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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

-  Degeaba are Popescu
douã facultãþi, degeaba
are douã doctorate, pentru
cã la caracter, e repetent. actualitate / 3

dezvoltare ruralã / 6

actualitate / 7

Henry KissingerHenry KissingerHenry KissingerHenry KissingerHenry Kissinger
despre Nicolaedespre Nicolaedespre Nicolaedespre Nicolaedespre Nicolae
Ceauºescu!Ceauºescu!Ceauºescu!Ceauºescu!Ceauºescu!

Actualul ambasador al Româ-
niei la Berlin, Emil Hurezeanu, re-
zonabil jurnalist, cu stagii prelun-
gite în media, niciodatã captiv
inerþiei minimalizãrii politicii ex-
terne, în general, ºi a celei regio-
nale în special, publicã în ultima
sa carte “Pe trecerea timpului”
- Jurnal politic românesc 1996-
2015 (Ed. Curtea veche), mai
multe comentarii, puncte de ve-
dere pertinente, elaborate argu-
mentat. Considerat inclusiv de
Andrei Pleºu drept gazetarul apt
a furniza “elementele necesare
unei opþiuni temeinice ºi even-
tual o opinie inteligentã”...

ViolatoriiViolatoriiViolatoriiViolatoriiViolatorii
din Bãileºti rãmândin Bãileºti rãmândin Bãileºti rãmândin Bãileºti rãmândin Bãileºti rãmân
în spatele gratiilorîn spatele gratiilorîn spatele gratiilorîn spatele gratiilorîn spatele gratiilor

Cei trei doljeni, cu vârste cu-
prinse între 19 ºi 21 de ani, ju-
decaþi pentru viol, lipsire de li-
bertate în mod ilegal ºi condu-
cerea unui autovehicul pe dru-
murile publice fãrã a poseda
permis de conducere, rãmân în
arest preventiv. Judecãtoria Se-
garcea, instanþa care judecã pro-
cesul pe fond, le-a prelungit
arestarea preventivã, hotãrârea
rãmânând definitivã ieri, la Tri-
bunalul Dolj. Cei trei sunt acu-
zaþi cã au luat în maºinã o fatã,
au dus-o în câmp, la marginea
comunei Bârca, ºi au violat-o
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al IVal IVal IVal IVal IV-lea la-lea la-lea la-lea la-lea la
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StagiuneaStagiuneaStagiuneaStagiuneaStagiunea
„Europa” aduce„Europa” aduce„Europa” aduce„Europa” aduce„Europa” aduce
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova
muzicieni dinmuzicieni dinmuzicieni dinmuzicieni dinmuzicieni din
PortugaliaPortugaliaPortugaliaPortugaliaPortugaliaeveniment / 4

culturã / 9

Consilierii munici-
pali au aprobat, ieri,
cu unanimitate de
voturi, stingerea,
prin tranzacþie, a
litigiului dintre Pri-
mãria Craiova ºi
Uniunea Compozito-
rilor ºi Muzicologi-
lor din România,
pentru o sumã de
aproximativ 360.000
de lei. Banii repre-
zintã o cotã de 5%
pe care fosta admi-
nistraþie a Craiovei
trebuie sã o verse în
contul drepturilor de
autor pentru toate
piesele muzicale
care s-au cântat la
concertele ºi eveni-

mentele
culturale
din perioa-
da 2006-
2011.
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Bogdan Aurescu
participã, astãzi,
la reuniunea
comunã
a miniºtrilor
de externe
ºi ai apãrãrii din UE

Ministrul de Externe, Bogdan
Aurescu, participã, astãzi, la
Bruxelles, la reuniunea comunã a
miniºtrilor de externe ºi miniºtri-
lor apãrãrii din UE, unde se vor
discuta teme ale Politicii de
Securitate ºi Apãrare Comune ºi
va avea loc un schimb de opinii
privind revizuirea strategiei de
securitate a Uniunii. Reuniunea
comunã CAE-Apãrare are pe
agendã teme ale Politicii de
Securitate ºi Apãrare Comune
(PSAC), miniºtrii urmând sã
evalueze stadiul îndeplinirii
sarcinilor stabilite la Consiliul
European din 16 decembrie
2013, pe baza rapoartelor
pregãtite de Înaltul Reprezentant
pentru Afaceri Externe ºi
Politica de Securitate, Federica
Mogherini, ºi de comisarul
european pentru piaþã internã,
industrie, antreprenoriat ºi IMM-
uri, El¿bieta Bieñkowska.
Discuþiile au ca scop pregãtirea
reuniunea Consiliului European
din luna iunie 2015 dedicatã
PSAC. Totodatã, oficialii vor
avea prilejul unui schimb de
opinii pe marginea documentului
orientativ privind structura
Revizuirii strategice, proiect pe
care Înaltul Reprezentant
Federica Mogherini îl va
prezenta ºefilor de state ºi
guverne europeni, la Consiliul
European din 25 iunie 2015. Un
alt subiect pe agenda reuniunii
comune CAE-Apãrare îl constitu-
ie evaluarea stadiului implemen-
tãrii deciziilor politice ale ºefilor
de state ºi guverne europeni de la
sesiunea specialã a Consiliului
European din 23 aprilie 2015.

Senatorul Gabriel Oprea a de-
clarat, ieri, dupã anunþul DNA de
solicitare a avizului pentru urmã-
rirea sa penalã, cã a respectat ºi
respectã legile acestei þãri, cã se
considerã nevinovat ºi cã va
sprijini toate demersurile pentru
aflarea adevãrului, iar în egalã
mãsurã îºi va apãra drepturile.
În urma solicitãrii DNA, Gabriel
Oprea a susþinut o declaraþie de
presã, arãtând cã se considerã
nevinovat ºi mulþumindu-le ce-
lor care i-au transmis susþinerea
ºi încrederea lor. “În primul
rând, respect ºi am respectat le-
gile României în toatã activita-
tea mea. Mã consider nevinovat,
iar acest lucru se va confirma
mai devreme sau mai târziu”, a
afirmat Oprea, spunând cã este
obligaþia procurorilor sã verifi-
ce orice suspiciuni privind posi-
bile încãlcãri ale legii.

El a subliniat cã, “dupã cum a
anunþat DNA în comunicatul de
presã”, beneficiazã de prezum-
þia de nevinovãþie ºi cã îºi va
apãra drepturile “prin toate pâr-

DNA cere aviz pentru urmãrirea penalã a
fostului ministru de Interne ºi senatorului
Gabriel Oprea, acuzat de abuz în serviciu,

pentru însoþirea deplasãrilor sale de echipaje
ale Poliþiei Rutiere, serviciu de care ar fi

beneficiat ilegal ºi procurorul general Tibe-
riu Niþu în baza unui protocol.

Premierul Dacian Cioloº ºi
premierul Republicii Moldova,
Pavel Filip, au convenit în ca-
drul unei convorbiri telefonice
sã se întâlneascã, marþi, la Bu-
cureºti, pentru a discuta agen-
da relaþiilor bilaterale, dar ºi sub-
iectul reformelor stabilite în ca-
drul Acordul de Asociere Repu-
blica Moldova-UE. Potrivit pro-
gramului premierului Dacian
Cioloº dat publicitãþii luni de
cãtre Executiv, cei doi prim-
miniºtri se vor întâlni marþi la
ora 10,00.

“Prim-ministrul Republicii
Moldova, Pavel Filip, ºi omo-
logul sãu român, Dacian Cio-
loº, au convenit în cadrul unei
convorbiri telefonice sã se în-
tâlneascã marþi, 26 ianuarie, la

ghiile ºi mecanismele la îndemâ-
na unui cetãþean român”. Oprea
a mai susþinut cã orice activita-
te politicã presupune riscuri, in-
clusiv acela de a deveni o “vic-
timã colateralã’’ în lupta pentru
putere a unora sau altora. “ªtiu
cã viaþa politicã presupune ris-
curi dintre cele mai variate, in-
clusiv acela de a deveni o victi-
mã colateralã în luptele pentru
putere purtate de alþii. Nu regret
deciziile politice pe care le-am
luat ºi nu îmi voi schimba prin-
cipiile niciodatã, indiferent de
situaþia în care mã voi afla’’, a
mai spus fostul ministru.

Procurorii DNA trebuie sã ob-
þinã avizul Senatului pentru a în-
cepe urmãrirea penalã pe nume-
le lui Gabriel Oprea. În acest
sens, procurorul ºef al DNA a
trimis procurorului general refe-
ratul cauzei în vederea sesizãrii
Senatului, precum ºi un numãr
de 15 volume cuprinzând copii
ale dosarului de urmãrire pena-
lã. Potrivit DNA, Oprea se face
vinovat de douã infracþiuni de

abuz în serviciu, una constând
în folosirea resurselor umane ºi
materiale ale Ministerului Aface-
rilor Interne (MAI) pentru a asi-
gura, în mod nelegal, însoþirea
deplasãrilor efectuate în perioa-
da în care era ministru cu echi-
paje ale Poliþiei Rutiere, iar cea-
laltã constând în încheierea unui
protocol în baza cãruia procu-
rorul general, Tiberiu Niþu, a
beneficiat, în mod nelegal, de
însoþirea deplasãrilor efectuate
cu echipaje ale Poliþiei Rutiere.

În perioada ianuarie 2014 -
noiembrie 2015, Oprea Gabriel
a deþinut funcþia de ministru al
Afacerilor Interne (iar începând

cu martie 2014 ºi pe cea de vi-
ceprim-ministru pentru securi-
tate naþionalã). În toatã aceastã
perioadã, demnitarul a beneficiat
de însoþire permanentã cu echi-
paje ale Poliþiei Rutiere, cu în-
cãlcarea condiþiilor prevãzute de
Regulamentul de aplicare a Or-
donanþei de urgenþã a Guvernu-
lui nr. 195/2002 privind circula-
þia pe drumurile publice, apro-
bat prin H.G. nr. 1.391/2006 (ce
prevede cã beneficiazã de înso-
þire cu echipaje ale Poliþiei Ru-
tiere preºedintele României, pre-
ºedinþii celor douã camere ale
Parlamentului ºi prim-ministrul),
aratã DNA.

Preºedintele României îl va primi  astãzi, ora
12.00, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul

Republicii Moldova, domnul Pavel Filip, a anunþat
luni Administraþia Prezidenþialã.

Bucureºti, pentru a discuta pe
marginea chestiunilor actuale
de pe agenda relaþiilor bilatera-
le moldo-române, precum ºi a
acþiunilor ce urmeazã a fi în-
treprinse de cãtre cele douã gu-
verne în vederea impulsionãrii
procesului de implementare a
iniþiativelor ºi proiectelor con-
venite între Chiºinãu ºi Bucu-
reºti. Cei doi premieri vor dis-
cuta,  de asemenea,  despre
agenda de reforme stabilitã în
Acordul de Asociere Republi-
ca Moldova-Uniunea Europea-
nã”, a anunþat, sâmbãtã seara,
Biroul de presã al Guvernului
Republicii Moldova.

La rândul sãu, Guvernul Ro-
mâniei a publicat agenda sãp-
tãmânalã a premierului Dacian

Cioloº în care este menþionatã
ºi întâlnirea celor doi ºefi de gu-
verne, dar fãrã sã furnizeze alte
informaþii. Parlamentul moldo-
vean a aprobat miercuri Guver-
nul condus de Pavel Filip, un
vicepreºedinte al Partidului De-
mocrat, aflat la putere, însã
votul a fost urmat de proteste
violente la sediul Legislativului.

