nivel internaþional.
Organizatorii evenimentului promit cã ne vor
dezvãlui istoria Rotary International, a Rotary
Club Craiova, precum ºi poveºti savuroase cu ºi
despre rotarieni, produse ºi vinuri româneºti. Va fi
o atmosferã de prietenie rotarianã care va împlini
în mod cert o searã de sãrbãtoare.

în 34.282 de cluburi în aproape toate þãrile din lume sunt
dedicate idealului de „a servi mai presus de sine înºiºi”.
Obiectivul Rotary International este de a încuraja ºi pro-
mova idealul de a servi ca fundament al acþiunilor sale de
binefacere ºi, în special, pentru a încuraja ºi stimula dez-
voltarea cunoaºterii ca o oportunitate pentru a  servi. Stan-
darde înalte de eticã în afaceri ºi profesii, recunoaºterea
meritelor profesiilor folositoare si demnitatea profesiei
fiecãrui rotarian ca o oportunitate de a servi societatea,
este un alt obiectiv al Rotary Club, precum ºi aplicarea
idealului de a servi în, afaceri, în comunitate ºi în viaþa
personalã a fiecãrui rotarian. Promovarea înþelegerii, bu-
nãvoinþei ºi pãcii internaþionale într-o lume de afaceri ºi
profesioniºti uniþi în idealul de a servi ar putea fi cel de-al
patrulea obiectiv al rotarienilor.
„Testului celor 4 cãi ”

Acest obiectiv este setat sub formatul “Testului celor
4 cãi”, folosit pentru a vedea dacã o acþiune planificatã
este compatibilã cu spiritul rotarian. Testul a fost dezvol-
tat de Rotary International ºi antreprenori în timpul Marii
Depresiuni ca un set de orientãri pentru restaurarea în-
treprinderi nesigure ºi a fost adoptat ca standard de eticã
de cãtre Rotary în 1942. Acesta este încã vãzut ca un
standard pentru eticã în managementul afacerilor. Odatã
cu intrarea în secolul XXI, Rotary International s-a pliat
pe îndeplinirea nevoilor unei societãþi în continuã schim-
bare, extinzându-ºi eforturile în a aborda subiecte pre-
sante: degradarea mediului, analfabetismul, eradicarea
foametei pe plan mondial.

MARGA BULUGEAN

O lucrare ºtiinþificã
de referinþã

de mare potenþial biologic.
Una din constatãrile autorului, specia-

list de mare þinutã ºtiinþificã în materie,
cu decenii de producþie, este aceea cã, în
condiþiile existenþei unui program riguros,
temeinic coordonat, de ameliorare a efec-
tivelor de vaci cu lapte, Doljul ar fi putut
avea deja numai animale de rasã, cu mare
potenþial de producþie. Lãsând lucrurile
în voia soartei, avem situaþia existentã.
Chiar dacã anumite capitole ale cãrþii sunt
eminamente tehnice, referitoare la ches-
tiuni de geneticã, ele nu reflectã decât o
experienþã trãitã la SCDA ªimnic, demnã
de a fi cunoscutã.

Capitolele referitoare la nutriþia ºi ali-
mentarea vacilor de lapte, redactate, de
asemenea, în temeiul unor cercetãri apro-
fundate, conferã lucrãrii „Sisteme de pro-
ducþie animale cu genotipuri Holstein-
Frizã” (Ed. Prouniversitaria, Bucureºti)
deplinã originalitate ºi maxim interes prac-
tic. Conchizând, în prefaþa lucrãrii, cã „zo-
otehnia modernã fãrã vaca de lapte este
de neconceput, dar aceasta trebuie cres-
cutã în condiþii optime, pe baza unor teh-
nologii raþionale ºi eficiente”, autorul re-
comandã un plus de interes faþã de un
domeniu de activitate cu tradiþie ºi, mai
ales, de mare importanþã economicã.

Oferta CFR pentru Dragobete:
Douã bilete la preþ de unul, din Bucureºti

spre Valea Prahovei ºi Constanþa
(09,40), IR 1538 Braºov (20,38) –
Bucureºti Nord (23,18), IR 1581
Bucureºti Nord (07,30) – Constan-
þa (09,30), IR 1588 Constanþa
(19,00) – Bucureºti Nord (21,01).
Oferta este valabilã atât pentru cãlã-
toriile la clasa I, cât ºi la clasa a II-a,
iar tariful de rezervare a locului de 4
lei se achitã integral. Societatea de
Transport Feroviar de Cãlãtori CFR
Cãlãtori S.A. este operatorul naþio-
nal feroviar de pasageri care efectu-
eazã transportul public de cãlãtori pe
calea feratã. (Agerpres)

Mai puþin de o treime din beneficiariiMai puþin de o treime din beneficiariiMai puþin de o treime din beneficiariiMai puþin de o treime din beneficiariiMai puþin de o treime din beneficiarii
Rabla îºi cumpãrã maºini noiRabla îºi cumpãrã maºini noiRabla îºi cumpãrã maºini noiRabla îºi cumpãrã maºini noiRabla îºi cumpãrã maºini noi

de 6.500 de lei pentru achiziþio-
narea unui autoturism nou, doar
5.446 le-au ºi folosit, în timp ce
ceilalþi 11.388 au preferat sã ce-
deze prima de casare. Astfel,
douã treimi din cei care au achi-
ziþionat autovehicule noi prin
programul Rabla pentru persoa-
ne fizice au fost cetãþeni care au

preluat prima de casa-
re de la cei care au
avut o maºinã mai ve-
che de opt ani pe care
au predat-o pentru ca-
sare, dar nu au avut
posibilitatea sã ºi cum-
pere o maºinã nouã.

În proiectul pro-
gramului Rabla pentru
2015 este prevãzut ca
tichetul de reducere
de 6.500 de lei sã poa-
tã  f i  în  continuare
transferat, iar valoa-
rea eco-bonusului va

creºte anul acesta de la 500 la
1.500 de lei. Bugetul alocat anul
acesta pentru Rabla va fi de 200
de milioane de lei, cu 33 la sutã
mai mare decât anul trecut. În
2014, bugetul programului a
fost de 140 de milioane de lei,
din care a fost decondatã suma
de 132.869.500 de lei.
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Practic, procesul
a început pe 16 fe-
bruarie, când au fost
afiºate circumscrip-
þiile ºcolare, planul de
ºcolarizare ºi clasele
aprobate pentru învã-
þãmântul pregãtitor.
De asemenea, în ace-
eaºi zi a fost afiºat ºi
programul de evalua-
re a dezvoltãrii psi-
hosomatice a elevi-
lor, la solicitarea pã-
rinþilor. Au urmat în-
tâlniri de informare ºi
consiliere a pãrinþilor
copiilor care vor fi
cuprinºi în aceastã
formã de învãþãmânt ºi „Ziua por-
þilor deschise” în fiecare unitate
care are clase pregãtitoare.

Procedura
se finalizeazã în aprilie

De astãzi, pãrinþii pot comple-
ta cererile-tip de înscriere a co-
piilor, atât on-line, cât ºi la sediul
unitãþii ºcolare unde solicitã în-
scrierea. Procedura are ca termen
de finalitate data de 13 martie. Va
urma prima perioadã efectivã de
înscriere, începând cu data de 16
martie, când Comisia Naþionalã va
procesa toate cererile în care pã-
rinþii au ales ºcoala de circum-
scripþie. Între 17 ºi 19 martie, fie-
care unitate de învãþãmânt va ana-
liza cererile pãrinþilor care au op-

De astãzi, începe completarea, de cãtre pãrinþi, a cererilor prin care aceº-
tia solicitã înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare ºi direct în clasa I a
celor care nu au urmat cursurile clasei pregãtitoare. Este doar o etapã

dintr-un calendar amplu, cu finalitate în luna aprilie.

tat pentru o altã instituþie decât cea
de care aparþin, admiterea sau res-
pingerea urmând sã fie fãcute con-
form criteriilor de departajare sta-
bilite de conducerea fiecãrei ºcoli.
Pe 20 martie, Comisia Naþionalã
va procesa repartizarea în ºcolile
de circumscripþie a celor care nu
au fost admiºi la altã unitate de
învãþãmânt. O zi mai târziu, vor
fi afiºate listele cu cei înmatricu-
laþi, cu locurile rãmase libere ºi
cu numãrul celor neînscriºi.

Va urma a doua perioadã efec-
tivã de înscriere, când, dupã co-
municarea procedurii specifice de
repartizare pe locurile disponibi-
le, între 24 martie – 3 aprilie vor
trebui depuse cereri de înscriere,
pe 10 aprilie urmând sã fie afiºate

clasele pregãtitoare
ºi numãrul de
preºcolari admiºi.
Inspectoratul ªcolar
Judeþean va centra-
liza , între 14-17
aprilie, cererile pã-
rinþilor ai cãror co-
pii au rãmas neîn-
scriºi, urmând ca
acestea sã fie solu-
þionate în interesul
elevului. Conform
planului de ºcolari-
zare 2015/2016, în
Dolj au fost aproba-
te 5.100 de locuri
pentru 250 de clase
pregãtitoare.

Procedurã
asemãnãtoare
ºi pentru clasa I

Tot astãzi începe ºi depunerea,
la ºcolile de circumscripþie, a ce-
rerilor de cãtre pãrinþii care solici-
tã înscrierea direct în clasa I a ele-
vilor care nu au urmat clasa pre-
gãtitoare în anul ºcolar 2014/2015,
data-limitã fiind 13 martie. Soluþi-
onarea se va realiza în perioada 16-
20 martie, iar pe 23 martie va în-
cepe ºi depunerea cererilor pentru
înscrierea la altã ºcoalã decât cea
de care aparþin, analizarea acesto-
ra fiind fãcutã între 7-9 aprilie, pe
10 aprilie listele cu elevii admiºi în
clasa I urmând sã fie afiºate.

CRISTI PÃTRU

Aflatã la cea de-a VIII-a edi-
þie, competiþia se adreseazã tine-
rilor care au realizat proiecte care
promoveazã buna înþelegere în-
tre popoarele din diferite þãri eu-
ropene, oferind astfel exemple de
cooperare între tineri din diferite
state membre – cum ar fi eveni-
mente pentru tineret, schimburi
de experienþã între tineri sau pro-
iecte online care au o dimensiu-
ne europeanã.