Membrii noului Guvern au de-
pus jurãmântul, în cursul nop-
þii de miercuri spre joi, la se-
diul Preºedinþiei. Zeci de mii de
oameni au participat, dumini-
cã, la manifestaþii în centrul
Chiºinãului, contestând Guver-
nul Pavel Filip ºi cerând orga-
nizarea de alegeri parlamenta-
re anticipate.
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Henry Kissinger despre Nicolae Ceauºescu!Henry Kissinger despre Nicolae Ceauºescu!Henry Kissinger despre Nicolae Ceauºescu!Henry Kissinger despre Nicolae Ceauºescu!Henry Kissinger despre Nicolae Ceauºescu!
MIRCEA CANÞÃR

Actualul ambasador al României la Ber-
lin, Emil Hurezeanu, rezonabil jurnalist, cu
stagii prelungite în media, niciodatã captiv
inerþiei minimalizãrii politicii externe, în ge-
neral, ºi a celei regionale în special, publicã
în ultima sa carte “Pe trecerea timpului”
- Jurnal politic românesc 1996-2015 (Ed.
Curtea veche), mai multe comentarii, puncte
de vedere pertinente, elaborate argumentat.
Considerat inclusiv de Andrei Pleºu drept
gazetarul apt a furniza “elementele nece-
sare unei opþiuni temeinice ºi eventual
o opinie inteligentã”, îl luãm de bunã sea-
mã în serios pe Emil Hurezeanu, cel care
reuºeºte sã-i smulgã un interviu (17 decem-
brie 2007) “marelui om de stat”, un ma-
gician al real-politicii, Henry Kissinger, de-
clarat de revista “Time”, cu aproape patru
decenii în urmã, “omul cel mai indispen-
sabil al lumii”, iar ultimul sãu biograf con-
siderã cã secolul XXI încã îi mai aºteaptã
succesorul. Interviul este vioi, cu întrebãri
în cadenþã, alerte, nu atât de incisive, pre-
cum cele ale Orianei Fallaci, cãreia îi scrie
prefaþa la “Mânie ºi orgoliu”, cu care s-a
ars Kissinger de a þinut minte, multã vreme.

Deºi se aºteaptau discuþii pe
marginea acestui proiect de
hotãrâre, care a fost supus
votului aleºilor locali în ºedinþa
extraordinarã de ieri, comenta-
riile au lipsit cu desãvârºire.
Preºedintele de ºedinþã, Nicuºor
Cotescu, a avut nevoie doar de
ctrei minunte pentru a prezida
plenul CLM, ba chiar a fãcut ºi
o glumã spunând cã poate va
avea ºi el ocazia sã conducã o
ºedinþã. Pentru cã nu a existat
nici o intervenþie din salã ºi nici
primarul Lia Olguþa Vasilescu

Consilierii municipali au aprobat, ieri,
cu unanimitate de voturi, stingerea, prin
tranzacþie, a litigiului dintre Primãria
Craiova ºi Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România, pentru o
sumã de aproximativ 360.000 de lei. Ba-

nii reprezintã o cotã de 5% pe care fosta
administraþie a Craiovei trebuie sã o ver-
se în contul drepturilor de autor pentru
toate piesele muzicale care s-au cântat la
concertele ºi evenimentele culturale din
perioada 2006-2011.

nu a venit cu vreun comentariu,
proiectul a fost supus imediat
votului ºi a fost aprobat de toþi
aleºii locali aflaþi în salã.

Tranzacþia va fi su-
pusã, din nou, la vot

Înainte de vot, juristul-ºef al
Primãriei Craiova, Ovidiu
Mischianu, a anunþat cã proiec-
tul de hotãrâre a suferit, totuºi,
o modificare, în sensul cã a
fost introdus un punct doi care
prevede ca respectivul contract
de tranzacþie sã fie votat

ulterior tot de aleºii
locali. Dupã închiderea
ºedinþei, acesta a
explicat cã tranzacþia a
fost acceptatã de
Uniunea Compozitorilor
ºi Muzicologilor din
România, dar nu ºi
forma de contract
propusã de municipali-
tate. „Noi am trimis o
formã a contractului de
tranzacþie, dar ei au
respins-o ºi au precizat
cã vor veni cu con-
tractul lor. Nu se pune
problema sã refuze
aceastã ofertã de
tranzacþie pe care am
avansat-o noi deoarece
s-a discutat foarte ferm
pe acest aspect. Ori-
cum, se va veni apoi cu
contractul de tranzacþie

pentru a fi votat de consilieri”,
a declarat Mischianu.

Procesul se judecã
azi la Tribunalul
Bucureºti

Potrivit autoritãþilor, proiec-
tul de hotãrâre se impunea sã
fie supus, ieri, votului consilie-
rilor municipali deoarece,
astãzi, se judecã procesul dintre
cele douã pãrþi, Primãria
Craiova ºi Uniunea Compozito-
rilor ºi Muzicologilor din

România, procesul aflându-se
pe rolul Tribunalului Bucureºti.
„Uniunea compozitorilor  nu ne-
a transmis deocamdatã con-
tractul lor de tranzacþie, dar
pentru dosarul de mâine (n.r.
astãzi), care se aflã pe rolul
Tribunalului Bucureºti, avem
nevoie de acordul de principiu
al consilierilor. ªi de aceea, am
venit cu acest proiect de
hotãrâre”, a explicat juristul
Ovidiu Mischianu.

Penalitãþi ºi despã-
gubiri, urmãrite an
de an

Uniunea Compozitorilor ºi
Muzicologilor din România a dat
în judecatã Primãria Craiova în
anul 2011, la Tribunalul Bucu-
reºti, cerând instituþiei sã-i
plãteascã remuneraþiile de 5%
din costurilede organizare a
spectacolelor care s-au derulat
în perioada 2006-2011, cu
penalitãþi de întârziere ºi despã-
gubiri calculate la triplul remu-
neraþiilor ce ar fi fost legal
datorate. Din momentul iniþierii
procesului, au fost nu mai puþin
de 30 de termene de judecatã în
care au fost întocmite, la
solicitarea instanþei, ºi rapoarte
de expertizã contabilã judiciarã.

În cele din urmã, expertul a
stabilit cã Primãria Craiova
trebuie sã-i plãteascã uniunii
compozitorilor o sumã de
535.429 de lei – remuneraþie cu
TVA; 2,6 milioane de lei –
penalitãþi la remuneraþia restantã
datoratã ºi 1,8 milioane de lei –
despãgubiri calculate ca remune-
raþie triplã, cu TVA.

Un playlist de
360.000 de lei

Primãria Craiova a propus
Uniunii sã stingã acest litigiu
vechi ºi a venit, aºadar, cu o
formulã de negociere. Autoritãþi-
le au propus sã plãteascã, în
contul sumei de 4.935.429 de lei
– calculatã de reclamantã – doar
o sumã de 360.000 de lei. În
contul acestor bani, Uniunea
compozitorilor a trecut pe listã
aproape toate piesele muzicale
care s-au auzit în Bãnie în
decursul anilor 2006-2011,
începând cu Zilele Craiovei ºi
terminând cu manifestãrile
culturale dedicate poetului Marin
Sorescu. Nu lipsesc nici mini-
concertele dedicate copiilor
pentru zilele de 1 Iunie sau Ziua
Îndrãgostiþilor sau concertele de
Crãciun ºi Paºte.

LAURA MOÞÎRLICHE
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De unde comentariul de faþã? În lucrarea
sa, am spune de referinþã, “Diplomaþia”
(Ed. Bic All - 1998) Henry Kissinger nu
pomeneºte absolut nimic despre aportul
Bucureºtiului în normalizarea relaþiilor SUA
cu Beijingul, dupã mai bine de 20 de ani de
blocaj diplomatic. Henry Kissinger nu avea
“scãpãri” de memorie când a scris “Diplo-
maþia”, fiindcã îºi aminteºte perfect con-
textul vizitei preºedintelui Richard Nixon în
România (august 1969) prima a unui preºe-
dinte american într-o þarã ce aparþinea Pac-
tului de la Varºovia, ce-l condamnase pen-
tru intervenþia din august ‘68 de la Praga,
când Henry Kissinger deþinea funcþia de
consilier pentru probleme de securitate na-
þionalã. “I-am spus lui Ceauºescu într-o
manierã generalã cã eram pregãtiþi sã
purtãm discuþii cu China. Problema era
cã nu existau diplomaþi chinezi nicãieri
în lume la acea datã din cauza revolu-
þiei culturale (...), iar Ceauºescu a trans-
mis propunerea noastrã”. Cã a existat ºi
un “canal pakistanez” cum susþine Henry
Kissinger, este posibil, dar nu putea fi decât
minor, mai ales ales cã în memoriile din

1979, cât ºi în cele ale preºedintelui Nixon,
se consemneazã cã dupã o cinã cu Ceau-
ºescu, preºedintele SUA l-a gãsit “inteli-
gent” ºi “curajos”, în a înfrunta Moscova
prin organizarea vizitei preºedintelui ameri-
can. Apoi, Ciu En-Lai, premierul chinez, era
un bun prieten al Bucureºtiului, ºi a fãcut la
vremea respectivã declaraþii memorabile în
acest sens. Mai mult, însuºi Henry Kissin-
ger reitereazã, în dialogul cu Emil Hurezea-
nu, “cã l-a considerat inteligent ºi ambi-
þios pe Ceauºescu, care ar fi reuºit sã
facã din þara sa o rãscruce, o intersecþie
de neocolit”. Evocarea episodului, deloc
fãrã precedent ºi urmare, din politica exter-
nã româneascã, în primii ani ai perioadei
Ceauºescu, atestã unul dintre cele mai pro-
eminente roluri în politica internaþionalã, ale
României, în istoria sa. Relaþiile regimului
Ceauºescu în Orientul apropiat, atât cu ara-
bii cât ºi cu israelienii, le-au fost la rândul
lor foarte utile americanilor. Interesant este
cã nu se aminteºte nimic despre “împot-
molirea în mlaºtina” din Vietnam ºi rolul
Bucureºtiului, în derularea tratativelor de
pace. În memoriile sale apãrute la sfârºitul

anilor ‘70, Kissinger nota: “Ceauºescu era
un operator viclean, ambiþios, ºi con-
ºtient de puterea sa pe scena internaþi-
onalã”. Din pãcate promisiunile acelor ani
au fost sufocate în mizeria sumbrã a anilor
’80 ºi în refuzul fostului lider comunist de
la Bucureºti de a þine cont de noile ritmuri
ale istoriei. Ceea ce a frapat în orice evoca-
re de personaje providenþiale, în perioada
Ceauºescu, a fost faptul cã defilarea aces-
tora se încheie cu perioada A. I. Cuza. Între
acesta ºi Nicolae Ceauºescu se întinde un
teren arid fãrã exponenþi ai destinului româ-
nesc, creatori de istorie. Nicolae Ceauºes-
cu s-a nãscut la Scorniceºti, la 26 ianuarie
1918 într-o familie cu mulþi copii. Nu de
mult istoricul Lavinia Betea i-a consacrat o
trilogie, care mai de grabã sistematizeazã
niºte date, fãrã a aduce noutãþi revelante. În
barometrul noilor democraþii, realizat de
Fundaþia Soroº, în statele ex-comuniste,
Nicolae Ceauºescu este simultan “Dracula”
ºi “binefãcãtorul” secolului XX din istoria
României. Biografia lui Nicolae Ceauºescu nu
poate fi înþeleasã în afara crezului acestuia ºi
a uzanþelor ideologiei comuniste.
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Reamintim cã, avocatul Gheor-
ghe Geamãnu a fost trimis în ju-
decatã, la începutul lunii mai
2015, de procurorii DNA – Servi-
ciul Teritorial Craiova pentru sã-
vârºirea infracþiunilor de ºantaj ºi
asistenþã ºi reprezentarea neloia-
lã. Procurorii Parchetului de pe
lângã Curtea de Apel Craiova au
reþinut în sarcina lui faptul cã „la
data de 25.03.2015, avocatul-
 Geamãnu Gheorghe (Baroul Olt)
a constrâns-o pe persoana vãtã-
matã Mitã Constantin sã-i dea
suma de 7500 lei, în caz contrar
ameninþând cã va solicita instan-
þei de judecatã (Curþii de Apel
Craiova), în calitate de apãrãtor
ales al pãrþii vãtãmate minore -
Corneanu Ionela Maria, ca fiul
sus-numitului – Mitã Ionuþ Aure-
lian (minor – condamnat de Tri-
bunalul Dolj la mãsura educati-
vã a internãrii într-un centru de
detenþie, pe o duratã de 5 ani,
pentru comiterea infracþiunii de
viol -  prev. de art. 218 alin. 1,2,3

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, ieri, contestaþiile formu-
late de cei trei tineri de etnie romã
ajunºi dupã gratii în luna septem-
brie pentru viol, lipsire de liberta-
te ºi conducere fãrã permis: „Res-
pinge contestaþiile formulate de
cãtre inculpaþii Mustaþã Marcel,
Baiaram Ghiþã ºi Mustaþã Marin,

AAAAAvocat condamnat definitivvocat condamnat definitivvocat condamnat definitivvocat condamnat definitivvocat condamnat definitiv
pentru ºantajpentru ºantajpentru ºantajpentru ºantajpentru ºantaj

Avocatul Gheorghe Geamãnu, acu-
zat de procurorii craioveni din ca-
drul DNA de ºantaj ºi asistenþã ºi re-
prezentarea neloialã, a fost condam-
nat la 2 ani de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-

cercare de 4 ani ºi 90 de zile de
muncã în folosul Primãriei Craiova.
Sentinþa a rãmas definitivã pe 15 ia-
nuarie a.c., când Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie i-a respins avocatu-
lui apelul ca nefondat.

lit. c Cod penal) sã fie condam-
nat la o pedeapsã mai mare iar
cuantumul daunelor morale sta-
bilit de instanþa de fond sã fie ma-
jorat. De asemenea, avocatul-
 Geamãnu Gheorghe a precizat
cã, dacã pretenþiile sale vor fi
satisfãcute, va solicita instanþei
de judecatã clemenþã faþã de in-
culpatul minor Mitã Ionuþ Aure-
lian, atât cu privire la latura pe-
nalã cât ºi cu privire la latura ci-
vilã, fiindu-i indiferent dacã par-
tea vãtãmatã pe care o apãrã va
fi sau nu despãgubitã pentru su-
ferinþele morale la care a fost su-
pusã”. Pentru cã nu avea de unde
sã-i dea suma respectivã, Con-
stantin Mitã l-a reclamat pe avo-
cat la Parchet, a povestit totul, iar
anchetatorii, dupã ce s-au convins
cã se confirmã totul, au pus la
punct flagrantul. Astfel, joi, 16
aprilie 2015, Constantin Mitã l-a
sunat pe avocatul Gheorghe Gea-
mãnu ºi i-a spus cã poate sã-i dea
suma de 5.000 lei, din cea pretin-

sã de 7.500 lei, pentru a face ceea
ce-i promisese, mai exact sã-i aju-
te fiul în instanþã (la Curtea de Apel
Craiova, dosarul aflându-se în ca-
lea de atac a apelului), în sensul
de a cere o pedeapsã mai micã ºi
un cuantum al daunelor morale
mai mic, contrar intereselor mi-
norei. Cei doi s-au întâlnit chiar la
biroul avocatului, din apropierea
Judecãtoriei Craiova, iar imediat
dupã înmânarea banilor ºi-a fãcut
apariþia echipa operativã formatã
din procuror ºi ofiþeri ai Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie Dolj, avo-
catul fiind ridicat ºi dus la audieri.
A fost reþinut pentru 24 de ore, iar
o zi mai târziu a fost prezentat
Curþii de Apel Craiova care a dis-
pus arestarea acestuia pentru 30 de
zile. La instrumentarea dosarului,
procurorii au colaborat cu ofiþerii
de poliþie judiciarã din cadrul Di-
recþiei Generale Anticorupþie – Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
cu sprijinul de specialitate al Ser-
viciului Român de Informaþii.

A recunoscut comiterea faptei
Pe 9 iulie 2015 Curtea de Apel

Craiova a pronunþat sentinþa în
dosar. Avocatul Geamãnu a recu-
noscut comiterea infracþiunii de
ºantaj, a cerut sã beneficieze de
reducerea limitelor de pedeapsã
ºi a fost condamnat la 2 ani de
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de
4 ani ºi 90 de zile de muncã ne-
remuneratã în folosul comunitã-
þii în cadrul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” sau
în cadrul Regiei Autonome de
Administrare a Domeniului Public
al Fondului Locativ (Primãria
Municipiului Craiova). Odatã cu
pronunþarea sentinþei, instanþa a
dispus ºi punerea în libertate a
inculpatului. Nemulþumit de sen-

tinþã, Gheorghe Geamãnu a de-
clarat apel, soluþionat de Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie pe 15
ianuarie a.c.. Judecãtorii Curþii
Supreme i-au respins apelul ca
nefondat. Menþinând hotãrârea
Curþii de Apel Craiova: „Respin-
ge, ca nefondat, apelul declarat
de inculpatul Geamãnu Gheor-
ghe împotriva sentinþei penale
nr.125 din 9 iulie 2015 a Curþii
de Apel Craiova, Secþia Penalã
ºi pentru Cauze cu Minori. Obli-
gã apelantul inculpat la plata
sumei de 460 lei cu titlu de chel-
tuieli judiciare cãtre stat, din care
suma de 260 lei, reprezentând
onorariul cuvenit apãrãtorului
desemnat din oficiu, se va avan-
sa din fondul Ministerului Justi-
þiei. Definitivã”, se aratã în ho-
tãrârea ÎCCJ.

Violatorii din Bãileºti rãmân în spatele gratiilor
Cei trei doljeni, cu vârste cuprinse între 19 ºi 21 de ani, judecaþi

pentru viol, lipsire de libertate în mod ilegal ºi conducerea unui
autovehicul pe drumurile publice fãrã a poseda permis de conducere,
rãmân în arest preventiv. Judecãtoria Segarcea, instanþa care judecã
procesul pe fond, le-a prelungit arestarea preventivã, hotãrârea
rãmânând definitivã ieri, la Tribunalul Dolj. Cei trei sunt acuzaþi cã au
luat în maºinã o fatã, au dus-o în câmp, la marginea comunei Bârca, ºi
au violat-o, fiind prinºi de poliþiºti la scurt timp dupã comiterea faptei.
Urmãtorul termen de judecatã a fost stabilit pentru 11 februarie a.c.

ca nefondate. În baza art.275
alin.2 C.p.p Obligã fiecare din-
tre contestatori la plata sumei de
câte 50 lei cheltuieli judiciare sta-
tului. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa publicã din 25.01.2016”,
se aratã în hotãrârea instanþei. Ju-
decãtorii Tribunalului au menþinut,
astfel, hotãrârea luatã de Judecã-
toria Segarcea, la ultimul termen
de judecatã, pe 14 ianuarie a.c.,
când li s-au respins celor trei ce-
rerile de înlocuire a arestãrii pre-
ventive cu arestul la domiciliu.
Judecarea cauzei a fost amânatã
pânã pe 11 februarie a.c.

Reamintim cã, pe 16 septem-
brie 2015, Marcel Mustaþã, Ma-
rin Mustaþã ºi Ghiþã Baiaram, toþi
trei din Bãileºti, cu vârste cuprinse
între 19 ºi 21 de ani, erau ares-
taþi preventiv pe 30 de zile, în
baza hotãrârii Judecãtoriei Segar-
cea, pentru viol, lipsire de liber-
tate ºi conducere fãrã permis.
Din cercetãrile poliþiºtilor ºi pro-
curorilor Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Segarcea, s-a stabi-
lit faptul cã, în noaptea de 15 spre
16 septembrie 2015, Marcel
Mustaþã ºi Ghiþã Baiaram, în timp
ce se plimbau cu un autoturism
Volkswagen prin comuna Mãce-
ºul de Sus (fãrã ca vreunul din-
tre ei sã fie posesor de permis
auto), au observat o fatã pe stra-
dã, au luat-o în maºinã ºi s-au
oprit în afara comunei Bârca, în

câmp. Acolo li s-a alãturat ºi
Marin Mustaþã, iar prin amenin-
þãri ºi acte de violenþã, cei trei au
forþat-o pe fatã, o tânãrã de 19
ani, sã întreþinã raporturi sexua-
le. Fata a reuºit, la un moment
dat, sã-ºi sune un prieten, care l-
a anunþat pe tatãl ei, cel din urmã
anunþându-i, la rândul sãu, pe
poliþiºtii din Bârca despre cele
petrecute. Oamenii legii au fãcut
imediat filtre rutiere ºi în locali-
tãþile învecinate, astfel cã dupã
ce au plecat de la locul faptei,
poliþiºtii au oprit maºina autori-
lor în comuna Bârca. Fata a fost
audiatã, îndrumatã cãtre Institu-
tul de Medicinã Legalã Craiova,
de unde a obþinut certificat me-
dico-legal care atestã cã a fost
victima infracþiunii de viol, având
nevoie de 10 zile de îngrijiri me-
dicale pentru vindecarea leziuni-
lor suferite, iar cei trei tineri au
fost reþinuþi din noaptea respec-
tivã, iar pe 16 septembrie au fost
arestaþi preventiv, mãsura fiind
prelungitã de mai multe ori. Pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Segarcea au finalizat
cercetãrile ºi i-au trimis în jude-
catã pe cei trei, cauza înregis-
trându-se la Judecãtoria Segarcea
în luna octombrie. A fost anali-
zatã în procedura de camerã pre-
liminarã, iar la începutul lunii de-
cembrie a fost primul termen de
judecatã.
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Cele douã pãrþi au discutat de-
spre situaþia actualã a absorbþiei
fondurilor europene în România,
programul operaþional pentru com-
petitivitate pentru perioada 2014-
2020, precum ºi despre oportuni-
tatea folosirii fondurilor structura-
le ºi de investiþii europene (fondu-
rile ESI). Înaltul oficial european a
transmis pãrþii române necesitatea
implicãrii imediate a Ministerului
Economiei în folosirea eficientã a

Angajatorii care încadreazã în muncã, pe
duratã nedeterminatã, absolvenþi ai unor in-
stituþii de învãþãmânt primesc lunar, pe o
perioadã de 12 luni, pentru fiecare absol-
vent încadrat, o sumã de 500 lei, pentru
absolvenþii ciclului inferior al liceului sau ai
ºcolilor de arte ºi meserii; o sumã de 600
lei, pentru absolvenþii de învãþãmânt secun-
dar superior sau învãþãmânt postliceal sau
o sumã de 750 lei, pentru absolvenþii de
învãþãmânt superior. „Angajatorii care în-
cadreazã în muncã pe duratã nedetermina-

Angajatorii pot beneficia de subvenþii
acordate din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj

Necesitatea implicãrii Ministerului Economiei
în folosirea eficientã a fondurilor ESI

În perioada 2014-2020, FEDR sprijinã competitivitatea economiei româ-
neºti investind peste 2,2 miliarde de euro prin intermediul a trei Programe
Operaþionale.

1. Programul Operaþional pentru Competitivitate
- axa prioritarã 1: cercetare, dezvoltare tehnologicã ºi inovare pentru

sprijinirea competitivitãþii economice ºi dezvoltarea afacerilor;
- axa prioritarã 2: tehnologia informaþiilor ºi comunicaþiilor pentru spri-

jinirea unei economii digitale competitive.
2. Programul Operaþional Regional
- axa prioritarã 1: promovarea transferului tehnologic;
- axa prioritarã 2: creºterea competitivitãþii IMM-urilor.
3. Programul Operaþional privind Iniþiativa pentru IMM-uri.

Angajatorii pot beneficia de subvenþii acordate din bugetul asigurãrilor pentru
ºomaj în situaþia în care încadreazã în muncã persoane din rândul absolvenþilor
instituþiilor de învãþãmânt, ºomerilor cu vârsta peste 45 ani sau ºomerilor unici
susþinãtori ai familiilor monoparentale, ºomerilor care în termen de 5 ani de la
data încadãrii îndeplinesc condiþiile de pensionare sau persoanelor cu handicap.

tã absolvenþi din rândul pesoanelor cu han-
dicap primesc lunar, pentru fiecare absol-
vent, sumele menþionate anterior pe o pe-
rioadã de 18 luni” se precizeazã într-un
comunicat de presã al AJOFM Dolj.
500 lei  - cu obligaþia menþinerii
raporturilor de muncã

Angajatorii care beneficiazã de subvenþi-
onarea locurilor de muncã pentru încadra-
rea în muncã a absolventilor sunt obligaþi sã
menþinã raporturile de muncã sau de servi-

ciu ale acestora cel putin 18 luni. „Angaja-
torii care încadreazã în muncã, pe perioadã
nedeterminatã, ºomeri în vârstã de peste
45 de ani sau ºomeri care sunt pãrinþi unici
susþinãtori ai familiilor monoparentale pri-
mesc lunar, pe o perioadã de 12 luni, pen-
tru fiecare persoanã angajatã din aceste
categorii, o sumã 500 lei, cu obligaþia men-
þinerii raporturilor de muncã sau de servi-
ciu cel puþin 18 luni. Angajatorii care, în
raport cu numãrul de angajaþi, ºi-au înde-
plinit obligaþia, potrivit legii, de a încadra
în muncã persoane cu handicap, precum
ºi angajatorii care nu au aceastã obligaþie
legalã, beneficiazã lunar, pe o perioadã de
12 luni, o sumã  500 lei dacã încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã persoane
cu handicap ºi le menþin raporturile de
muncã sau de serviciu cel puþin 2 ani.

În plus, pentru îmbunãtãþirea cercetãrii, dezvoltãrii tehnologice ºi ino-
vãrii în România, FEADR va aloca 93,5 milioane de euro. Pentru creºterea
competitivitãþii IMM-urilor româneºti din sectoarele agricol ºi piscicol,
FEADR ºi FEPAM alocã împreunã aproape 2,29 miliarde de euro.