 Înscrierile în cadrul etapei na-
þionale a concursului pot fi reali-
zate pânã astãzi, 23 februarie
2015, urmând ca proiectul decla-

Ultima zi de înscrieri la Concursul
Charlemagne Youth Prize 2015

rat câºtigãtor de juriul naþional din
România sã concureze alãturi de
celelalte 27 de proiecte câºtigã-
toare din restul statelor membre.
În luna aprilie, Parlamentul Euro-
pean va desemna cele trei mari
proiecte câºtigãtoare, premiul pen-
tru cel mai bun fiind în valoare de
5.000 euro, premiul al II-lea – de
3.000 euro, iar premiul al III-lea
– de 2.000 euro.

Premiul include, de asemenea, o
invitaþie oferitã celor trei laureaþi de
a vizita sediul Parlamentului Euro-
pean (din Bruxelles sau Strasbourg)
în toamna anului 2015. Totodatã,

reprezentanþii tuturor celor 28 de
proiecte naþionale selectate vor fi in-
vitaþi sã participe la ceremonia de
decernare a Premiului Charlemag-
ne pentru tineri europeni, precum
ºi a Premiului Internaþional Charle-
magne din Aachen, în cadrul unei
excursii de patru zile care va avea
loc la Aachen, în Germania, în luna
mai 2015.

Mai multe informaþii despre re-
gulamentul concursului, modul de
înscriere, precum ºi formularul de
înregistrare se regãsesc la
www.charlemagneyouthprize.eu ºi
www.europarl.ro.

Parlamentul European invitã tinerii
din România, cu vârste cuprinse
între 16-30 de ani, sã se înscrie în
competiþia „Premiul Charlemagne
pentru tinerii europeni”, organizatã
de Parlamentul European ºi Funda-
þia pentru Premiul International
Charlemagne din Aachen. Înscrierile
mai pot fi fãcute pânã azi, la http://
www.charlemagneyouthprize.eu/ro/
form.html.

Profesorii îºi completeazã
norma didacticã

Astãzi, începând cu
ora 14.00, în Sala „Am-
fiteatru” a Inspectora-
tului ªcolar Judeþean
Dolj se va desfãºura
ºedinþa Comisiei de
mebilitate a personalu-
lui didactic în învãþã-
mântul preuniversitar,
în vederea completãrii
normelor didactice a
cadrelor care nu o au
îndeplinitã. „Partcipã
toþi cei care, la ºcoala

unde sunt titulari, au cel puþin o jumãtate de normã înde-
plinitã. Aceºtia ºi-au depus dosare ºi au specificat pentru
ce catedrã opteazã în vederea îndeplinirii normei integrale
de 18 ore/sãptãmânã. Avem 66 de solicitãri, dintre acestea
29 provenind din mediul rural”, a precizat prof. Elena
Lavinia Craioveanu, inspector general adjunct al ISJ Dolj

CRISTI PÃTRU

Festival – concurs
de creaþie

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj va orga-
niza, pe 20 martie, în
colaborare cu Filiala
Dolj a Asociaþiei Ro-
mâne a Profesorilor de
Francezã ºi cu Liceul
de Arte „Marin Sores-
cu”, Festivalul – Con-
curs Judeþean „Fete de
la Francophonie”, cu
tema „La francophonie
creative”, gazdã fiind
Liceul „Marin Sores-
cu”. Concursul este
destinat elevilor din

toate ciclurile de învãþãmânt preuniversitar. Aceºtia vor par-
ticipa la cinci secþiuni: creaþie literarã (gimnaziu + liceu),
creaþie plasticã (toate formele de învãþãmânt), dramatizare
(gimnaziu + liceu), recitare (tot spectrul ºcolar) ºi inter-
pretare vocalã (gimnaziu + liceu). Cei care vor sã participe
trebuie sã se înscrie pânã la data de 12 martie.

CRISTI PÃTRU

„Fotogeografica” –
salon naþional
de fotografie pentru tineri

Tinerii fotografi cu
vârste cuprinse între
14 ºi 35 de ani se pot în-
scrie, pânã pe 20 mar-
tie, în concursul Salo-
nului Naþional de Fo-
tografie „Fotogeografi-
ca”, ediþia XIX. Înscrie-
rile se pot face online, la
inscrieri@fotogeografi-
ca.ro, cu lucrãri în cele
douã secþiuni ale concur-
sului – peisaj ºi/sau wil-

dlife. Jurizarea se va realiza între 30 martie ºi 3 aprilie, iar anun-
þarea rezultatelor se va face între 15 ºi 20 aprilie. Din juriu fac
parte Cristian Lascu, Petriºor Iordan, Alex Axon, Silviu Matei,
Alin Popescu. Se vor acorda câte trei premii pentru fiecare
dintre cele douã secþiuni. Acestea constau în tabere studen-
þeºti, programe tematice (Romania Student Tour), workshop-
uri foto în arii protejate, se aratã în documentul citat. Vernisajul
Salonului „Fotogeografica” din acest an va avea loc pe 24 apri-
lie, ora 18,30, la Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureºti.
Expoziþia cu cele mai valoroase lucrãri va putea fi vãzutã în
perioada 24 aprilie – 17 mai. Evenimentul se desfãºoarã sub
egida Ministerului Tineretului ºi Sportului. Partenerii tradiþio-
nali ai proiectului sunt National Geographic Romania, Alpinet,
Zitec, Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureºti, Asociaþia
Parcul Natural Vãcãreºti, Asociaþia Geobiologica ºi Clubul Stu-
denþesc de Artã Fotograficã.
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tinþã, presa autohtonã, în cvasi-totalita-
tea sa, nu putea sã fie altceva ºi altcum
decât societatea în care evolueazã ºi pe
care pretinde s-o schimbe în bine. Intra-
tã aproape din primii ani postdecembriºti
într-o funestã competiþie de afirmare ºi,
deseori de supravieþuire în contextul unui
capitalism dezmãþat, s-a trezit subit în
jocul vulnerabilitãþilor de tot felul, traver-
sând spaþiul imund al unor oportunisme
(de la statutul de oficinã partinicã la cel
de slujnicã a unor interese de grup) sfâr-
ºind prin a compromite cele mai elemen-
tare cerinþe deontologice.

Goana dupã rating, pe lângã riscul fi-
resc al deprofesionalizãrii prin suprali-
citarea scandalului ºi al licenþiosului, co-
roboratã ºi cu o acerbã dorinþã de câº-
tig rapid prin asumarea prototipului de
vedete pe un model occidental impro-
priu unei societãþi profund sãrãcite, a
sfârºit prin a institui un sistem mediatic
nefast funcþiilor sale de bazã, deterio-
rând, în umbra unei clase politice ama-
toriste ºi gregare, exact ceea ce a pre-
tins ºi mai pretinde cã ar face: o operã
de informare ºi de formare în deplin
consens cu exigenþele unei morale ºi ale
unei educaþii civice mai necesare decât
oricând.

Slujbaºi – ai breslei – adunaþi intem-
pestiv de prin toate cotloanele subcultu-
rii urbane (ºi, uneori, chiar suburbane),
semidocþi cu pretenþii „academice” ºi în-
chipuiþi profeþi ai adevãrului furnizat în

doze „absolute”, confundând analiza la
obiect marcatã de profesionalismul spe-
cializat, oferã unui public pe care ei în-
ºiºi l-au decupat de la linia unei normali-
tãþi doar mostre de improvizaþii „lãlãite”.

Spaþiul „public” al televiziunilor e, în
aceastã perspectivã, o evidentã probã
rechizitorialã: aceleaºi figuri – politicieni
guralivi ºi „analiºti” de conjuncturã, cu
toþii închipuiþi docenþi în mai toate do-
meniile ºi sectoarele vieþii sociale, ale
economiei ºi, îndeosebi, ale justiþiei, îºi
dau întâlnire în studiouri formatate ca
veritabile tribune de „dezbatere”, pãlã-
vrãgind ceasuri întregi în coduri ale unei
gramatici de uz propriu: aceiaºi, dar sor-
taþi, potrivit cu scopurile, deja ºtiute,
aprig disputate patronal ºi „ideologic”.

Douã excesive paradoxuri: întâi, cru-
cificarea clasei politice fãrã nici cel mai
infim efort de a se disocia, în propria lor
execuþie, de nãravurile acesteia, cu care
se trãdeazã a fi într-un raport vizibil de
complicitate; în al doilea rând, abando-
narea voioasã a oricãrui principiu de neu-
tralitate, chiar atunci când e vorba de un
eveniment înscris în realitatea cotidianã
cea mai banalã. Un accident rutier, un in-
cendiu într-o clãdire, o gripã a unui ofi-
cial, ca sã nu mai vorbim de prezentãri la

instanþe de judecatã ale unor oameni pu-
blici devin, subit, fãrã preparative, pre-
mise ºi pretexte ale unor exhibiþii sfidând
chiar funcþia unor simpozioane academice
ori a unor întruniri internaþionale cu pro-
fil decizional.

Cã este aºa, au probat-o ultimele sãp-
tãmâni tasate pe zãngãnitul de cãtuºe din
insolita campanie în forþã a justiþiei ieºi-
te, ºi ea, dintr-o discutabilã apatie, în care
cele câteva zeci de (falºi) mediatori ai in-
formaþiei au suplinit, alternativ, compe-
titiv dar ºi antagonic, completele de ju-
decatã, cu o impresie de cancan sufo-
cant.

Un caz, printre numeroase altele, mi-a
atras atenþia ºi-l evoc în speranþa cã a
trecut neobservat.

Un fãcãtor de televiziuni ºi de emisi-
uni – indefinibile în vreo tradiþie occiden-
talã în care pretinde a se insera – a arun-
cat, zilele trecute, în spaþiul public ceea
ce el, cu o inconºtienþã alarmantã ºi con-
damnabilã, ºi-a imaginat cã ar fi un soi
de denunþ-confesiune al stãrii de lucruri
din politichia dâmboviþeanã. Este vorba
de nemeritat celebrul „Naºul”, alias Radu
Moraru. Ipochimenul relateazã, cu deta-
lii ce nu se sustrag veridicitãþii, niºte co-
nivenþe ale sale cu politicieni ºi demnitari

de cel mai înalt nivel, de la ex-preºedin-
tele Þãrii în cabinetul acestuia pânã în
biroul de „comandã” (vizite, invitaþii
amicale?), cu iz afacerist, al ex-directo-
rului SRI.

Trecând peste existenþa unor astfel de
fapte, inimaginabile prin media din SUA
ori din Europa, dar ignorând ºi egotis-
mul de speþã maladivã în care individul
acesta se autoprezintã, gestul ca atare
ne situeazã în prezenþa unui denunþ ºi,
deopotrivã, autodenunþ ce-ar impune pe
loc o intervenþie de naturã judiciarã. Prin
el se confirmã nu doar descalificanta
manierã în care s-a putut conduce o so-
cietate ºi o þarã, despre care aveam ºi
dovezi, indirecte ºi mai cu seamã bãnui-
te, dar ºi o dovadã, în plus a unor media
într-o fatalã ºi nu mai puþin condamna-
bilã contiguitate cu politica ºi, în gene-
ral, cu sistemul ticãloºit pe care pretin-
de a-l denunþa.