Comisarul European pentru Politicã
Regionalã Corina Creþu a avut recent,
la Bruxelles, o întâlnire cu viceprim-minis-
trul ºi ministrul Economiei, Comerþului ºi
Relaþia cu Mediul de Afaceri, Costin Borc.

fondurilor ESI, mai ales în direcþia
sprijinirii creºterii competitivitãþii
întreprinderilor mici ºi mijlocii
(IMM-uri), care reprezintã motoa-
rele economiei europene, cât ºi ale
celei româneºti.

Pentru perioada 2014-2020, Ro-
mânia va beneficia, prin fondurile
ESI, Fondul european agricol pen-
tru dezvoltare ruralã (FEADR) ºi
Fondul european pentru pescuit ºi
afaceri maritime (FEPAM), de pes-

te 30 de miliarde de euro. Din aceas-
tã sumã, 4,6 miliarde de euro vor fi
direcþionate – prin Fondul european
de dezvoltare regionalã (FEDR),
Fondul de coeziune (FC) ºi Fondul
social european (FSE) – pentru
creºterea competitivitãþii economi-
ce, în domenii precum cercetare,
dezvoltare tehnologicã ºi inovare,
tehnologia informaþiei ºi comunica-
þiilor, dar ºi încurajarea antrepreno-
riatului ºi adaptabilitatea ºi compe-
titivitatea IMM-urilor. Peste 2,2
miliarde de euro din aceºti bani pro-
vin din FEDR.
Utilizarea acestor instrumente
financiare multiplicã impactul
investiþiilor europene

Oficialul european i-a solicitat
viceprim-ministrului Borc sprijinul
pentru promovarea ºi facilitarea fo-
losirii în România a acestor instru-
mente financiare. „Este vorba în
special de Iniþiativa pentru IMM-uri,
care urmeazã sã fie adoptatã în vii-
torul apropiat de cãtre Comisia Eu-
ropeanã. Utilizarea acestor instru-
mente financiare multiplicã impac-
tul investiþiilor europene, iar în ca-
zul acestei iniþiative, oferã garanþii
pentru acordarea de împrumuturi în
condiþii preferenþiale, oferind astfel
mediului de afaceri acces mai uºor
la finanþare,” a precizat oficialul eu-
ropean. În cadrul întâlnirii, comi-
sarul Creþu a subliniat importanþa
pregãtirii la timp a proiectelor pen-
tru perioada de programare 2014-
2020, în paralel cu îndeplinirea con-
diþionalitãþilor ex-ante, printre care
ºi Strategia de Specializare Inteli-
gentã, cu termen limitã de finaliza-
re la 31 decembrie 2016.
FEDR a acordat sprijin în valoare
de peste 1,5 miliarde de euro
pentru cercetare-inovare

Totodatã, înaltul oficial euro-
pean a încurajat autoritãþile româ-
ne sã fructifice ºansa utilizãrii com-

plementare a Fondului european
pentru investiþii strategice cu fon-
durile ESI ºi FEADR, în cadrul
Planului Juncker. „Fondul euro-
pean pentru investiþii strategice
poate fi accesat de cãtre statele
membre pentru atingerea obiecti-
velor Planului de Investiþii. Folosi-
rea fondului european pentru inves-
tiþii strategice împreunã cu fondu-
rile ESI este posibilã aºadar în ca-
zurile în care este demonstratã va-
loarea adãugatã a folosirii efective
a celor douã resurse financiare.

Vorbim de complementaritatea
acestor fonduri, iar utilizarea îm-
preunã a acestora poate fi valorifi-
catã atât la nivel de proiecte, cât ºi
de finanþare.” Pentru perioada de
programare 2007-2013, prin Pro-
gramul Operaþional sectorial “Creº-
terea competitivitãþii economice”,
FEDR a acordat sprijin în valoare
de peste 1,5 miliarde de euro pen-
tru cercetare-inovare ºi pentru sis-
teme de producþie. Sprijinul a
constat în investiþii în IMM-uri,
precum ºi în întreprinderi mari.
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Preluãrile de suprafeþe în ve-
derea irigãrii de cãtre organizaþiile
utilizatorilor de apã necesitã ºi lu-
crãri de reabilitare a staþiilor de
pompare ºi a amenajãrilor de in-
terioare formate din canale des-
chise ºi conducte îngropate sub
presiune, în condiþiile în care, în
ultimi ani au fost alocate fonduri
insuficiente. Întrucât precipitatii-
le sunt scãzute (300 – 500 mm)
de-a lungul Dunãrii, irigaþiile sunt
necesare pentru asigurarea unor
producþii agricole mari ºi stabile.
Datoritã unui grad înalt de varia-
þie a precipitaþiilor, existã totuþi ani
când cererea de apã de irigaþie
este aproape nulã.
O tradiþie puternicã,
în timp declaratã inutilã

Dezvoltarea irigaþiilor a început
spre sfârºitul anului 1945, cãpã-
tând, însã, avânt în perioada 1970-
1989, când au fost construite ma-
rile sisteme de irigaþii prin pompa-
re. Motivaþia acestei iniþiative a fost
în principal de naturã politicã.
Pânã spre sfârºitul anului 1989, era
amenajatã o suprafaþã totalã cu in-
frastructura de irigaþii ce însuma
aproape 3,1 milioane hectare ºi
care cuprindea un numãr de 375
de sisteme mari de irigaþii, aceastã
suprafaþã fiind cu mult peste cea
necesarã pentru asigurarea secu-
ritãþii alimentare la nivel naþional.
Aceste sisteme au fost dezvoltate
în principal în scopul irigãrii po-
rumbului, grâului, florii soarelui ºi
sfeclei de zahar ºi, de asemenea,
orezului ºi legumelor. Majoritatea

O statisticã actualã ruptã din rai!?

Doljul ocupã locul al IVDoljul ocupã locul al IVDoljul ocupã locul al IVDoljul ocupã locul al IVDoljul ocupã locul al IV-lea la-lea la-lea la-lea la-lea la
suprafaþã irigatãsuprafaþã irigatãsuprafaþã irigatãsuprafaþã irigatãsuprafaþã irigatã

În Registrul Naþional al Organizaþiilor de Îm-
bunãtãþiri Funciare, judeþul Dolj figureazã cu
un total de 30 de Organizaþii ale utilizatorilor
de apã. Suprafaþa pe care o organizeazã aces-
te forme asociative urcã la 193.786 ha, ocu-
pând locul 5 la nivel naþional. Brãila este în top
cu peste 365.000 de ha prinse în planurile de
irigaþii ale OIF-urilor. Cu toate acestea, efor-
turile financiare pe care le presupun irigaþiile
au triat fermierii care îºi permit sã irige. Acest
proces de triere se reflectã în suprafaþa iriga-

tã, indiferent de creºterea sprijinului financiar
pentru irigaþii, suprafaþa irigatã nu creºte de
la an la an; iar dupã renunþarea la subvenþii,
acest proces de triere va continua. Doljul are
o suprafaþã agricolã de 585.135 ha, dintre care
arabil sunt 488.556 ha ºi cultivate 434.397 ha,
potrivit ultimului recensãmânt din 2013. Dacã
raportam aceastã ultimã suprafaþã la cea iriga-
tã în prezent, de circa 35.000 de ha, consta-
tãm cã doar 7% din totalul suprafeþei agricole
doljene este irigatã efectiv.

sistemelor (2,7 milioane ha) au
fost dotate cu echipamente de
udare cu mutare manualã, modul
de irigare fiind prin aspersiune. O
mare parte a terenurilor irigate
este situatã pe terase înalte, dea-
supra sursei de apã. În unele ca-
zuri, au fost construite sisteme de
irigaþii în scopul irigãrii unor te-
renuri situate la mai mult de 200
m deasupra respectivei surse de
apã, incluzând pâna la 10 staþii de
repompare. Per total, aproxima-
tiv 60% din suprafetele amenajate
pentru irigaþii, înclud înãlþimi de
pompare de pânã la 75 de m.

Costurile specifice ale irigaþiii-
lor prin reþele sub presiune sunt
ridicate, pânã în 1989 statul ascun-
zând amploarea realã a subvenþii-
lor (în special pentru energia con-
sumatã pentru pomparea apei),
pentru a putea menþine serviciile
de furnizare a irigaþiilor. La acel
moment, statul se gãsea deja în si-
tuaþia în care nu mai putea furniza
fonduri necesare lucrãrilor esenþi-
ale de întretinere ºi exploatare a
infrastructurii de irigaþii, în conse-
cinþã sistemele de irigaþii degradân-
du-se treptat.
Banca Mondialã ne spunea
cã sistemul de irigaþii nu e viabil

Înca de la începutul anilor ’90,
Banca Mondialã s-a implicat în fur-
nizarea de sprijin României, în ve-
derea restructurãrii sectorului agri-
culturii cu irigaþii. Într-o primã fazã,
în perioada 1992-1994 a fost ela-
borat un studiu referitor la irigaþii
ºi desecari-drenaje (IDS), ce a avut

ca obiectiv evaluarea viabilitãþii iri-
gaþiilor ºi pregãtirea unei propuneri
de program de investiþii în dome-
niu pe zece ani, urmat in 1997 de
un studiu de fezabilitate mai deta-
liat ce a abordat ºi problema tari-
felor pentru apã de irigaþie, con-
centrându-se asupra câtorva sis-
teme de irigaþii pilot. Rezultatele
studiului IDS au relevat faptul cã
numai aproximativ 50% din cele
3,1 milioane hectare amenajate cu
infrastructura de irigaþii pot fi con-
siderate ca fiind viabile, luând în
considerare caracterul comple-
mentar al irigaþiilor, înãlþimea de
pompare foarte mare din multe sis-
teme de irigaþii ºi gradul redus de
utilizare a irigaþiilor.
O reformã bine gânditã… în
defavoarea românilor!

Reforma cea mai importantã a
avut loc în 1991, prin aplicarea
Legii nr.181/1991, când s-a facut
restituirea pãmântului cãtre foºtii
proprietari. Cooperativele Agricole
de Producþie (CAP-uri) au fost
divizate în numeroase exploataþii,
iar fiecare dintre acestea au fost
împãrþite în parcele. Acest lucru
s-a fãcut printre altele din motive
ce þin de o împãrþire echitabilã,
pentru cazurile terenurilor care au
bonitãþi (ale solului) ºi valori dife-
rite. Restabilirea sau stabilirea
drepturilor de proprietate asupra
terenurilor trebuia sã se facã în

limita a cel putin 0,5 ha per per-
soanã ºi pânã la maximum 10 ha
per familie, toate suprafeþele fiind
calculate în echivalent cultivabil.
“Reforma funciara” a dus în acest
mod la o enormã fragmentare a
terenurilor.

În 2002 existau 4,3 milioane de
ferme (mici si mari), împãrþite în
14,5 milioane de parcele. Dimen-
siunea medie a unei ferme era de
3,1 hectare, iar mãrimea medie a
unei parcele era de 0,95 hectare.
Un procent de aproape 50% din
total era reprezentat de ferme cu
suprafaþã mai micã de un hectar.
În particular, în cadrul sistemelor
irigate, restituirea proprietãtilor ºi
inerenta fragmentare a acestora a
dus la cvasi-imposibilitatea orga-
nizãrii ºi administrãrii distribuþiei
apei. În timp ce în trecut puteau
fi irigate suprafeþe mari de teren
prin scheme relativ simple de pro-
gramare a udãrilor, dupã procesul
de restituire a proprietãþilor trebu-
iau aprovizionaþi cu apã de iriga-
þie o mulþime de deþinãtori mici de
teren.
A urmat decimarea ANIF

Modificarea sectorului de Îm-
bunãtãþiri Funciare din ultimii 4 ani
a generat mii de locuri de muncã
pierdute, furturi din patrimoniu,
distrugeri de active. Ca ºi cum
acestea nu erau suficiente, banul
public nu a fost economisit, aºa

cum se pretindea în preambulul
OUG nr. 82/2011, ci a fost direcþi-
onat, prin contracte de pazã ºi
mentenanþã, cãtre anumite firme.
O nouã legislaþie e pe cale de a re-
face structura de personal ANIF
ºi de a înlãtura bãieþii deºtepþi din
contractele cu statul.

Dupã votarea aºa-numitei Legii
a irigaþiilor, Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale pregãteºte o
resetare a cadrul normative pe baza
cãruia funcþioneazã, în prezent,
Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri
Funciare.  OUG nr. 82/2011 a des-
fiinþat Administraþia Naþionalã a
Îmbunãtãþirilor Funciare ºi a creat
Agenþia Naþionalã de Îmbunãtãþiri
Funciare, nu înainte de a reduce
masiv din personal, “urmare a con-
diþiile constrângerilor bugetare da-
torate crizei economice mondiale
ºi pentru a asigura echilibrul ºi sta-
bilitatea economico-financiarã”.
Imediat, reorganizarea a avut un
“impact negativ în spaþiul rural,
aºa cum este definit acesta în Re-
comandarea 1296/1996 a Adunã-
rii Parlamentare a C.E., ºi a afec-
tat siguranþa ºi calitatea vieþii în
mediul rural”, se precizeazã în
Nota de Fundamentare la Ordo-
nanþa de urgenþã Guvernului nr.
4/2015 pentru modificarea Ordo-
nanþei de urgenþã a Guvernului nr.
82/2011 privind unele mãsuri de
organizare a activitãþii de îmbu-
nãtãþiri funciare.
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 Activitatea s-a desfasurat sub
egida Departamentului pentru Pro-
iecte Educaþionale din cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
Obiectivele activitatii au fost: dise-
minarea proiectelor europene în
rândul multiplicatorilor de informa-

Elevii ºi cadrele didactice care
sunt pasionate de fizicã, cu spe-
cializarea „spaþialã”sunt invitaþi sã
participe la un concurs naþional,
termenul limitã de depunere a ce-
rerilor fiind 1 februarie. ESERO
România (Biroul European de
Resurse pentru Educaþie Spaþia-
lã - România) le face o propune-
re elevilor de gimnaziu ºi liceu,
precum ºi cadrelor didactice in-

Elevii ºi profesorii pasionaþi de fizicaElevii ºi profesorii pasionaþi de fizicaElevii ºi profesorii pasionaþi de fizicaElevii ºi profesorii pasionaþi de fizicaElevii ºi profesorii pasionaþi de fizica
„spaþialã” – invitaþi la concurs„spaþialã” – invitaþi la concurs„spaþialã” – invitaþi la concurs„spaþialã” – invitaþi la concurs„spaþialã” – invitaþi la concurs

teresate din judeþul Dolj, pentru
a participa la cea de-a II-a ediþie
a Competiþiei Naþionale de Con-
Sat, organizatã cu sprijinul Agen-
þiei Spaþiale Române ºi al Agen-
þiei Spaþiale Europene. ConSat se
adreseazã elevilor cu vârsta mi-
nimã de 14 ani, care sunt invi-
taþi, alãturi de un cadru didactic,
sã constriuascã ºi sã opereze un
satelit în formã miniaturalã, simi-

lar cu o dozã de bãuturã rãcori-
toare cu un volum de 330 ml. În
finala naþionalã vor fi selectate opt
echipe, profesorii acestora, pre-
cum ºi cei ai cãror grupe nu au
fost selecþionate participând la un
work-shop introductiv ce va trata
subiecte relevante despre trans-
miterea ºi prelucrarea datelor în
telecomunicaþii.

CRISTI PÃTRU

Atelier judeþean pentru promovareaAtelier judeþean pentru promovareaAtelier judeþean pentru promovareaAtelier judeþean pentru promovareaAtelier judeþean pentru promovarea
ºi diseminarea proiectelor europeneºi diseminarea proiectelor europeneºi diseminarea proiectelor europeneºi diseminarea proiectelor europeneºi diseminarea proiectelor europene

Sãptãmâna trecutã, Liceul “Charles Lau-
gier” din Craiova a fost gazda unui eveni-
ment reuºit - organizarea unui atelier ju-

þie europeanã din unitãþile de învã-
þãmânt din judeþul Dolj; informa-
rea multiplicatorilor de informaþie
europeanã privind etapele proiec-
telor Erasmus + în vederea finali-
zãrii lor cu succes; prezentarea
avantajelor implicãrii personalului

didactic ºi a elevilor în activitãþi cu
caracter european. 

Cei 35 profesori ce au reprezen-
tat liceele, scolile postliceale si cele
de invatamant special din Craiova
au facut pe parcursul a cateva ore
un schimb de informatii privind

scrierea aplicatiilor si gestio-
narea proiectelor deja aflate
in implementare. Cei trei mo-
deratori ai activitãþii, profe-
sorii Sorin Bîrsan,  Laura
Radu Laura ºi Alina Dica, le-
au prezentat participanþilor la
reuniune ultimele noutãþi pri-
vind finanþarea proiectelor
prin programul Erasmus +,
dar ºi termenele la care este
prevãzutã depunerea candi-
daturilor în 2016. Participanþii
la atelierul de formare au pu-
tut beneficia de experienþa
profesorilor care au partici-
pat la proiecte finanþate prin
axele KA1 ºi KA2.
Reuniuni de formare cu
cadrele didactice
interesate sã acceseze
fonduri europene

Prof. Sorin Bîrsan, Liceul
„Charles Laugier”, Craiova,
coordonator de proiect a
precizat în cadrul acestui
eveniment cã aceste întâlniri
de lucru, aceste mese rotun-
de, au devenit un lucru obiº-
nuit, dar benefic ºi au un im-
pact deosebit asupra comu-
nicãrii. “Astfel de reuniuni au
devenit în ultimii ani un lu-
cru obiºnuit, iar reuºita unei
astfel de iniþiative se concre-
tizeazã în numãrul din ce în
ce mai mare de licee, ºcoli
gimnaziale ºi de învãþãmânt
special care au primit finan-
þare din partea U.E. Ne pro-
punem ca în perioada urmã-
toare sã organizãm reuniuni
de formare cu cadrele di-
dactice interesate sã acce-
seze fonduri europene prin
programul Erasmus+. Ne

bucuram de interesul sporit faþã
de astfel de reuniuni al colegilor
noºtri, dar ºi de rezultatele ºi ima-
ginea foarte bunã pe care au la-
sat-o profesorii ºi elevii din jude-

þul Dolj în perioada mobilitãþilor
în strãinãtate”, a subliniat prof.
Bîrsan Sorin, metodist al ISJ Dolj
ºi gazda a reuniunii.

MARGA BULUGEAN

Prezentarea Programului Erasmus + (axe de finantare, obiecti-
ve, grupuri tinta, termene de depunere a candidaturilor)

«1914-2014 Il y a 100 ans, la Grande Guerre : regards croisés
d’élèves en l’Europe»

Prof. Bîrsan Sorin, Liceul „Charles Laugier”, Craiova, coordonator
proiect

Prof. Nica Florentina, Liceul „Charles Laugier”, Craiova, membru echipa
„Acces to School for everyone”, C.N.E Gheorghe Chiþu
Prof. Mitrache Camelia, C.N.E. “Gheorghe Chitu“, coordonator proiect
„Dezvoltarea ºi formarea de competenþe profesionale ºi personale

prin mobilitãþi Erasmus + învederea facilitãrii inserþiei pe piaþa muncii”
Prof. Radu Laura, L.T.T. Auto, Craiova, asistent coordonator
- „HARD SOFT SKILLING-CHARTING YOUR CAREER PATH”
Prof. Nicolae Olivia, Liceul „Charles Laugier”, Craiova, coordonator

proiect
- « Proiect Erasmus Plus, Mobilitati VET,  Mobilitãþile transnaþionale

VET – primul pas cãtre o carierã de succes »,  
Prof. Mitrache Cati, C.N.E. “Gheorghe Chitu“, coordonator proiect
- Budd.E.R.S.-Budding entrepreneurs running school
Prof.Ionescu Corina, Liceul „Charles Laugier”, Craiova, coordonator

proiect
- Proiect Erasmus Plus: Youth Exchange “Dance and sing with me for

social inclusion!”,
Prof. Mitrache Camelia, Presedinte Asociatia ARTEC
- Erasmus+ K1-START MANAGEMENT
Prof. Daiana Calin, Scoala Profesionala Speciala Craiova
- Formarea  ºi dezvoltarea competenþelor profesionale ale viitorilor

absolventi medicali în vederea integrãrii pe piaþa europeanã a muncii”
Prof. Ludmila Panea, Liceul „Charles Laugier”, Craiova, coordona-

tor proiect

deþean pentru promovarea ºi diseminarea
proiectelor europene implementate în
unitãþile de învãþãmânt din judeþul Dolj.
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În primele sãptãmâni dupã
vacanþa de iarnã, odatã cu reîn-
toarcerea elevilor în sãlile de cla-
sã, cadrele medicale au vrut sã
se asigure cã aceºtia nu suferã
de boli contagioase pe care sã le
transmitã mai departe. În plus,
din experienþa anilor trecuþi, o
altã problemã cu care medicii se
confruntã în aceastã perioadã
este cã unii elevi se întorc cu râie

A devenit deja un obicei ca dupã fieca-
re vacanþã, medicii sã depisteze sute de
copii cu diverse afecþiuni medicale, dar
ºi cu...pãduchi. Aºa s-a întâmplat ºi în
urma triajului epidemiologic efectuat
dupã vacanþa de iarnã din acest an, când

143 de elevi s-au întors la ºcoalã cu pedi-
culozã. Nu au fost însã singurele proble-
me de sãnãtate sau igienã descoperite cu
aceastã ocazie. Destui copii au fost dia-
gnosticaþi cu varicelã, rubeolã, micoze
sau alte boli infecþioase.

ºi pãduchi. ªi nu s-au înºelat
nici de data aceasta. În urma
triajului epidemiologic care se
face dupã fiecare vacanþã medi-
cii au descoperit, printre altele,
nu mai puþin de 143 de cazuri
de pediculozã (pãduchi). Cele
mai multe cazuri s-au înregistrat
în unitãþile de învãþãmânt din
mediul urban (122), în timp ce
în mediul rural au fost 21.

Controale s-au fãcut în nouã
creºe, 28 de centre de plasa-
ment, 384 de grãdiniþe, 329 de
ºcoli, 46 de licee ºi 14 ºcoli pro-
fesionale. Din cei 79.434 de co-
pii de grãdiniþã ºi elevi înregis-
traþi, au fost examinaþi 70.546,
probleme fiind depistate la 475
dintre ei – 418 în ºcolile din ora-
ºe ºi 57 în unitãþile de învãþã-
mânt care funcþioneazã la sat.

Un caz de rubeolã
ºi trei cazuri de
varicelã, depistate
de medici

În urma controalelor efectua-
te de medici, au fost depistate ºi
trei cazuri de varicelã, o afecþi-
une contagioasã care foarte uºor
se poate transmite în interiorul
unei comunitãþi. De asemeanea,
a fost diagnosticat un caz de ru-
beolã. Din acest motiv, medicii
i-au trimis acasã pe cei infectaþi.
Abia dupã ce se vor vindeca,
aceºtia se pot întoarce la ºcoa-
lã. Pe lângã varicelã,  au fost des-
coperite ºi destul de multe ca-
zuri de elevi cu micoze. Potrivit
statisticilor realizate de Direcþia
de Sãnãtate Publicã, în Dolj au
fost identificate 24 de cazuri. Tot
în urma acestor controale, au
fost descoperiþi elevi cu angine.
Conform situaþiei prezentate de
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj,
149 de copii sufereau de aceas-

tã afecþiune la momentul efec-
tuãrii controalelor în ºcoli. În
plus, încã 148 de elevi au fost
trecuþi, în raportul DSP, la capi-
tolul „alte boli infecþioase”. Din
fericire, spre deosebire de alþi
ani, cu ocazia ultimelor controa-
le nu au mai fost descoperite
cazuri de rujeolã, o afecþiune
care este foarte contagioasã.

Afecþiunile,
depistate în urma
triajului
epidemiologic

Scopul triajului epidemiologic
a fost acela de a controla elevii
care vin din afara comunitãþii ºi
pot aduce cu ei diverse afecþi-
uni, unele cu potenþial infecto-
contagios. Controlul s-a fãcut,
în fiecare clasã, de medicul ºco-
lar sau, dupã caz, de medicul de
familie ºi cadrele didactice. Fie-
care copil a fost întrebat dacã a

avut probleme de sãnãtate. Cei
care au fost identificaþi cu afec-
þiuni contagioase sunt scoºi în
afara comunitãþii ºcolare pânã se
vindecã. În tot acest timp au
primit, acolo unde a fost cazul,
tratament. Potrivit reprezentan-
þilor Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Dolj, aceste controale se des-
fãºoarã periodic, de obicei pe
parcursul a douã sãptãmâni, ime-
diat dupã vacanþã ºi pornesc de
la ideea cã este necesarã o su-
praveghere pe o perioadã cât mai
îndelungatã a întregii comunitãþi
ºcolare.