Cine ar mai avea îndoieli asupra aces-
tui sumbru diagnostic n-are decât sã re-
viziteze unul dintre cele mai faimoase în-
tâmplãri ale funcþiei media într-o socie-
tate normalã, Afacerea Watergate, ºi va
putea sã facã diferenþa dintre lumea
shakespearianã a prinþului Hamlet ºi cea
caragialianã a lui Conu Leonida.

În doar o sãptãmânã în jude-
þul Dolj s-au înregistrat 1.690
cazuri de infecþii acute ale cãi-
lor respiratorii superioare ºi 805
cazuri de pneumopatii acute.
Numãrul total al cazurilor de vi-
roze respiratorii înregistrat în
aceasta sãptãmânã (2.507) este
mai crescut faþã de valoarea în-
registratã în sãptãmâna anterioa-
rã (2.178 cazuri), dar se înca-
dreazã în evoluþia multianualã.
Rata incidenþei în rândul popu-
laþiei a cazurilor de IACRS a fost
243,42%,  a pneumopatiilor a
fost de 115,94%, iar a gripei de
1,72%. Ponderea spitalizãrilor
din numãrul total de cazuri a fost
13,64%. Deoarece morbiditatea
înregistratã se aflã în intervalul
aºteptat ºi existã dovada circu-
laþiei de virusuri gripale în rân-
dul populaþiei, reprezentanþii Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã au
caracterizat sãptãmâna prin ac-
tivitate gripalã sporadicã.

 Specialiºtii recomandã
respectarea regulilor de igienã

Riscul de a contacta o afecþi-
une de sezon este cu atât mai
mare cu cât temperaturile de afa-
rã favorizeazã apariþia acestora,
dar ºi acutizarea unor afecþiuni

De câteva sãptãmâni, judeþul Dolj se con-
fruntã cu un val de pneumonii ºi viroze care
a afectat mii de persoane. Numai în ultima
sãptãmânã, peste 2.500 de doljeni au ajuns
la medic, acuzând dureri de cap, inflamaþii
ale gâtului, febrã ºi o stare generalã proas-
tã. Mai îngrijorãtor este cã au fost diagnos-

ticate ºi patru cazuri de gripã. Potrivit Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, este vorba
de doi copii cu vârsta de pânã la un an, un
caz la grupa 1-4 ani ºi unul la grupa 50-64
ani, toate confirmate de Institutul Cantacu-
zino, cu virus gripal tip B (3 cazuri) ºi AH3
(un caz).

cronice preexistente. Bolile de
sezon includ guturaiul, virozele
respiratorii, pneumopatiile, gri-
pa ºi alte afecþiuni acute din sfe-
ra ORL. Ele pot surveni în orice
anotimp, dar incidenþa lor este
crescutã mai ales în acest sezon
când este favorizatã scãderea
imunitãþii locale ºi generale a or-
ganismului ºi creºterea circula-
þiei germenilor. Potrivit medici-
lor, cel mai eficient mijloc de pre-

venþie rãmâne respectarea nor-
melor de igienã personalã, pre-
cum spãlarea mâinilor cu apã ºi
sãpun din abundenþã. Este reco-
mandatã, de asemenea, izolarea
la domiciliu sau spital a persoa-
nelor bolnave, evitarea colecti-
vitãþilor – serviciu, grãdiniþã,
ºcoalã, spaþii închise – supraa-
glomerate, folosirea batistei sau
ºerveþelului de unicã folosinþã în
cazul strãnutului sau tusei. Foar-

te important este spãlatul mâini-
lor cu apã caldã ºi sãpun dupã
strãnutat sau tuse ºi evitarea vi-
zitelor la persoanele bolnave.

La primele semne de boalã
trebuie anunþat medicul

Pentru persoanele vârstnice,
în special cele cu afecþiuni cro-
nice cardiace ºi respiratorii, re-
comandarea este de a se feri pe
cât posibil de deplasãrile care
creeazã premisele îmbolnãvirii
sau a apariþiei complicaþiilor
afecþiunilor existente. În cazul în
care apar primele semne de boa-
lã – febrã, dureri de cap ºi de
gât sau tuse –, trebuie anunþat
telefonic, în cel mai scurt timp
posibil, medicul de familie. În
caz de agravare a acestor sem-
ne, în special în cursul nopþii sau
în zilele nelucrãtoare, poate fi
apelat gratuit Numãrul Unic pen-
tru Apeluri de Urgenþã 112 sau
persoanele afectate se pot pre-
zenta la camerele de gardã ale
celui mai apropiat spital.

Vaccinarea antigripalã  rãmâ-

ne însã la fel de importantã ca
metodã de prevenire a infecþiei,
în special a complicaþiilor cau-
zate de infecþia gripalã. Imuni-
zarea este importantã în special
pentru persoanele cu risc de
complicaþii asociate gripei ºi
pentru persoanele care îngrijesc
aceste persoane, care beneficia-
zã de vaccin gratuit prin cabi-
netele medicilor de familie.
Acestea sunt persoanele cu vâr-
sta peste 65 ani; copiii cu vâr-
sta sub 2 ani; copii ºi adulþii cu
diverse afecþiuni cronice, în
special boli respiratorii ºi car-
diovasculare, boli metabolice;
gravide, conform recomandãri-
lor OMS; copiii ºi vârstnicii in-
stituþionalizaþi; persoane cu
imunitate scãzutã prin alte boli
ºi personalul medical

În afara acestor grupe de
risc, care beneficiazã de vac-
cin gratuit,vaccinarea antigripa-
lã este utilã ºi pentru celelalte
persoane, care pot procura vac-
cinul din farmacii.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Ion Cristoiu este, înainte de toate, gazetar, unul care
suportã toate vicisitudinile aceste profesii: când este agreat,
când nu… dupã cum bate vântul”, a afirmat, în preambulul
conferinþei de ieri, Mircea Corniºteanu, managerul institu-
þiei-gazdã. Nicolae Coande, secretar literar al teatrului ºi
moderator al întâlnirii, i-a reamintit invitatului cã „gazetarul
este agentul clipei” ºi, totodatã, de prima Lege a presei, datã
de Nicolae Ceauºescu în 1974, care i-a trimis pe cei din
breaslã sã se „perfecþioneze” la „ªtefan Gheorghiu”, pentru
cã nu mai corespundeau „etichetei ºi definiþiei ziaristului”.
Cristoiu avea pe-atunci 26 de ani ºi era redactor-ºef adjunct
la „Viaþa studenþeascã”, unde ºi debutase în 1968.

«Dupã 1990 devine ceea ce este: cel care înfiinþeazã zia-
re, reviste, publicaþii de atitudini diverse, uneori contradic-
torii, dar care capteazã mereu atenþia. Este Ion Cristoiu care
se dedicã edificãrii unor publicaþii care rãmân ºi astãzi în
istoria jurnalismului românesc, dar ºi omul care se retrage
în bibliotecã, dupã o anumitã perioadã, delimitându-se oare-
cum net de restul jurnaliºtilor care sunt fãcuþi pe puncte.
Adevãrata gazetãrie însã – spune domnia sa într-un interviu
– s-a fãcut înainte de 1989», a adãugat Nicu Coande.

«Cea mai mare plãcere a mea este sã citesc
înjurãturile din postãrile pe site-ul de la „Evenimentul Zilei”»

În presa postcomunistã, Cristoiu a debutat în ianuarie
1990, în ziarul „Observator”, chiar pe prima paginã, cu un
articol împotriva lui Ion Iliescu. „Nu pentru cã eram anti-
FSN, ci pentru cã eu nu suport preºedinþii la început de
mandat, toþi fiind glorificaþi.
La început, când sunt puter-
nici, lãudaþi de toatã lumea ºi
mai ales de jurnaliºti, eu îi cri-
tic. Unii se uitã la mine chio-
râº, alþii, mai mult decât
chiorâº… În partea a doua,
când încep sã fie pãrãsiþi, eu,
fiind un pãgubos din firea
mea, încep sã îi apãr. ªi
atunci iese ca dracu!”, a de-
clarat, ieri, Ion Cristoiu. Nu
suportã nici laudele ºi chiar
se simte prost când le pri-
meºte, a mai mãrturisit jur-
nalistul. «Cea mai mare plã-
cere a mea este sã citesc în-
jurãturile din postãrile pe site-
ul de la „Evenimentul Zilei”,
am cãpãtat chiar o patimã!
Din 200, cam 194 sunt înju-
rãturi… ªi chiar îmi face plã-
cere!», a adãugat acesta.

Celebrul reporter Caracudi
inventa ºtiri în Ciºmigiu, azi sunt „fãcute în laboratoare”

Revenind la tema conferinþei de ieri, postdecembris-
mul în mass-media româneºti a fost frecvent abordat de
Ion Cristoiu în anii din urmã, fie în scrierile sale, fie cu
prilejul unor conferinþe de acest gen. De la fenomenul
presei independente ºi credule la explozia de gazete, în
prima parte a anilor ‘90, când „se câºtiga urieºeºte, mai
ales dacã erai patron ori acþionar”, de la miracolul „gãinii
care naºte pui vii”, cum titra „Evenimentul zilei” în 1993,
la ºtirile de senzaþie din prezent, de la lipsa de obiectivita-
te ºi echidistanþã în bãtãlia politicã a jurnaliºtilor la sub-
iectul ofiþerilor acoperiþi din redacþii, Ion Cristoiu a radi-
ografiat 25 de ani de mass-media „într-o permanentã miº-
care”. «Noi nu avem o presã aºezatã. E într-o permanen-
tã miºcare. Mai ales din punct de vedere economic…», a
comentat acesta. S-a raportat, în expunerea sa, nu de
puþine ori, la presa americanã, dar mai cu seamã la repor-
terul Caracudi din schiþa caragialianã „Reportaj”. Dacã

«Ca ºi partidele politice, ca ºi celelalte instituþii, imediat dupã eveni-
mentele din decembrie 1989 s-a ivit fenomenul presei independente.
Specificul a fost faptul cã toate ziarele locale ºi centrale foste comu-
niste au devenit, într-o dupã-amiazã, democrate. Cea mai rapidã trans-
formare a avut-o „Informaþia Bucureºtiului”. Era ziar de dupã-amia-
zã, apãrea la ora 14.00. La 13.30 însã schimba firma în „Libertatea”.
(…) Ce m-a surprins pe mine în studierea acestei prese e faptul cã
nimeni nu se îndoia de revoluþie. Toatã lumea vedea un miracol. Pri-
mele semne ale îndoielii vin de la mine, în 15-16 februarie, în „Ex-
pres”. Am scris un lung articol, cu titlul „O dupã-amiazã cu mai multe
întrebãri”. Erau întrebãri care nici azi nu ºi-au gãsit rãspunsul. Ce
vreau sã spun e cã presa e obligatã sã se îndoiascã. Presa de-atunci
nu o fãcea ºi nici acum nu o face. În lumea modernã, nimic din ceea
ce se vede nu este real. Noi vedem un spectacol – arestãri, demisii,
revolte spontane, dar dupã un timp, când apar documentele, ne dãm
seama cã de fapt altele au fost realitãþile».

***

În conferinþa sa, Ion Cristoiu a accentuat îndeosebi apariþia nu-
mãrului mare de gazete din anii ‘90, „tirajele uriaºe” la care acestea
ajungeau ºi, implicit, profiturile existente. «„Zig-zag-ul” avea 600
de mii de exemplare, „Evenimentul zilei” a avut nu 700 de mii, ci
mult mai mult, dar furau ãia pe rupte… Era explicabil: aveam un
tineret interesat sã scrie ºi sã publice, cãci a fi gazetar era o chestie
ieºitã din comun, ºi în acelaºi timp erau ºi subiecte noi, uluitoare».

Jurnalistul a subliniat însã ºi faptul cã „nici unul din patronii de
atunci nu a fãcut un imperiu”. „De-asta spun cã este o neaºezare.
Nici ei nu mai existã, nici ziarele de-atunci… În presa americanã
sunt oameni care lucreazã de 10-20 de ani la un ziar. Toate ziarele
ºi-au schimbat proprietarii, formatul, orientarea politicã… Deci,
n-au reuºit sã se aºeze. Se câºtiga urieºeºte, mai ales dacã erai
patron ori acþionar, însã nu s-a mers pe o investiþie. Aceasta a fost
una dintre caracteristicile care îºi pun amprenta ºi acum asupra
presei. Nu existã trusturi de presã consolidate în timp, cu oameni
care se raporteazã la înaintaºi. Nu avem un muzeu al presei, istorii
ale presei scrise. ªi atunci generaþiei tinere ce modele sã îi dai?».

Referindu-se la aceeaºi perioadã, Cristoiu a mai remarcat ºi ex-
plozia ziarelor de partid, dar ºi a publicaþiilor literar-artistice. «Toa-
tã lumea era convinsã în ‘90 cã o sã vinã cineva ºi o sã dea bani
revistelor literare, iar cine va fi director va fi mare ºi tare. Ca pe
vremuri... Erai redactor-ºef la „România literarã”, îþi punea Dum-
nezeu mâna în cap, cã publicai toate poetesele mai tinere! Între
timp s-a descoperit cã revistele literare se supun ºi ele economiei
de piaþã. Iar acum a face o revistã literarã cred cã este un coº-
mar», a mai spus acesta.

celebrul personaj inventa ºtiri cu un succes uriaº
stând pe o bancã în Ciºmigiu ºi „telenovelizând
viaþa politicã”, azi unele dintre ele sunt... „fãcu-
te în laboratoare”, considerã acesta.

„M-au preocupat foarte mult cãderile,
urcãrile nu mã intereseazã”

Autor, astãzi, a douã articole zilnice – unul pu-
blicat pe blogul sãu, cristoiublog.ro, altul în „Eve-
nimentul zilei” –, jurnalistul nu a ocolit nici eveni-
mentele actuale, în încercarea de a rãspunde unor
întrebãri din public. „Traian Bãsescu a creat cio-
magul care îi dã lui în cap acum”, a afirmat aces-
ta, referindu-se la mecanismul denunþurilor ºi re-
þinerilor pentru acuzaþii de corupþie, inclusiv la
cazul Elenei Udrea. Cu ironie, acesta nu s-a sfiit
sã sublinieze cã „sunt jurnaliºti care au trãit bine
din sacoºa doamnei…”. Cristoiu a fãcut ºi un scurt
comentariu privind jurnalul pe care susþine cã l-a
primit de la Udrea, pe care aceasta l-a þinut în
perioada campaniei electorale din toamna anului
trecut. „Am vrut neapãrat sã citesc acel jurnal
pentru cã era o piesã de istorie pentru mine”, a
declarat acesta. „M-au preocupat foarte mult cã-
derile, urcãrile nu mã intereseazã”, a mai spus
Cristoiu, ajungând la cazul Adrian Nãstase, iar mai
apoi la Liviu Dragnea ºi dosarul fraudãrii referen-
dumului pentru demiterea preºedintelui, din 2012,

de la Suraia (judeþul Vrancea), precum ºi la presiunile exer-
citate în prezent asupra premierului Victor Ponta.

„Cred cã a venit momentul sã ne întrebãm ºi dacã nu
cumva aceastã luptã împotriva corupþiei e un fel de luptã de
clasã”, a subliniat jurnalistul, fãcând referire ºi la dreptul la
imagine al acuzaþilor ºi la spectacolul zornãitului de cãtuºe.
«Dupã pãrerea mea, suntem singura þarã din lume unde pre-
sa „cântã” instituþiile de forþã, procurorii, SRI-ul, Jandar-
meria. Nu cred cã ele au nevoie de sprijinul presei, pentru cã
au suficiente forþe! Au cãtuºe, interceptãri, microfoane, au
bugete… Cred cã presa ar trebui sã fie mai atentã la derapa-
jele acestor instituþii…», a mai spus acesta.

Ion Cristoiu a mai vorbit, la întâlnirea de ieri, ºi despre
procesul pe care îl are cu procurorul-ºef al DNA, Laura
Codruþa Kovesi, declarând cã imaginea i-a fost prejudiciatã
atunci când procurorii au pus numele editurii sale în dosarul
Sorin Ovidiu Vântu – FNI ºi explicând cã este „un uriaº
adversar al stenogramelor”. „Persoanele care nu au legãturã
cu cauza nu au ce cãuta în aceste documente”, a mai spus
jurnalistul.

Concluzia: mass-media mai mereu
relateazã ce îi impune cititorul…

Concluzia conferinþei „Presa postdecembristã: sub sem-
nul permanentei neaºezãri” a fost trasã tot cu gândul la
celebrul personaj al lui Caragiale, ale cãrui articole erau
atât de „gustate” în epocã: mass-media mai mereu rela-
teazã ce îi impune cititorul… Adicã ºtirile corespund cumva
cu realitatea româneascã, ca la Caracudi... Rãmânând tot
în sfera caragialianã ºi a spectacolului – dar, de aceastã
datã, de bunã calitate –, Ion Cristoiu (care, timp de câþiva
ani, a condus revista „Teatru”) a þinut sã precizeze la
Craiova cã îl considerã pe Ilie Gheorghe, actor al Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”, „cel mai bun Caþavencu
din istoria teatrului”.

Întâlnirea „SpectActor” de ieri, cu Ion Cristoiu – prima
din seria celor programate în 2015 de Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova – a durat mai bine de douã ore,
fiind gãzduitã de sala studio a instituþiei.

O privire de ansamblu asupra mass-media româneºti postcomuniste, cu transformãri-
le ºi provocãrile ei, a oferit, ieri, jurnalistul Ion Cristoiu, la Întâlnirile „SpectActor”
organizate de Teatrul Naþional „Marin Sorescu”. Una, evident, subiectivã, venitã din

partea celui care de peste 45 de ani ia pulsul presei, cu precãdere din postura de edito-
rialist ºi om de televiziune. Ion Cristoiu nu numai cã a fãcut remarci juste asupra

acestei perioade în dezordine – conferinþa susþinutã intitulându-se „Presa postdecembris-
tã: sub semnul permanentei neaºezãri” –, ci a adus în faþa publicului ºi câteva mostre ale

personalitãþii ºi principiilor sale. Cei prezenþi au aflat, bunãoarã, cã nu suportã „preºedin-
þii la început de mandat, toþi fiind glorificaþi” ºi nici elogiile, cu atât mai mult la adresa

sa, nu îºi sãrbãtoreºte niciodatã ziua de naºtere ºi îl considerã pe Caragiale „cel mai mare
analist media din istoria României”.
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Statele Unite ar putea adopta noi
sancþiuni împotriva Rusiei, oficialii
de la Washington considerând cã
Moscova este vinovatã de încãlca-
rea acordului de încetare a focului
în Ucraina. Anunþul a fost fãcut de
secretarul de stat american, John
Kerry, aflat la sfârºitul sãptãmânii
în vizitã la Londra. Oficialul ameri-
can, care s-a întâlnit cu omologul
sãu britanic, Philip Hammond, a de-
clarat cã asaltul asupra oraºului De-
baltsevo reprezintã unul din exem-
plele „cele mai flagrante” de încãl-
care a armistiþiului de cãtre ruºi ºi
separatiºtii ucraineni. „ªtim cu cer-
titudine ce a furnizat Rusia ºi nicio
propagandã nu poate ascunde aceste
acþiuni”, a mai afirmat Kerry, care
s-a întâlnit cu reprezentanþii presei la Amba-
sada Statelor Unite la Londra. „Sancþiuni foar-
te severe pot fi adoptate, care vor avea un

Turcia a întreprins

o operaþiune

militarã

pe teritoriul Siriei
Armata turcã a trecut

graniþa sirianã pentru a
evacua câteva zeci de mili-
tari turci care pãzeau
mormântul lui Suleiman
ªah, bunicul lui Osman I
Gazi, întemeietorul dinastiei
otomane. Mausoleul situat
în nordul Siriei, la 37 de
kilometri de frontierã, este
considerat teritoriu turc,
conform Tratatului de la
Ankara (1921), fiind o
enclavã turcã pe teritoriul
sirian. Zona, pãzitã de 40 de
militari turci, era asediatã
de combatanþi ai organiza-
þiei teroriste Statul Islamic
în Irak ºi Siria. La operaþiu-
ne au participat avioane de
recunoaºtere ºi de vânãtoa-
re, elicoptere militare, 39 de
tancuri ºi 57 de transportoa-
re de trupe. Cei 40 de
militari turci care pãzeau
Mausoleul au fost evacuaþi
în siguranþã, iar locaºul a
fost distrus, pentru a nu fi
ocupat de teroriºti. „Un
militar turc a murit într-un
accident petrecut în cursul
operaþiunii”, a declarat
premierul Ahmet Davutoglu.
Armata turcã nu a întâmpi-
nat rezistenþã militarã ºi a
pãrãsit teritoriul sirian dupã
câteva ore. Mausoleul lui
Suleiman ªah - bunicul lui
Osman I Gazi, fondatorul
dinastiei otomane - se afla
în regiunea sirianã Alep.
Suleiman ªah a murit
înecându-se în Fluviul
Eufrat, în anul 1236.