Anul trecut, în aceeaºi perioa-
dã, medicii doljeni au descoperit
numeroase cazuri de pediculozã
ºi scabie odatã cu reînceperea
cursurilor dupã vacanþa de iar-
nã. Aproape 300 de elevi din uni-
tãþile de învãþãmânt doljene s-au
întors la ºcoalã, atunci, cu râie
ºi pãduchi.

RADU ILICEANU

Conlucrare
legalizatã

Sunt mulþi, poate prea mulþi
copii care au rãmas în grija
copiilor sau a rudelor, dacã nu a
prietenilor, dupã ce pãrinþii au
plecat în strãinãtate. Au fost
efecte nedorite, abandonul
ºcolar fiind unul dintre cele mai
accentuate. Se încearcã, în
ultimul timp, reglementarea
fenomenului, prin þinerea sa sub
control , iar instituþiile de
învãþãmânt centralizeazã toate
datele. De curând, a apãrut
Hotãrârea Guvernului nr. 691/
2015, care reglementeazã
„Procedura de monitorizare a
modului de creºtere ºi îngrijire

Un nou sprijin pentru educaþia copiilor
cu pãrinþi plecaþi în strãinãtate

Copiii, care au pãrinþi plecaþi în strãi-
nãtate, reprezintã o categorie extrem de
vulnerabilã, fiind vizatã, în ultimii ani, de
mai multe mãsuri concrete, atât din punct
de vedere legislativ, cât ºi metodologic.

Relativ curând,  a fost introdusã o nouã re-
glementare, care a fost comunicatã în te-
ritoriu, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj notificând-o ºi aºteaptã toate datele,
pentru centralizarea cuvenitã.

a copilului cu pãrinþii plecaþi la
muncã în strãinãtate”. Potrivit
acestui act normativ, s-a
introdus, ca noutate, întocmirea
unui raport de conlucrare între
Serviciile Publice de Asistenþã
Socialã ºi unitãþile ºcolare ce
funcþioneazã pe raza adminis-
trativ-teritorialã a acestora.

Facilitãþi
pentru pãrinþi

Cele douã entitãþi au obliga-
þia de a colabora în colectarea,
„în ultimul trimestru al anului”,
de date ºi informaþii privitoare
la copiii ai cãror pãrinþi se aflã
plecaþi în strãinãtate, precum ºi
la cele care þin de minorii

reveniþi în România, dupã
perioada de ºcolarizare efec-
tuatã în alte þãri, pentru o
perioadã mai mare de un an.
Ministerul Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice sprijinã ºi proiec-
tul derulat de cãtre organizaþia
„Salvaþi copiii!” – „Protecþie ºi
Educaþie pentru copiii afectaþi
de migraþia economicã a
pãrinþilor”. Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a notificat
toate instituþiile de învãþãmânt
din teritoriu, cu tot ceea ce
presupune înºtiinþarea. „Pro-
iectul de la „Salvaþi copiii!” îºi
propune, pe lângã oferirea de
servicii suport direct copiilor ºi
persoanelor în grija cãrora
aceºtia au rãmas dupã plecarea

pãrinþilor în strãinãtate, ºi
creºterea gradului de informare
ºi conºtientizare a reprezentan-
þilor legali cu privire la obliga-
þiile ce le revin înainte de
plecarea din România (notifica-
rea autoritãþilor locale abilitate
cu privire la intenþia de a pãrãsi
þara ºi desemnarea persoanelor
care vor avea grijã de minori).
De asemenea, s-a creat ºi o
linie telefonicã – Help-Line, nr.

0800.070.040, apelabilã gratuit
în orice reþea fixã sau mobilã,
ºi la dispoziþie este ºi www.co-
piisinguriacasã.ro, cele douã
instrumente fiind dedicate
pãrinþilor ºi copiilor afectaþi de
migraþia economicã ºi a celor
care au luat în supraveghere
minorii  ”, a declarat prof.
Simona Chiriþã, inspector în
cadrul ISJ Dolj.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Originar din Sibiu, Alexandru Istudor
este absolvent al Facultãþii de Litere din ca-
drul Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, secþia literaturã comparatã-engle-
zã, ºi masternad în regie de teatru la Royal
Holloway, University of London, Marea Bri-
tanie. Este unul dintre tinerii regizori români
dispus „sã deranjeze” încã de la începutul
carierei sale prin tematicile spectacolelor pe
care le propune. Alexandru Istudor este in-
teresat sã ridice întrebãri incomode ºi sã-i
ofere spectatorului libertate de reflecþie cu
privire la un anumit subiect, fãrã însã a-l
forþa sã-i accepte mesajul cu orice preþ.
Spectacolul „Cealaltã þarã” în regia ºi dra-
maturgia sa urmeazã sã fie montat în cur-

Tânãrul regizor Alexandru Istudor a câºtigat
concursul de proiecte lansat de TNC

Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” a anunþat, de curând,

rezultatele concursului de
proiecte pentru tineri regizori ºi

scenografi români, ediþia a VI-
a. Juriul a decis ca proiectul

câºtigãtor sã fie „Cealaltã þarã”
al regizorului Alexandru Istu-
dor, care semneazã totodatã ºi

scenariul dramatic, dupã
romanele Hertei Muller „Omul
este un mare fazan pe lume” ºi -

„Cãlãtorie într-un  picior”.

sul acestui an pe scena Sãlii „Ion D. Sîrbu”
a Teatrului Naþional Craiova.

Concursul de proiecte pentru tineri regi-
zori ºi scenografi români constã în prezen-
tarea scrisã a unei concepþii regizoral-sce-
nografice în vederea montãrii la Craiova.
Regizorul ºi scenograful trebuie sã fie ab-
solvenþi de studii superioare de specialita-
te, în ultimii 5 ani, iar textul va avea la bazã
o piesã româneascã contemporanã, scrisã
în ultimii 10 ani ºi cu maximum opt perso-
naje. Sunt acceptate ºi dramatizãrile, dar
numai dupã autori români contemporani.

Câºtigãtorii ediþiilor anterioare au fost
Diana Dragoº (regie) ºi Adriana Dinules-
cu (scenografie) – „Conu’ Leonida faþã

cu reacþiunea” de I.L Caragiale); Catinca
Drãgãnescu (regie) ºi Sorana Þopa (sce-
nografie) – „Photoshop” de Catinca Drã-
gãnescu; Bobi Pricop (regie ºi scenogra-
fie) – „Profu’ de religie” de Mihaela Mi-
chailov; Dragoº Muºoiu (regie) ºi Andre-
ea Negrilã (scenografie) – „Spargerea”,

dupã nuvela „Jaf armat” de Rãzvan Pe-
trescu; Andrei Mãjeri (regie) ºi Alexan-
dra Georgiana Panaite (scenografie) –
„Antic Update” de Elise Willk; Leta Po-
pescu (regie) ºi Brânduºa Bãlan (sceno-
grafie) – „Sfârºit”, de Oana Hodade,
dupã proza lui Florin Lãzãrescu.

La câteva zile dupã Valentine’s
Day ºi cu alte câteva înainte de
Dragobete, interpretul Ducu
Bertzi vã invitã la un spectacol
fãcut cu drag, de dragoste, din
dragoste! Intitulat „DragoBertzi”,
acesta va avea loc sâmbãtã, 20
februarie, începând cu ora 19.00,
în sala Filarmonicii „Oltenia” din

O nouã întâlnire din cadrul pro-
iectului „În culisele scenei, în cu-
lisele vieþii” va avea loc vineri, 29
ianuarie, ora 18.00, în Salonul Me-
dieval al Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova. Invitata
acestei ediþii este Adriana Teodo-
rescu, managerul Teatrului pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”.

Licenþiatã a Facultãþii de Tea-
tru din cadrul UNATC „I. L. Ca-
ragiale” Bucureºti, secþia Teatro-
logie, cu un masterat ºi studii doc-
torale în teatrologie, Adriana Teo-
dorescu a fost din 1996 secretar
literar al Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” din Craiova, iar
din 2013 este managerul acestei
instituþii. În cadrul întâlnirii de la
Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”, moderatã de Cornel Mi-
hai Ungureanu, Adriana Teodorescu va povesti lucruri
mai puþin cunoscute din viaþa ºi activitatea sa, va vorbi

Craiova. Concertul va fi susþinut
de Ducu Bertzi & friends: Irina
Furdui (vioarã / violin), Constan-
tin Neculae (chitarã ºi voce / gui-
tar and vocal) ºi Tavi Iacob (key-
board). Biletele se gãsesc la vân-
zare la Agenþia Filarmonicii, la pre-
þul de 30 lei.

„Ce-am fãcut în ultimii 30 de
ani? Am cântat despre dragoste.
Despre dragoste în toate ipostaze-
le ei. Fiecare vers are taina sa, fie-
care melodie are povestea ei. E
povestea mea ºi a ta, a fiecãruia
dintre noi… Cum aratã dragostea?
Ca o primãvarã, mereu plinã de
speranþã. E precum vara, deplinã,
dar presãratã cu mici furtuni. Dra-
gostea e melancolicã ºi meditati-
vã, ca toamna. Dragostea e înfri-
guratã ºi tristã, în singurãtate, ca
iarna. Precum anotimpurile suntem
ºi noi. ªi chiar dacã uneori ne as-
cundem trãirile, iubim ºi sperãm
pânã la capãt. Asta am fãcut cu
siguranþã în ultimii 30. Am sperat,
am visat, am iubit, am cântat”,
mãrturiseºte Ducu Bertzi.

despre felul în care se realizeazã un
spectacol pentru copii ºi va dialoga
cu publicul. Intrarea este liberã.

„În culisele scenei, în culisele
vieþii” este un proiect al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”, care
aduce în faþa publicului fie un om de
scenã (actor, interpret muzical), fie
un alt angajat al unei instituþii de spec-
tacole, care contribuie la realizarea
unui produs artistic, de la sufleor sau
tehnician la managerul instituþiei. In-
vitatul acestor întâlniri vorbeºte,
dupã caz, despre beneficiile ºi nea-
junsurile vieþii de artist sau ale celei
de om din spatele scenei, împãrtã-
ºeºte publicului întâmplãri din expe-
rienþa personalã, dar ºi poveºti nevã-
zute ºi neºtiute din culise. La prime-
le douã manifestãri din cadrul pro-
iectului, invitate au fost actriþa Ta-

mara Popescu, de la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
ºi soprana Renata Vari, de la Opera Românã Craiova.

«Sãptãmâna aceasta, muzica sim-
fonicã portughezã este cea care ne
poartã într-o lume plinã de frenezie,
dar ºi de melancolie, cu accente fado
ºi îndrãzneala specificã marilor ex-
ploratori, cum ar fi un Ferdinand
Magellan. Portugalia fiind intitulatã
ºi „þara poeziei” datoritã apetenþei li-
terare mai degrabã pentru genul liric
decât pentru prozã…», subliniazã
reprezentanþii Filarmonicii.

A început sãptãmâna muzicii portugheze la Fi-
larmonica „Oltenia”, a 12-a din cadrul Stagiunii
„Europa” (23 octombrie 2015 – 20 mai 2016), care
a adus pânã acum la Craiova artiºti din Austria,
Cehia, Cipru, Polonia, Letonia, Germania, Fin-

Sãptãmâna portughezã începe
astãzi, cu un recital neconvenþio-
nal, sub genericul „Convorbiri mu-
zicale”, susþinut la Muzeul de Artã,
cu începere de la ora 19.00, de stu-
denþi ai Conservatorului Naþional de
Muzicã din Lisabona: Jaime Lou-
renso Jacob (vioarã), Pedro Maia e
Silva Massarrao (violoncel) ºi Ale-
xandru Strãtilã (pian). Mâine-sea-
rã, la ora 19.00, melomanii se vor

întâlni în Sala „Filip Lazãr” a Filar-
monici „Oltenia” cu dirijorul Rui
Pinheiro, prim-dirijor ºi director
artistic la Oequestra Classica do Sul.
Joi, 28 ianuarie – de la aceeaºi orã
ºi în aceeaºi Salã „Filip Lazãr” –,
dirijorul Rui Pinheiro ºi clarinetistul
Carlos Picarra Alves vor vorbi de-
spre muzica simfonicã din þara lor
natalã ºi despre lucrãrile incluse în
repertoriul de a doua zi. La toate
cele trei evenimente accesul publi-
cului va fi liber, în limita locurilor
disponibile.

Sãptãmâna portughezã se va în-
cheia cu un concert simfonic în care
clarinetistul Carlos Picarra Alves,
alãturi de Orchestra Simfonicã a Fi-
larmonicii „Oltenia”, dirijatã de Rui
Pinheiro, va interpreta în primã au-
diþie Concertul pentru clarinet ºi or-
chestrã de Mario Laginha, unul din-
tre cei mai creativi muzicieni portu-
ghezi de jazz. Vor mai fi audiate Sim-
fonia a X-a în Mi minor, op. 93 de
Dmitri ªostakovici ºi, tot în primã

audiþie, lucrarea „Almourol” de
Francisco de Lacerda. Concertul
simfonic de vineri seara începe, ca
de obicei, la ora 19.00, biletele pu-
tând fi achiziþionate de la Agenþia
Filarmonicii, la preþurile de 35 lei
ºi, pentru elevi, studenþi, pensio-
nari, 25 lei.

***
Prin amplitudinea ºi noutatea sa,

proiectul Stagiunii „Europa”
subliniazã importanþa reunirii va-
lorilor patrimoniului spiritual euro-
pean sub semnul generos al unei
stagiuni artistice unice prin pris-

ma expresiei ei multiculturale. Sce-
na Filarmonicii „Oltenia” va gãzdui,
în total, 28 de concerte dedicate
statelor membre ale Uniunii Euro-
pene, având ca artiºti invitaþi 28 de
dirijori ºi 31 de soliºti. Renumiþi
muzicieni, ei îºi reprezintã þãrile de
provenienþã la Craiova, devenind
excelenþi mesageri ai artei ºi cultu-
rii acestora. Portugaliei îi va urma
în Stagiunea „Europa”, sãptãmâ-
na viitoare, Danemarca, de unde
vor veni dirijorul Maria Badstue,
mezzosoprana Amdrea Pellegrini,
precum ºi alþi tineri muzicieni.

landa, Spania, Italia, România ºi Suedia. Progra-
mul cuprinde un recital neconvenþional susþinut
de studenþi ai Conservatorului Naþional de Muzi-
cã din Lisabona, întâlniri cu muzicieni, precum
ºi un concert pentru clarinet ºi orchestrã.

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

„DragoBertzi” – spectacol cu ºi despre
dragoste susþinut de Ducu Bertzi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

Stagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduceStagiunea „Europa” aduce
la Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugaliala Craiova muzicieni din Portugalia

„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu
„În culisele scenei, în culisele vieþii”
cu teatrologul Adriana Teodorescu



10 / cuvântul libertãþii marþi, 26 ianuarie 2016externeexterneexterneexterneexterne
ªTIRI

ªTIRI

AAAAAvertisment Europol: Reþeaua teroristã Statvertisment Europol: Reþeaua teroristã Statvertisment Europol: Reþeaua teroristã Statvertisment Europol: Reþeaua teroristã Statvertisment Europol: Reþeaua teroristã Stat
Islamic pregãteºte atentate de amploare în UEIslamic pregãteºte atentate de amploare în UEIslamic pregãteºte atentate de amploare în UEIslamic pregãteºte atentate de amploare în UEIslamic pregãteºte atentate de amploare în UE

Incendiu la bordul unui tren
Eurostar: 700 de pasageri
au rãmas blocaþi timp de opt
ore în tren

Aproximativ 700 de pasageri au
rãmas blocaþi opt ore, în cursul
nopþii de duminicã spre luni, în nor-
dul Franþei, la bordului unui tren
Eurostar care circula pe ruta Lon-
dra-Paris, dupã ce un incendiu a
izbucnit în locomotiva de tren. In-
cidentul a avut loc în localitatea
Beugnatre din departamentul Pas-
de-Calais. “Circa 700 de pasageri
au rãmas blocaþi timp de opt ore
dupã ce a avut loc un incident elec-
tric în locomotivã, incident care a
provocat un incendiu”, au precizat
reprezentanþi ai companiei Euros-
tar, care au adãugat cã pompierii
au intervenit pentru a stinge incen-
diul. “Au fost trimise douã loco-
motive diesel pentru a tracta tre-
nul pânã la gara Arras, unde pa-
sagerii au fost transportaþi în alt
tren Eurostar pentru a-ºi continua
cãlãtoria pânã în Paris”, a preci-
zat aceeaºi sursã citatã. “Pasage-
rii au ajuns la 04.30 (luni) în Pa-
ris, în loc sã ajungã (duminicã) la
20.47”, au explicat reprezentanþii
Eurostar. Nicio persoanã nu a fost
rãnitã în incendiul produs.

Preºedintele Afganistanului
promite cã va “îngropa” filiala
Stat Islamic prezentã în þara sa

Preºedintele Afganistanului,
Ashraf Ghani, a promis sã “în-
groape” filiala grupãrii teroriste
Stat Islamic (SI) care activeazã
în þara sa. Într-un interviu acor-
dat BBC, Ghani a spus cã SI “nu
este un fenomen afgan”, iar atro-
citãþile grupãrii “i-au înstrãinat
pe oameni”. “Cetãþenii afgani
sunt acum motivaþi de rãzbuna-
re”, a spus el. “Gruparea SI s-a
confruntat cu persoanele nepotri-
vite”, a continuat Ghani. El a
fãcut de asemenea apel la o acþi-
une împotriva Stat Islamic la ni-
vel regional ºi internaþional. Sãp-
tãmâna trecutã, Departamentul
de Stat american a anunþat cã a
desemnat filiala grupãrii Stat Is-
lamic din Afganistan drept orga-
nizaþie teroristã. Acesta a mai
comunicat faptul cã grupul s-a
format în luna ianuarie a anului
trecut, luând în componenþa sa
foºti membri ai talibanilor pakis-
tanezi ºi ai talibanilor afgani.
Ghani a mai avertizat cã dacã
negocierile de pace cu talibanii
nu încep pânã în luna aprilie,
conflictul se va intensifica. Pre-
ºedintele Afganistanului a spus cã
analiºtii ar trebui sã înþeleagã cã
rãzboiul în þara sa este “doar o
componentã” a unui rãzboi mai
amplu, care a cuprins de aseme-
nea, Pakistanul. “Problemele
sunt...interconectate ºi nu pot fi
rezolvate prin apelul la forþã într-
o þarã. Trebuie sã vedem cã avem
interese comune ºi trebuie sã ac-
þionãm împreunã pentru a apãra
sistemul statal ºi pentru a-l con-
solida”, a mai spus el. Ghani a
transmis imigranþilor afgani care
au ajuns în Europa cã nu au nici-
un viitor acolo, deoarece blocul
comunitar îºi închide graniþele. Politicianul de centru-dreapta Marcelo Rebelo

de Sousa a câºtigat din primul tur alegerile prezi-
denþiale din Portugalia, desfãºurate duminicã, ob-
þinând 52% din voturi, potrivit rezultatelor parþia-

Kievul nu le va acorda regiunilor
din estul þãrii mai multã autonomie
pânã când nu va fi respectat o perioa-
dã mai lungã de timp armistiþiul cu re-
belii separatiºti proruºi, a anunþat pre-
ºedintele Petro Poroºenko, riscând sã
provoace furia insurgenþilor ºi Krem-
linului. Parlamentul ucrainean urma sã
se pronunþe sãptãmâna aceasta asu-
pra unui pachet legislativ care acordã
mai multã putere regiunilor ucrainene
- inclusiv regiunilor separatiste Lu-
gansk ºi Doneþk - în cadrul unui ar-
mistiþiu încheiat anul trecut de Kiev
cu Moscova. Orice încercare de amâ-
nare a acestei reforme ameninþã sã
deraieze procesul de pace, deja tensi-

Reþeaua teroristã Stat Islamic pregã-
teºte noi atentate cu victime multiple în
spaþiul Uniunii Europene, principala þin-
tã fiind Franþa, avertizeazã Agenþia eu-
ropeanã a poliþiei, Europol. “Existã toa-
te motivele sã ne aºteptãm ca organiza-
þia teroristã Stat Islamic, islamiºti inspi-
raþi de aceastã organizaþie sau alt grup
terorist cu raþiuni religioase sã încerce
sã comitã un nou atac în Europa, în spe-
cial în Franþa, cu scopul de a genera vic-
time multiple în rândul civililor”, se ara-
tã într-un raport al Europol prezentat ieri.
“ªtim cã organizaþia teroristã Stat Isla-
mic are capacitatea de a comite atentate
de amploare”, a avertizat directorul Eu-
ropol, Rob Wainwright. Reþeaua tero-
ristã Stat Islamic, activã în Siria, Irak,
Libia, Egipt ºi Afganistan, a revendicat
atacurile teroriste comise la Paris pe 13-
14 noiembrie 2015, soldate cu 130 de
morþi. În paralel, ieri, miniºtrii de Interne
din statele membre UE au discutat la
Amsterdam despre ameninþãrile la adre-
sa Europei, de la terorism - în paralel cu crearea
unui organism european în lupta împotriva tero-
rismului - ºi pânã la prãbuºirea spaþiului Schengen
din cauza crizei migraþiei. Aceastã întâlnire infor-
malã - care urmeazã sã nu ia vreo decizie - reprezin-
tã o ocazie de marcare a lansãrii oficiale a Centrului
european contraterorism în cadrul Europol, Biroul
european de poliþie. Este vorba despre “o structu-
rã permanentã, decisã la nivel politic, care înfiin-
þeazã pentru prima datã în Europa un centru ope-
raþional dedicat, care acþioneazã pe continent în
probleme sensibile legate de terorism”, a declarat
directorul Europol Rob Wainwright. Aceastã plat-
formã urmeazã sã rãspundã uneia dintre principa-
lele lacune în lupta antiteroristã la nivel european
- ºi anume împãrtãºirea insuficientã de informaþii
între state, care nu au suficientã încredere unele în
altele pentru a colabora în domeniul sensibil al in-

formaþiilor. Terorismul a fãcut obiectul unei pãrþi a
discuþiilor la nivel ministerial de ieri, care a abordat
dosarul “combatanþilor strãini” ºi lupta împotriva
traficului de arme. “Vom exercita o presiune consi-
derabilã asupra instituþiilor ºi statelor membre ale
Uniunii Europene”, a avertizat, duminicã seara,
ministrul francez de Interne Bernard Cazeneuve.
Este necesar “sã obþinem, în aceastã reuniune, un
proiect de calendar”, cu obiectivul ca “primele ac-
þiuni concrete sã aibã loc la sfârºitul primului tri-
mestru al lui 2016”, a adãugat Cazeneuve. Miniº-
trii de Interne, reuniþi pentru prima datã sub egida
preºedinþiei olandeze a Consiliului UE, abordeazã
tot ieri ºi criza migraþiei, care continuã sã divizeze
Uniunea. Potrivit unor surse europene, ei ar putea
sã discute din nou despre posibilitatea de a pre-
lungi cu pânã la doi ani reintroducerea controalelor
la frontierele din interiorul spaþiului de liberã circu-

laþie Schengen. Perioada maximã este,
în mod normal, de ºase luni. Austria -
care alãturi de Germania, Suedia sau Da-
nemarca au reintrodus controale la fron-
tiere din cauza afluxuului de migranþi - a
ameninþat sâmbãtã cu o “excludere pro-
vizorie” a Greciei din spaþiul Schengen.
“Pseudo-soluþii precum excluderea sta-
telor din spaþiul Schengen nu duc ni-
cãieri ºi, mai ales, ele nu reduc fluxul de
migranþi ºi divizeazã Europa”, a reacþio-
nat, în presã, ministrul german de Exter-
ne Frank-Walter Steinmeier. Aceasta nu
este prima datã când este proferatã o
asemenea ameninþare, ilustrând exaspe-
rarea anumitor state faþã de incapacita-
tea Greciei de a frâna fluxul de migranþi
care ajung pe teritoriul acesteia din Turcia
ºi se îndreaptã apoi cãtre nordul Euro-
pei. Excluderea unui stat din zona Schen-
gen este imposibilã din punct de vede-
re juridic, a subliniat deja, în decembrie,
ministrul luxemburghez al Imigraþiei
Jean Asselborn, a cãrui þarã deþinea la

vremea respectivã preºedinþia semestrialã a Consi-
liului UE. Miniºtrii de Interne dezbat, de asemenea,
propunerea Comisiei Euroene (CE) de creare a unui
corp european de Pazã de Coastã ºi grãniceri care
sã se ocupe de frontierele externe ale Uniunii. În
ceea ce priveºte principiul, ideea CE nu întâmpinã
pea mare opoziþie. Însã, inclusiv unele dintre þãrile
favorabile considerã irealistã dorinþa CE de a pune
acest nou corp sã intervinã într-un stat care nu do-
reºte acest lucru. Dupã reuniunea  miniºtrilor de
Intrne, miniºtrii Justiþiei din cele 28 de þãri se reu-
nesc la rândul lor, astãzi, la Amsterdam, pentru a
dezbate pe tema luptei împotriva criminalitãþii ciber-
netice. Ei vor discuta, de asemenea, despre crearea
unei baze de date în vederea împãrtãºirii informaþii-
lor referitoare la antecedente judiciare ale cetãþeni-
lor noneuropeni, propusã de CE în cadrul luptei îm-
potriva terorismului.