Centrala nuclearã

de la Fukushima

a înregistrat

o nouã scurgere

radioactivã
O nouã scurgere radioac-

tivã a fost detectatã, ieri, la
centrala nuclearã japonezã
Fukushima, a anunþat
operatorul Tokyo Electric
Power. Specialiºtii  niponi
au mãsurat un nivel de
radioactivitate de câteva zeci
de ori mai mare decât
valorile deja ridicate înre-
gistrate la site-ul nuclear. În
urmã cu câteva zile, inspec-
torii Agenþiei Internaþionale
pentru Energie Atomicã
(AIEA) exprimaserã preocu-
pare privind contaminarea
apei din rezervoarele de
rãcire de la Fukushima. Apa
de la centrala Fukushima se
scurge în ocean.

Atentatele revendicate de Sta-
tul Islamic (SI) în Libia s-au sol-
dat pânã acum cu 44 de morþi ºi
37 de rãniþi. Un bilanþ precedent
anunþase 40 de morþi ºi 41 de rã-
niþi. Acþiunile teroriste comise în
oraºul Al-Qoba au fost revendi-
cate de SI care a spus cã a acþi-
onat ca represalii la raidurile ae-
riene libiene ºi egiptene desfãºu-
rate sãptãmâna trecutã în estul
Libiei. Cairo a iniþiat aceste lovi-
turi aeriene pentru a rãzbuna de-
capitarea a 21 de creºtini, prin-
tre care marea majoritate fiind
egipteni. Raidurile au fost sincro-
nizate cu forþele generalului Haf-
tar, aflat în fruntea unei coaliþii
armate susþinute de guvernul re-
cunoscut de comunitatea interna-
þionalã.

Sâmbãtã, premierul Franþei,

Liderii autoproclamatelor re-
publici populare Doneþk ºi Lu-
gansk, Aleksandr Zaharcenko ºi
Igor Plotniþki au semnat un
acord de retragere a armamen-
tului greu de pe linia frontului în
estul Ucrainei. Aceastã operaþi-
une, prevãzutã în termen de 14
zile, este inclusã în acordurile de
pace de la Minsk, încheiate la 12
februarie în capitala bielorusã.
Procesul, condiþionat de înceta-
rea totalã a focului, trebuia sã
înceapã la 17 februarie ºi sã se
încheie pânã în 3 martie, dar nu
a demarat din cauza ofensivei re-
belilor asupra oraºului strategic
Debaltsevo, cucerit de rebeli
dupã un asalt puternic împotri-
va trupelor guvernamentale
ucrainiene. Potrivit acordurilor
Minsk 2, cele douã tabere tre-
buie sã-ºi retragã „toate armele
grele” pentru a stabili o zona tam-

Secretarul de stat american John KerrySecretarul de stat american John KerrySecretarul de stat american John KerrySecretarul de stat american John KerrySecretarul de stat american John Kerry
anunþã „sancþiuni severe” contra Rusieianunþã „sancþiuni severe” contra Rusieianunþã „sancþiuni severe” contra Rusieianunþã „sancþiuni severe” contra Rusieianunþã „sancþiuni severe” contra Rusiei

impact foarte negativ asupra economiei Ru-
siei. În umãtoarele zile, preºedintele Obama
va evolua opþiunile la dispoziþia sa ºi va lua o

decizie (...). Sã fim foarte clari.
Acordul de la Minsk nu lasã loc in-
terpretãrilor, nu este vag, nu oferã
opþiuni”, a adãugat ºeful diploma-
þiei de la Washington, menþionând
cã, pentru moment, „Rusia ºi sepa-
ratiºtii se conformeazã acestuia nu-
mai în unele zone, dar nu la Debal-
tsevo, nu în jurul oraºului Mariupol
ºi nu în alte locuri strategice”.

Oficialul american a subliniat cã
SUA, Marea Britanie ºi alte state ar
putea adopta noi mãsuri „necesa-
re” contra Moscovei ºi a fãcut cu-
noscut cã, în prezent, au loc dis-
cuþii „între Statele Unite ºi aliaþii lor
europeni”. În ceea ce priveºte fur-
nizare de arme Ucrainei de cãtre Sta-
tele Unite, John Kerry a reafirmat

faptul cã au avut loc discuþii la Washington,
însã „preºedintele nu a luat nicio decizie pânã
în acest stadiu”.

pon cu o lãþime cuprinsã între
minimum 70 km ºi maximum de
140 km, în funcþie de tipul de
arme grele. Pentru aceasta, ar-
mata ucraineanã trebuie sã-ºi re-
tragã piesele de artilerie în ra-
port cu linia actualã a frontului,
situatã mai la vest comparativ cu
cea din luna septembrie în ca-
drul precedentelor acorduri de
pace de la Minsk, deoarece re-
belii au câºtigat teren de atunci.
La rândul lor, rebelii trebuie sã
se retragã de la linia frontului
stabilitã prin acordurile din sep-
tembrie. Teritoriile noi cucerite
de cãtre insurgenþi sunt, prin ur-
mare, de facto, integrate în zona
tampon, care a fost lãrgitã com-
parativ cu precedentele acorduri
care prevedeau o zonã demilita-
rizatã având o lãþime de 30 km.

Sâmbãtã, armata ucraineanã ºi
insurgenþii proruºi au efectuat

un schimb consistent de prizo-
nieri, în virtutea acordului de la
Minsk. La o sãptãmânã de la in-
trarea în vigoare a armistiþiului,
care nu este încã respectat în

totalitate, rebelii separatiºti au
eliberat 139 de militari ucraineni,
în timp ce armata ucraineanã a
transferat 52 de combatanþi se-
paratiºti.

Ucraina ºi separatiºtii pro-ruºi,
acord pentru retragerea armamentului greu

Bilanþul atentatelor SI din Libia a ajuns 44 de morþi
Manuel Valls a declarat, la Ma-
drid, cã terorismul islamist din
Libia reprezintã o „ameninþare di-
rectã” la adresa securitãþii Uniu-
nii Europene. „Terorismul islamist
din Libia reprezintã o ameninþare
directã pentru Europa. Asistãm la
crearea de noi fiefuri ale teroris-
mului islamist în apropierea fron-
tierelor noastre”, a spus Manuel
Valls, evocând necesitatea inten-
sificãrii eforturilor antiteroriste.

Libia este în stare de haos de
la îndepãrtarea de la putere a co-
lonelului Muammar Gaddafi, la
încheierea unui conflict de opt
luni, în 2011. Aceastã þarã este
condusã de douã parlamente ºi
douã guverne - unul apropiat mi-
liþiilor islamiste ºi celãlalt recu-
noscut de comunitatea internaþi-
onalã - care îºi disputã puterea.
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METEO

Înnorat,
izolat averse
de ploaieluni, 23 februarie - max: 12°C - min: 4°C

$
1 EURO ...........................4,4498 ............. 44498
1 lirã sterlinã................................6,0320....................60320

1 dolar SUA.......................3,9243........39243
1 g AUR (preþ în lei)........151,8458.....1518458

Cursul pieþei valutare din 23 februarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Surogate

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

În viitor, fiinþele umane
trãiesc izolate, folosind
roboþi înlocuitori , cu un
aspect asemãnãtor dar
îmbunãtãþit în comparaþie
cu originalul uman, pentru
activitãþile sociale. Când
roboþii încep sã fie distruºi
printr-o metodã care duce
ºi la uciderea "operatoru-
lui" uman, un detectiv
ajunge sã descopere o
adevãratã conspiraþie

Atacul din adâncuri

Se difuzeazã la TVR 1,
ora 0:25

Când Coasta de Est este
atacatã de niºte creaturi
marine monstruoase,
guvernul SUA se vede
nevoit sã apeleze la trei
militari  cu reputaþie îndo-
ielnicã, dar specializaþi  în
manevrarea roboþ i lor
gigantici,  pentru a apãra
þara.  În rolurile principale
apar nume precum: David
Chokachi, Jackie Moore,
Nicole Alexandra Shipley,
Anthony 'Treach' Criss

Barca visurilor

Se difuzeazã la HBO,
ora  20:20

Un film despre maturizare
bazat pe viaþa din Chicago a
scenaristului/ regizorului Bob
Meyer care spune povestea
unui adolescent, Abe, care îºi
manipuleazã unchiul alcoolic
sã cumpere o barcã de la
domnul Fletcher. Povestea
prezintã ºi greutãþile prin care
trecere unchiul Mort ºi astfel
are o importanþã mult mai
mare...

LUNI - 23 februarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naþiei
10:00 Dupã Cortina de Fier
10:35 Discover România
10:50 Teleshopping
11:30 Nimic prea bun pentru un

cowboy
1998, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
12:20 Discover România
12:30 În grãdina Danei
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:50 Discover România
17:00 Cu 80 de tablouri la

capãtul lumii
17:35 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un

cowboy (R)
1998, Canada, Comedie,

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

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Biziday
22:50 Starea naþiei
23:50 Magazin UEFA Cham-

pions League 2014-2015
00:25 Atacul din adâncuri
2013, SUA, Acþiune, SF
01:59 Andografia zilei
02:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953 (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Rezistenþa prin culturã
08:30 Pescar hoinar
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine romantice (R)
1981, România
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Concerte Concursul

Enescu 2014
13:45 Cartea cea de toate zilele
14:00 Credinþã ºi celebritate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Citeºte româneºte!
19:30 Aceºti nebuni fãþarnici
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Climates
2006, Turcia, Dramã
01:00 Credinþã ºi celebritate
01:30 Pescar hoinar
02:00 Concerte Concursul

Enescu 2014

TVR 2

07:20 Marea neagrã
08:55 Cercul de foc
11:05 Taxi
12:45 Philomena
14:25 Ethel
16:05 Scooby Doo ºi sperietoa-

rea de ciori
16:30 Cu duzina e mai ieftin 2 -

Rãzboiul taþilor
18:05 Pe platourile de filmare
18:35 Weekend în familie
20:20 Barca visurilor
22:00 Sub acelaºi acoperiº
22:30 Fetele
23:00 Bãieþi frumoºi
23:30 Justiþie la limita legii
01:25 Înregistrarea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Sunt celebru, scoate-mã

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

de aici!
22:30 ªtirile Pro Tv
23:05 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

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

Dramã, Thriller
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:30 România, te iubesc! (R)
03:30 CSI: New York - Crimina-

liºtii (R)
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
04:30 Nikita (R)
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller

PRO TV

ACASÃ
07:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
08:00 Clona (R)
09:15 Regina inimilor (R)
12:00 Îngeri pãzitori (R)
14:00 Înger 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

08:00 La Mãruþã
09:45 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 Fostele iubite ale iubitului

meu (R)
14:30 Confesiunile unei mirese

(R)
16:30 Krull
19:00 De douã ori da
20:30 Suspect de crimã
22:45 Ultima ºansã
00:30 Suspect de crimã (R)
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:50 În gura presei

11:40 Teleshopping

12:00 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Surogate

2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller

22:30 Un show pãcãtos

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Surogate (R)

2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller

02:45 Observator (R)

03:30 Observator special (R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:00 Teo Show (R)

10:30 Fatmagul

2010, Dramã, Romantic

12:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Trãdarea

2010, Turcia, Dramã

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Trãdarea (R)

2010, Turcia, Dramã

03:45 WOWBiz (R)

05:30 Norã pentru Leana (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Iubiri secrete (R)

2011, România, Dragoste

09:30 Teleshopping

10:00 Fii pe fazã! (R)

11:00 Teleshopping

11:30 Secrete de stil (R)

11:45 Levintza prezintã (R)

12:30 Amintiri din viitor (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

14:30 Teleshopping

15:00 Codul magicienilor

15:30 Cireaºa de pe tort (R)

16:30 Focus

17:00 Mondenii

2006, România, Comedie

17:30 Râzi ºi câºtigi

18:00 Focus

19:30 Familii la rãscruce

20:30 Revendicarea

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:00 Focus din inima

României

23:30 Click!

00:00 Revizie tehnicã
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Regii KO-ului
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
19:00 KO de România! Fight

Night cele mai tari KO-uri
20:00 Fight Night Târgoviºte:

"Urmaºii lui Dracula"
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling SMACK
02:30 Ora exactã în sport
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
D-na MICLEAN ELEONORA

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul: CONSTRUIRE PENSIUNE
D+P+2 CU SPAÞII CAZARE PERMA-
NENTÃ, propus a fi amplasat în
Craiova, str. Amaradia nr. 37 ºi la
sediul Miclean Eleonora, strada
Soarelui nr. 2, Craiova, în zilele de
luni pânã- joi, între orele 8,00-16,00
ºi vineri între orele 8,00- 14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº nr. 1, Craiova.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Colegiul Naþional Carol I, Cra-
iova, strada Ioan Maiorescu, nr.2
organizeazã în data de 16 martie
2015, ora 10.00, concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi:
- 1 post electrician, perioadã
nedeterminatã - 1 post îngrijitor,
perioadã nedeterminatã, 1 post
îngrijitor perioadã determinatã.
Inscrierile se fac în perioada 23
februarie – 6 martie 2015, între
orele 9,00- 15,00, în zilele lucrã-
toare. Relaþii suplimentare la
sediul unitãþii, telefon: 0351/
420.150 ºi 0251/413.230, zilnic
între orele 9,00-15,00.

CERERI SERVICIU
Instalator cu expe-
rienþã solicit anga-
jare.  Telefon:
0762/837.734.
Doamnã cu expe-
rienþã - îngrijesc
copil. Telefon:
0728/064.730.

PRESTÃRI SERVICII
Execut instalaþii sa-
nitare la preþ avan-
tajos. Telefon:
0766/668.777.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/
359.513.
Persoanã tânãrã
serioasã fac me-
naj, dupã ora
16.00. Telefon:
0764/760.882.
Societate de conta-
bilitate oferim servi-
cii de calitate ºi com-
plete la preþuri avan-
tajoase. Telefon:
0742/179.600.

Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.
Familie serioasã
îngrijim bãtrâni.
Telefon: 0765/
744.323; 0760/
071.644.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Particular, vând
apartament 4 ca-
mere, parter, zona
Caracal. Telefon:
0724/512.304;
0746/914.824.

CASE
VÂND casã 3 ca-
mere, Amãrãºtii de
Sus, 1.400 mp te-
ren + anexe. Tele-
fon: 0730/508.177.
Vând casã 6 ca-
mere, Podari – Li-
vezi, cu 4000 mp
teren ºi 8 ha teren
arabil urgent, con-
venabil. Telefon:
0722/266/718.
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Proprietar vând
casã Bordei, str.
Carpenului P+ M,
teren 700 mp,
pomi fructiferi, vie.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã în co-
muna Goieºti.
Preþ negociabil.
Telefon: 0756/
252.939.

Vând vilã P + M +
5000 mp teren co-
muna Cernãteºti,
sat Raznic. Telefon:
0769/844.209.
Vând casã 500
mp teren zonã
centralã, idealã
afaceri. Telefon:
0730/ 750.538.
Vând casã + ane-
xe gospodãreºti în
centrul comunei
Periºor cu teren
17 ari, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0751/035.819;
0730/366.954.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând drepturi te-
ren intravilan
380 mp Craiova.
Telefon: 0766/
930.864.

Vând 400 mp te-
ren intravilan în
Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F,  13 m la
stradã, cadastru.
Preþ 1, 5 euro/m.p.
Telefon: 0251/
428.415; 0740/
510.255.
TEREN intravilan,
2 parcele, str. Mol-
dova - 1.280 mp,
str. Muntenia -
1.280 mp, zona
Popoveni. Telefon:
0744/555.392.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua
Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor -
între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând 1.500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile, împrejmuit,
studiu geotehnic,
lângã pãdure. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.

Ocazie! Vând, în-
chiriez teren, Ca-
lea Bucureºti, km
9, ideal halã,
showroom, 1000
m, benzinãrie,
parc auto, sau
schimb cu apar-
tament. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada
principalã, ultra-
central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7
km de Craiova.
Telefon: 0727/
884.205.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
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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.

Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut . Telefon:
0744/563.823.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.

STRÃINE
Vând MATIZ,
2008, 62.000 km.
Telefon: 0764/
222.434.
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nere-
cuperatã 2150 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

Vând Solenza
motor “Clio”,
benzinã, 2004,
consum 4%,
90.000 Km, cu-
loare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.
Vând Cielo 2007.
Telefon: 0767/
153.551.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de
lucernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând în comuna
Sunteºti- Drãgã-
ºani, 1 ha vie no-
bilã pe ºpalieri cu
struguri 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 f ier P.C.
adaptabil pe ori-
ce autoturism
vopsit recent
(roºu). Telefon:
0766/304.708.
Vând cadru meta-
lic nou pentru han-
dicap, baston pen-
tru handicap,
masã sufragerie 6
persoane, preþ ne-
gociabil Telefon:
0351/446.918.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil,
aspirator, sãpun
rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã,
maºinã de cusut,
fotolii. Telefon:
0770/298.240.

Vând mobilã dor-
mitor tineret tip
MOBEXPERT.
Telefon: 0251/
412.966.
Vând mobilã
pentru farmacie.
Telefon: 0755/
074.742.
Vând abric origi-
nal fãrã motor.
Telefon: 0744/
545.771.
Vând ºase tabure-
le (scaune) din
lemn melaminate.
Telefon: 0251/
531.294.
Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu
husã nefolositã -
100 lei, 2 ferestre
cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã,
lustre cu 2-5 bra-
þe - 20 lei / buca-
tã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50
Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior
pentru copi l .
Telefon: 0770/
661.121.
Cruce marmurã
1200 / 400 / scri-
sã – 80 lei, sãpun
de casã 5 lei/kg,
covor persan
2200/1800 mm -
80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând 4 jante + an-
velope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã
de scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 23 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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr garsoni-
erã în Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/887.095.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþii comerciale
producþie (textile-
pielãrie) ºi spaþii
pentru birouri pe
platforma indus-
trialã Podari. Preþ
4,5 Euro + TVA/
mp. Telefon: 0724/
295.776.
Familie serioasã
cautã casã fãrã
chirie (contra aju-
tor). Telefon: 0761/
794.304.

Închiriez garsonie-
rã Brazda lui No-
vac, zona Sim-
plon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez magazin
stradal, cu toate
utilitãþile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.
MATRIMONIALE
Pensionar 66/160/
69, nefumãtor do-
resc pensionarã
60 ani, de la þarã
pentru a petrece
tot restul vieþii îm-
preunã. 0767/
702.734. Lucicã-
comuna Dãnciu-
leºti – Gorj.

DIVERSE
Unei familii nevoia-
ºe, las moºtenire o
gospodãrie la þarã
(Vâlcea) cu condiþia
sã o întreþinã per-
manent. Telefon:
0351/809.908.

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

PIERDERI
S.C. VITAL SRL, J
16/574/2007,
CUI: 21412934
declarã pierdut
certificat constata-
tor de autorizare
emis la data de
13.10.2008 pentru
activitãþile desfãºu-
rate la Beneficiari.
Se declarã nul.

DECESE
Familia Voicu
anunþã trecerea
în nefiinþã a celei
care a fost soþie
ºi mamã VOICU
MARIA. Slujba

de înmormânta-
re va avea loc
marþi, 24 februa-
rie 2015, ora
11.00, la Biserica
„Sf. Ioan Nou”
(Parcul Corniþoiu).
Corpul neîn-
sufleþit  este
depus la cape-
la biserici i .
Dumnezeu sã
o odihneascã!

COMEMORÃRI
Cu aceeaºi du-
rere ºi suferin-
þã, amintim îm-
plinirea a 9 ani
de când ne-a
pãrãsit ION
MURTAZA din
Pieleºti, scum-
pul nostru soþ,
tatã, socru ºi
bunic. Nu vom
uita niciodatã

sufletul lui bun
ºi iubirea cu
care ne-a în-
conjurat. Dum-
nezeu sã-l aibã
în pazã!
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Weekend-ul recent încheiat a
adus trei victorii din trei pentru
echipele SCM-ului. Cea mai pu-
þin aºteptatã a venit din partea
echipei feminine de volei, care,
din postura penultimei în Divi-
zia A1, a trecut cu 3-2, în Sala
Sporturilor “Ion Contantines-
cu”, de a treia clasatã, CSM
Târgoviºte.

Alb-albastrele au început mai
bine jocul de sâmbãtã, adjude-
cându-ºi primul set la 18, dupã
care vizitatoarele au întors re-
zultatul, 18-25 ºi 16-25. A ur-
mat un act patru nerecomandat
cardiacilor. CSM a avut 16-10
ºi se pãrea cã va pleca din Bã-
nie cu toate punctele, dar Cra-
iova a revenit ºi a egalat la 22.

TTTTTriplã victorioasãriplã victorioasãriplã victorioasãriplã victorioasãriplã victorioasã
pentru echipele SCM-uluipentru echipele SCM-uluipentru echipele SCM-uluipentru echipele SCM-uluipentru echipele SCM-ului

Fetele de la volei, ce surprizã!

S-a mers apoi cap la cap pânã
la 32-32, moment în care fete-
le lui Alexandru Cosma au fã-
cut douã puncte consecutive ºi
au trimis meciul în decisiv. Aco-
lo unde nu le-au mai dat nici o
ºansã adversarelor, încheind cu
un impresionant 15-7.

Graþie triumfului, SCM a ur-
cat un loc în clasament, pânã
pe 10, cu 13 puncte. Runda vii-
toare  (a  19-a) ,  programatã
miercuri, oltencele vor întâlni,
în deplasare, pe Medicina Tg.
Mureº, ocupanta poziþiei a 6-a,
cu 30 de puncte.

Rãmânând la volei, echipa
masculinã (locul 4 în Divizia
A1) n-a avut nici o problemã
cu vecina de clasament CSM

Bucureºti (care avea trei punc-
te mai puþin, 27 faþã de 30),
scor 3-0 (25-16, 25-19 ºi 25-
18), sâmbãtã, la Polivalentã.
Ocazie cu care Licã ºi compa-
nia au fãcut un pas important
pentru menþinerea în Top 4,
distanþându-se la 5 puncte de
urmãtoarea clasatã, acum Ar-
cada Galaþi, formaþie care a de-
vansat-o la limitã pe CSM dupã
ce s-a impus cu 3-2 pe terenul
Stelei. Chiar contra Arcadei va
juca SCM U runda viitoare,
meci programat miercuri, la
Dunãre.

Un succes preþios a obþinut,
ieri, ºi echipa femininã de hand-
bal (locul 4), 30-28 (16-10), în
deplasare, cu CSM Unirea Slo-

bozia (locul 10), într-un joc
contând pentru etapa cu numã-
rul 20 a Ligii Naþionale. Runda
viitoare, duminicã, 1 martie,
SCM (39p) va evolua, la Turnu
Severin, contra  penultimei cla-
sate, U Alexandrion Cluj (14p).
Polivalenta craioveanã nu poa-
te gãzdui acest joc, deoarece
aici va avea loc finala selecþiei
naþionale pentru Eurovision, în
data de 8 martie, iar organiza-
torii au nevoie de circa douã

sãptãmâni pentru a pregãti res-
pectivul eveniment.

Finalmente, tot ce ceea ce
priveºte handbalul, formaþia
masculinã a celor de la CS Uni-
versitatea (locul 6, Divizia A-
Seria B) a fost învinsã cu 28-
38 (15-20), sâmbãtã, în Sala
Sporturilor “Ion Constantines-
cu”, de CSM Satu Mare (locul
3). Runda viitoare, a 16-a, U va
evolua pe terenul lui HC Rom
Cri Braºov (locul 10/14).

Simona Halep, numãrul 4
WTA ºi principala favoritã, a
câºtigat, sâmbãtã, turneul Pre-
mier 5 de la Dubai (Emiratele
Arabe Unite), învingând-o cu
6-4, 7-6 (4) pe sportiva ce-

hoaicã Karolina Pliskova (nr
18 WTA).

Finala a fost una foarte dis-
putatã, cele douã jucãtoare
etalându-ºi calitãþile cu care s-
au impus în circuit. Înaltã de

1,86 metri, Pliskova a servit
foarte bine ºi a lovit mingea
puternic de la început. Halep
a rãspuns cu o alternanþã a lo-
viturilor cãtre liniile laterale ale
terenului, pentru a specula
mobilitatea mai redusã a ad-
versarei. Sportiva cehã, autoa-
re a 144 de aºi în acest sezon,
înaintea partidei de sâmbãtã, a
avut, în primele patru ghemuri,
o proporþie de reuºitã a primu-
lui serviciu de sutã la sutã. Dar
Halep a fost pe tot terenul, a
agãþat fiecare minge ºi a punc-
tat deseori decisiv cu lovitura
de rever în lung de linie.

Pânã la 3-3, fiecare jucãtoa-
re ºi-a fructificat serviciul,
apoi Halep a rupt echilibrul pri-
mului set cu un break. În pau-
za de la 4-3, antrenorul sporti-
vei din Cehia, Jiri Vanek, a in-
trat pe teren sã-ºi sfãtuiascã
eleva, dar indicaþiile sale nu au
împiedicat-o pe Pliskova sã
comitã greºeli ºi sã piardã pri-

mul set dupã 41 de minute.
Asta n-a speriat-o însã pe Plis-
kova, care a început tare actul
secund, desprinzîndu-se la 2-
0. S-a fãcut apoi 3-3, dupã
care au urmat nu mai puþin de
6 break-uri consecutive, pe-
rioadã în care Simona a irosit
trei mingi de meci! A urmat un
tie-break tensionat, primul pen-
tru româncã din acest an, dar
la capãtul cãruia Simona a iz-
butit sã închidã meciul.

Pânã la disputa cu Pliskova,
Halep le eliminase, în ordine, pe
Daniela Hantuchova din Slova-
cia, locul 47 WTA – scor 6-2,
6-0, pe Þvetana Pironkova din
Bulgaria, locul 57 WTA – scor
6-4, 6-3, pe Ekaterina Makaro-
va din Rusia, locul 9 WTA – scor
6-3, 1-6, 7-5, ºi pe Caroline
Wozniacki din Danemarca, locul
5 WTA, scor 2-6, 6-1, 6-1.

Graþie celor 900 de puncte
obþinute la Dubai, Halep va re-
veni de astãzi pe locul 3 mon-

dial. A fost al 10-lea titlu pen-
tru jucãtoarea noastrã, dupã
Shenzen (tot  2015),  Doha
(Premier 5) ºi   Bucureºti
(WTA) – ambele în 2014, res-
pectiv Nurnberg (WTA), ‘s-
Hertogenbosch (WTA), Buda-
pesta (WTA), New Haven
(Premier), Moscova (Premier)
ºi Sofia (turneul “mic” al cam-
pioanelor) – toate în 2013.

Halep a mai disputat ºase fi-
nale, Madrid (Premier Manda-
tory), Roland Garros (Grand
Slam), WTA Finals - Singapo-
re (Turneul Campioanelor),
toate trei în 2014, Bruxelles
(Premier) ,  în 2012 ºi  Fes
(WTA), în 2011 ºi 2010.

Altfel, în aceastã sãptãmânã,
Halep va încerca sã-ºi apãre ti-
tlul cucerit anul trecut la Doha
(Qatar). Ea va sta în primul tur,
urmând ca apoi sã întâlneascã
învingãtoarea dintre Alize Cor-
net (Franþa, locul 19 WTA) ºi
o jucãtoare venitã din calificãri.

Andrei ªtefana, unul dintre
cei trei sportivi de la CSM
Craiova prezenþi în lotul
României la Campionatul
Balcanic Indoor (în salã) de
la Istanbul, n-a avut rival în
proba de 3.000 de metri,
cucerind medalia de aur în
Turcia, cu timpul de 8.16.11.

La rându-i, Ana Maria
Roºianu a fost aproape de a
obþine o medalie în proba de
60 de metri plat, atleta din
Bãnie terminând cursa pe

ATLETISM-INDOOR

ªtefana a adus României

singurul aur balcanic la Istanbul
poziþia a 4-a, cu timpul de
7.52. În proba similarã a
bãieþilor, Daniel Budin a
încheiat doar pe locul 11, cu
timpul de 6.98.

În clasamentul final, la
masculin ºi la feminin,
România a ocupat locul
secund, acumulând 54,
respectiv 78 de puncte.Trei
medalii au obþinut atleþii
românii la balcaniada indoor
– una de aur ºi douã de
bronz.

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL –

Liga I: Ceahlãul – CFR Cluj,
Pandurii – CS U Craiova.

DIGI SPORT 2
14:30 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Doha, în Qatar:
ziua 1 / 22:00 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Cagliari – Inter.

DIGI SPORT 3
17:00 ,  18:30  –  HAND-

BAL (F) – Liga Naþionalã:
HC Zalãu – CSM Ploieºti,
CSM Bucureºti – U Neptun
Constanþa /  20:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Napoli
– Sassuolo.

DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL – Liga

I: Ceahlãul – CFR Cluj / 22:00  – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Cagliari – Inter.

SPORSPORSPORSPORSPORT LA TVT LA TVT LA TVT LA TVT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
17:00 – TENIS (M)

– Turneul de la Dubai,
în  Emira te le  Arabe
Unite: ziua 1 / 20:00
– FOTBAL I ta l ia  –
Serie A: Napoli – Sas-
suolo.

EUROSPORT 2
21:15  – FOTBAL

Germania – 2Bundes-
liga: Braunschweig –
Leipzig.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL –

Liga I: Pandurii – CS
U Craiova.

LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: Ceahlãul – CFR

Cluj.

Halep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la DubaiHalep s-a încoronat la Dubai
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
FCSB 17 14 1 2 36-8 43
Petrolul 18 10 6 2 30-11 36
Astra 18 8 7 3 32-15 31
ASA 17 8 6 3 21-11 30
Dinamo 18 8 5 5 28-26 29
Craiova 17 8 5 4 22-20 29
Botoºani 18 8 4 6 23-24 28
Viitorul 18 5 6 7 23-26 21
FC Braºov 18 5 4 9 20-29 19
„U” Cluj 17 4 6 7 21-21 18
Pandurii 17 4 6 7 20-24 18
Gaz Metan 18 4 7 7 19-25 19
Chiajna 18 3 9 6 19-27 18
CSMS Iaºi 18 3 6 9 17-28 15
Ceahlãul 17 3 5 9 14-32 14
Oþelul 18 2 6 10 7-25 12
Rapid 17 2 5 10 7-24 11
CFR Cluj 17 10 4 3 27-10 10*

66666

55555

44444

13

14

Liga I – etapa a 18-a
Viitorul – CSMS Iaºi 0-3
Au marcat: Ciucur 25, 85, Plãmadã 45.
Petrolul – FC Braºov 1-0
A marcat: Teixeira 72.
Gaz Metan – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Curtean 33 / Hadnagy 73.
Oþelul – Dinamo 0-1
A marcat: M. Niculae 44.
Astra – Chiajna 2-2
Au marcat: Fatai 39, 91 / Wellington 75, 95.
Meciurile „U” Cluj – ASA ºi FCSB – Rapid s-au jucat asearã.
Ceahlãul – CFR Cluj, astãzi, ora 18 (Digi, Look)
Pandurii – „U” Craiova – astãzi, ora 20.30 (Digi, Look)

Reînnodarea tradiþiei derby-urilor
de Oltenia în Liga I regãseºte Pan-
durii cu zece ani de vechime pe pri-
ma scenã, iar Craiova din posturã de
nou-promovatã. În acest deceniu,
gorjenii au supravieþuit în primul eºa-
lon ºi datoritã unor subterfugii, iar
Craiova îºi regãseºte identitatea
dupã ce dispãruse din fotbal ºi reve-
nise sub forma a douã entitãþi. În
seara aceasta, Pandurii îºi întâlneºte
antrenorul care a promovat-o în 2005,
Emil Sãndoi, dar ºi un alt tehnician
care a pregãtit-o în aceastã decadã
la nivel înalt. Sub comanda lui „Sori-
naccio”, Pandurii retrograda însã
acum 5 ani, fiind resuscitatã însã prin
„joncþiunea” cu Internaþional Curtea
de Argeº. Ca valoare virtualã a lotu-
lui, Pandurii ar fi în Top 5 în Liga I,
cel puþin la acelaºi nivel cu Universi-
tatea Craiova, dar parcursul modest
din tur a adus-o pe loc retrogradabil.
În tur pe „Ion Oblemenco” a fost 1-1,
cu Shalaj prim marcator, iar renega-
tul Curelea egalând pe final. Cele
douã formaþii s-au mai întâlnit într-
un amical la Severin, în toamna tre-
cutã, câºtigat de trupa din Bãnie cu
3-0, cu dubla lui Herghelegiu ºi reu-
ºita celuilalt indezirabil, Ferfelea. De
asemenea, echipa-satelit a gorjenilor
a fost zdrobitã într-un joc-ºcoalã la
Craiova, scor 11-0. Alb-albaºtrii re-
vin pe stadionul pe care au disputat
primul meci oficial de la revenirea în
fotbal, în toamna lui 2013, în Cupa
României, Pandurii II – CS Universi-
tatea terminându-se 1-6. Doar doi
jucãtori actuali au fost în lotul Craio-
vei ºi atunci, Brac ºi Sin.

Cârþu: „Dacã vom avea
atitudine de vacanþã, pierdem”

Emil Sãndoi spune cã atuurile gaz-
delor ar fi lotul valoros, dorinþa mare
de a ieºi din zona periculoasã ºi fap-
tul cã au jucat deja un meci oficial:
„Pandurii vor juca pe viaþã ºi pe moar-
te, datã fiind situaþia lor din clasa-
ment. Ei pornesc cu un mic avantaj,
faptul cã au disputat deja un meci
oficial, contra lui Dinamo în Cupa
Ligii, în vreme ce pentru noi va fi pri-
ma partidã oficialã dupã trei luni. To-
tuºi, ei au câteva absenþe importan-
te, în timp ce noi avem aproape tot
lotul valid. Din punct de vedere al
valorii individuale a jucãtorilor, Pan-
durii ar trebui sã ocupe un loc mult

Pandurii Târgu Jiu –Pandurii Târgu Jiu –Pandurii Târgu Jiu –Pandurii Târgu Jiu –Pandurii Târgu Jiu –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Tudor Vladimirescu”, ora 20.30 (Digisport 1, Look TV)
Pandurii: Gliwa – Unguruºan, Vasilijevic, Cordoº, Momcilovic –

Anton, Pintilii – Buleicã, Shalaj, Nicoarã – M. Roman. Antrenor:
Eduard Iordãnescu. Rezerve: Stanca – Eric, Pleaºcã, Grecu, Mrzljak,
Shamsin, Brata.

Craiova: Bãlgrãdean – Dumitraº, Frãsinescu, Acka, Vãtãjelu –
Târnãcop, Madson, Brandan, Mateiu – Nuno Rocha, Bawab. Antre-
nori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Straton –  Briceag, Her-
ghelegiu, Bãluþã, Kay, Varga, Ivan.
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Universitatea Craiova ºi Pandurii
se întâlnesc în seara aceasta la

Târgu Jiu, într-un duel care asmute
orgoliile regiunii

mai bun. Venirea lui Pintilii conteazã
foarte mult în linia medianã”. Sorin
Cârþu sperã ca jucãtorii sãi sã se co-
necteze rapid la importanþa meciuri-
lor oficiale: „Pandurii formeazã o
echipã bunã, diferitã faþã de cea din
turul campionatului. Mã aºtept la un
meci foarte greu. ªansa noastrã pen-
tru a obþine un rezultat bun este sã
intrãm bine în ritm, în intensitatea
jocurilor oficiale. Dacã vom avea o
atitudine de vacanþã, vom fi învinºi”.

Absenþe importante la gorjeni
Pandurii exceleazã la nivel liniei

mediane, unde sunt jucãtori cu teh-
nicã foarte bunã precum Pintilii, Eric,
Anton, Rãduþ, Buleicã, Brata ºi Nis-
tor sau viteziºti ca Shalaj sau Nicoa-
rã. De altfel, fiul selecþionerului re-
cunoaºte cã mijlocul este punctul
forte al trupei sale: „E clar cã la nive-
lul mijlocului este foarte multã calita-
te, mã bucur cã am în componenþa
echipei jucãtori cu un astfel de ni-
vel”. Totodatã, cei doi atacanþi au
gorjenilor, internaþionalul lituanian
Matulevicius ºi jucãtorul crescut în
Bãnie ºi dorit de Steaua, Mihai Ro-
man, sunt puternici ºi speculativi.
Din pãcate pentru ei, gorjenii se con-
fruntã cu probleme de lot pentru par-
tida din seara aceasta. Rãduþ, Nistor
ºi Matulevicius sunt suspendaþi, Eri-
co, Elton ºi Paraskevas nu sunt încã
recuperaþi, iar dupã accidentarea gra-
vã de acum un an, Eric de Oliveira nu
poate juca un meci întreg, el urmând
sã intre probabil pe final, la fel ca în
meciul din Cupa Ligii, cu Dinamo. În
defensivã, în locul cuplului sudat
inclusiv în meciuri de Europa Lea-
gue, Erico de Silva-Paraskevas, vor
evolua nou-veniþii Vasilijevic ºi Cor-
doº. Ultimul a fost disponibilizat re-
cent de Dinamo, iar sârbul a fost adus
de la OFK Belgrad, unde a fost mo-
nitorizat ºi de Craiova, inclusiv în
acel amical disputat în toamnã, pri-
mul meci cu duetul Cârþu-Sãndoi pe
bancã.

Iordãnescu jr.: „Craiova
e periculoasã pe contraatac”

Edi Iordãnescu l-a înlocuit în iar-
na aceasta pe Petre Grigoraº pe ban-
ca echipei Pandurii, iar la debut, cu
Dinamo, în Cupa Ligii, gorjenii au
prestat un joc bun, consistent. Staff-

ul gojenilor a studiat jocul Craiovei
live, în meciurile din Antalya, iar con-
cluzia lui Iordãnescu junior este cã
forþa Universitãþii rezultã dintr-un joc
colectiv bun, arma principalã fiind
contraatacul. „Este un joc de la care
avem aºteptãri mari, împotriva unei
echipe pe care o respect foarte mult.
Am vãzut-o în trei meciuri în Anta-
lya, dar ºi în tur. Nu au transferat mulþi
jucãtori, dar s-au întãrit ca forþã a
grupului, iar grupul primeazã în faþa
individualitãþilor. Vom avea în faþã un
adversar motivat, agresiv ºi organi-
zat. Sunt foarte periculoºi pe contra-
atac ºi au jucãtori de valoare, nu de-
geaba sunt pe locul 6. Au servanþi
buni, în special Brandan, care are
pasã decisivã bunã, în faþã Bawab ºi
Rocha sunt jucãtori imprevizibili, iar
Bãluþã este un jucãtor rapid. Banca
tehnicã este foarte competentã, cu
mare experienþã. Ne propunem sã
câºtigãm, vom bloca punctele lor for-
te ºi cãutãm sã avem controlul asu-
pra jocului. Va fi ºi un joc al orgolii-
lor” a spus fiul selecþionerului Ro-
mâniei. Preºedintele gorjenilor, Eu-
gen Pârvulescu, a prefaþat derby-ul
Olteniei: „Important este sã nu pier-
dem cu Craiova, deºi avem nevoie
mare de puncte. Este un derby al Ol-
teniei, ne-am spionat reciproc în An-
talya. Aratã bine Universitatea Cra-
iova, este revelaþia acestui capionat,
are pe bancã doi tehnicieni foarte va-
loroºi, cu multã experienþã. Dar ºi noi
avem jucãtori foarte valoroºi, în spe-
cial Pintilii ºi Eric sunt transferuri ex-
trem de importante”.

Nu se mai vând bilete dupã ora 18
Conducerea clubului Pandurii

Târgu Jiu a scos de ieri la vânzare
biletele pentru meciul din seara
aceasta. Organizatorii se aºteaptã la
o cerere foarte mare, iar casa de bile-
te va fi deschisã între orele 9–18. Pre-
þurile biletelor sunt: 5 lei la peluze, 10
lei la Tribuna I ºi II, 15 lei la tribuna 0
ºi 30 lei la sectorul VIP.

Emil Sãndoi crede cã publicul de
la Târgu Jiu va fi de partea echipei
care va impresiona prin joc: „Mi-aº
dori ca spectatorii sã fie de partea
noastrã, dar cred cã vor aprecia echi-

pa care va juca mai bine”. De aseme-
nea, fundaºul dreapta al gazdelor, Un-
guruºan, are emoþii în privinþa prefe-
ratei spectatorilor la meciul de astãzi.
„Este derby-ul Olteniei, va fi un meci
încrâncenat, dar sper sã luãm cele 3
puncte, pentru clasament ºi încrede-
rea noastrã. Sper ca fanii sã ne susþi-

nã pe noi, fiindcã am înþeles cã mulþi
dintre locuitorii Târgu Jiului þin cu
Craiova. Bine, într-un fel este ºi nor-
mal, este echipã veche, de mare tra-
diþie, dar prin jocul nostru sper sã-i
facem pe fani sã ne susþinã pe noi” a
spus Bogdan Unguruºan, care a îm-
plinit recent 32 de ani.

Faþã de tur, Rãduþ ºi Nistor nu vor evolua în seara aceasta, fiind suspendaþi

*Echipã penalizatã cu 24 de puncte