Poroºenko: Estul Ucrainei nu va primi statut special
pânã când nu va fi implementat armistiþiul

onat. Trupele ucrainene ºi rebelii pro-
ruºi s-au plâns de o intensifiare a în-
cãlcãrii armistiþiului începând de la
sfârºitul lui 2015. Poroºenko a decla-
rat cã nu le va permite parlamentarilor
sã anuleze votul asupra reformei des-
centralizãrii. Însã el ºi-a exprimat toto-
datã susþinerea faþã de parlamentari
care cer sã fie îndeplinite o serie de
condiþii înainte de vot. Între aceste
condiþii figureazã “un armistiþiu ºi o
lungã perioadã de tãcere. Acesta este
lucrul pe care trebuie sã-l asigure Ru-
sia ºi pe care lumea este necesar sã-l
vadã”, a declarat el duminicã pentru
presã. Altã condiþie este sã li se ofere
observatorilor internaþionali un acces

liber la frontiera dintre Ucraina ºi Ru-
sia, pentru a monitoriza fluxul de tru-
pe ºi armament cãtre estul Ucrainei.
Dupã o perioadã de relativ calm, atât
rebelii, cât ºi Guvernul ucrainean s-
au plâns de o intensificare a încãlcãrii
armistiþiului negociat în cadrul acor-
durilor de la Minsk. Ambele pãrþi sus-
þin cã este folositã artileria grea, care
ar fi trebuit sã fie retrasã. Conducãto-
rii Franþei, Germaniei, Ucrainei ºi Ru-
siei au negociat acordul de pace de la
Minsk, în februarie, iar Occidentul a
legat implementarea lui de orice slãbi-
re a sancþiunilor economice pe care
le-a impus Rusiei. Peste 9.000 de per-
soane au fost ucise în conflict, care a

izbucnit în aprilie 2014, dupã ce Viktor
Ianukovici, fostul preºedinte ucrai-
nean susþinut de Moscova, a fugit
din þarã, în urma unor sângeroase pro-
teste de stradã la Kiev. Preºedintele
Parlamentului ucrainean a confirmat,
dupã declaraþiile lui Poroºenko, fap-
tul cã parlamentarii au amânat dezba-
terile cu privire la reforma descentra-
lizãrii. “Nu plãnuim sã includem aceas-
tã problemã pe agenda sesiunii Parla-
mentului de sãptãmâna aceasta”, a
declarat pentru postul Inter Volodimir
Groisman. “Discuþiile continuã...
Avem nevoie de o perioadã suplimen-
tarã de timp pentru discuþii cu parti-
dele politice”, a adãugat el.

Marcelo Rebelo de Sousa a câºtigat din primul tur
prezidenþialele din Portugalia

le. Potrivit rezultatelor oficiale dupã numãra-
rea a 99% din voturi, Marcelo Rebelo de Sou-
sa a obþinut 52% din sufragii, în timp ce prin-
cipalul sãu contracandidat, Antonio Sampa-
io da Novoa (de stânga), a primit doar 22%
din voturi. Un numãr record de zece candi-
daþi au participat la alegerile prezidenþiale de
duminicã, iar unul dintre ei avea nevoie de
cel puþin 50% din voturi pentru a evita un al
doilea tur de scrutin pe 14 februarie. Postul
de preºedinte este în esenþã ceremonial în
Portugalia, dar ºeful statului poate dizolva
Parlamentul. Potrivit analiºtilor, actuala coa-

liþie de stânga care guverneazã Portugalia s-ar
putea destrãma în aproximativ un an, astfel cã noul
preºedinte ar putea juca un rol mai activ. De Sousa
este cunoscut ca “profesorul Marcelo” de susþi-

nãtorii sãi ºi a fost activ în politicã încã din tinere-
þe, ajutând la înfiinþarea Partidului Social-Demo-
crat (centru-dreapta). Noul preºedinte portughez,
care beneficiazã de sprijinul partidelor de dreapta,
a declarat cã va încerca sã asigure stabilitatea ac-
tualului Guvern. El va prelua în martie funcþia de la
actualul preºedinte portughez, Anibal Cavaco Sil-
va, un conservator care a efectuat douã mandate
consecutive de cinci ani. O coaliþie de centru-
dreapta a câºtigat cele mai multe voturi la alegerile
legislative din octombrie, dar a pierdut majoritatea
în noiembrie, find înlocuitã de o alianþã a partide-
lor de stânga care au respins programul de auste-
ritate în Parlament. Portugalia a fost una dintre þã-
rile cele mai afectate de criza economicã din zona
euro, acceptând un ajutor internaþional în schim-
bul unor reforme drastice.
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Aproape 16 ani

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Avocatul ºi filosoful hiperactiv
Arnaud Mustier poate fi cam
enervant câteodatã. Dar aparen-
ta lui perfecþiune va fi distrusã.
Câteva coºuri, un comportament
ciudat ºi diagnostictul este clar:
Arnaud suferã de o boalã rarã
care afecteazã bãrbaþii care trec
printr-o adolescenþã întârziatã.
Cuprins de o dereglare hormo-
nalã, Arnaud va descoperi tine-
reþea pe care nu a cunoscut-o
niciodatã.

Rãfuialã dincolo
de moarte

Se difuzeazã la Pro TV,  ora  20:30

Acest film faimos urmãreºte
cãlãtoria în timp a unui poliþist
pe nume Max Walker, interpre-
tat de Jean-Claude Van Damme.
Anul 1994. Soþia lui Walker,

Melissa (Mia Sara), este pe
punctul de a-i da vestea cã
aºteaptã primul lor copil, când
cei doi sunt atacaþi de un grup
de ucigaºi. Walker, întins pe
peluzã, bãtut mãr ºi împuºcat,
priveºte neputincios cum casa
în care se afla soþia lui, sare în
aer...

Ritualuri de împerechere

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Filmul are forma unui docu-
mentar facut de extratereºtri
despre modurile de împereche-
re ale oamenilor. O voce explicã
pe tot parcursul filmului fiecare
obicei care poate fi observat la
oameni. Cãutarea lor a început
într-un club din Las Vegas unde
Billy (The Male) se întâlneºte
pentru prima datã cu Jenny
(The Female). Din acest mo-
ment, extratereºtrii urmãresc
fiecare pas al relaþiei lor...

MARÞI - 26 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
10:00 Poveºti în halate albe
10:30 Ziduri ºi umbre
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei
13:06 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Gãri de poveste
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Repriza a treia
00:20 Politicã ºi delicateþuri
01:10 Exclusiv în România
01:50 Tezaur folcloric
02:40 Vorbeºte corect!
02:45 Sport
02:55 Telejurnal
03:45 Poveºti în halate albe
04:10 Ziduri ºi umbre
04:40 Gãri de poveste
05:30 Nocturne
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 A doua emigrare
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Republic of Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Republic of Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Evenimente culturale
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme între

Prut ºi Nistru
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Memorialul Durerii
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol
02:20 Arta fericirii
03:30 Interviu eveniment

TVR 2

07:35 All Is Bright
09:25 Jucãtorul
11:15 Lucas, spaima furnicilor
12:45 You're Not You
14:30 Drumul spre regãsire
16:25 Frumoasa ºi bestia
18:20 Raiul e aievea
20:00 Aproape 16 ani
21:30 Cei rãmaºi
23:30 Un parteneriat fatal
00:55 Vice
02:35 Nuntaºi de închiriat
04:15 Hai sã fim poliþiºti!
06:00 You're Not You

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Rãfuialã dincolo de

moarte
1994, SUA, Acþiune, SF
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
23:45 Lege ºi dreptate
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
00:45 Rãfuialã dincolo de

moarte (R)
1994, SUA, Acþiune, SF
02:30 Ce spun românii (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Sufletul meu pereche (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Ingeri ºi nobili (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Avenida Brasil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Ingeri ºi nobili
20:00 Avenida Brasil
22:00 Corazón Esmeralda
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Ingeri ºi nobili (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Doamne de poveste
06:00 Vorbeºte lumea

07:30 La Mãruþã (R)
09:00 Tatã (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Cercul de foc
15:00 Stã sã plouã cu chiftele

(R)
16:30 La bloc
18:30 Ce femeie!
20:30 Balul absolvenþilor
22:30 Ritualuri de împerechere
00:30 Balul absolvenþilor (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Afurisitul de telefon! (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 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 Poftiþi pe la noi!
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Cu mâinile curate (R)
1972, România, Acþiune, Thriller
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Iffet
2005, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viata furata (R)
2014
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Miss fata de la þarã
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Jurnalul STV Junior (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
12:10 Cronica Zilei
12:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Turcia, Dramã, Istoric
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 Trupe de elitã II
1998, SUA, Acþiune, Thriller
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Putere ºi Glorie (R)
2014, Turcia, Dramã, Istoric
01:15 Trupe de elitã II (R)
1998, SUA, Acþiune, Thriller
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 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 Ora exactã în sport
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 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninmarþi, 26 ianuarie - max: 1°C - min: -7°C

$
1 EURO ........................... 4,5264 ............. 45264
1 lirã sterlinã................................5,9609....................59609

1 dolar SUA.......................4,1826........41826
1 g AUR (preþ în lei)........148,5097.....1485097

Cursul pieþei valutare din 25 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11marþi, 26 ianuarie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Staþiunea de Cer-
cetare Dezvoltare
Agricolã ªimnic cu
sediul în Craiova
sos. Bãlceºti nr. 54
jud. Dolj are spre
vânzare urmãtoare-
le produse lactate:
 - lapte pasteurizat

la pungã de 1litru
-  lapte integral
-  brânzã de vacã
-  viþei cu greutatea

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

Serviciul Extern de
Prevenire ºi Protecþie
angajeazã personal
calificat (bãrbat): curs
SSM minim 80 ore ºi
curs Cadru Tehnic
PSI. Posesor permis
conducere cat. B

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL 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”!

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii spaþiilor
disponibile (spaþii depozitare
subsol, spaþiu expoziþional Etaj
1; spaþii birouri- etaj 2). Docu-
mentaþia necesarã se procurã de
la Centrul Multifuncþional Craio-
va, str. Târgului nr. 26, etaj 2, ca-
mera 211. Data limitã pentru de-
punerea ofertelor este în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri pânã
la orele 11.00. Licitaþia va avea
loc la Centrul  Multifuncþional
Craiova,  str.Târgului nr.26, sap-
tãmânal –în fiecare zi de luni,
miercuri ºi vineri, orele 12:00,
Relaþii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.

APM DOLJ ºi M.B. PEGAS
OIL SRL, cu sediul în mun. Cra-
iova, str. arh. Duiliu Marcu, nr.
11, bl. 11, sc. 1, ap. 20, anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“AMPLASARE STAÞIE MOBILÃ
CARBURANÞI, SKID GPL, TO-
TEM ªI SEMNALE PUBLICITA-
RE, CONSTRUIRE MAGAZIN,
FOSÃ SEPTICÃ ªI ÎMPREJMUI-
RE TEREN” propus a fi ampla-
sat în judeþul Dolj, com. Giurgi-
þa, str. Gãrii, nr. 1A. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj,
mun. Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul M.B. PEGAS OIL
SRL, în zilele de L-V, între orele
9.00 – 14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, mun. Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae
doresc sã fiu an-
gajat la un patron
cu maºina pro-
prie, marca Espe-
ro. Telefon: 0760/
084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în
Bucureºti (zona
Dristor). Telefon:
0724/167.883.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

 2 camere semide-
comandat Valea
Roºie. Telefon:
0251/361.626.
Vând apartament
2 camere - Sinaia,
etaj 1, îmbunãtãþit.
Telefon: 0722/
963.871.
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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 me-

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

Telefon: 0766/581.157.

Dezbatere publicã

„Primãria Municipiului Craiova organizeazã vineri, 29
Ianuarie 2016, ora 1300, în sala mare de ºedinþe, Dezbaterea
publicã a Proiectului privind Bugetul de venituri ºi cheltu-
ieli al municipiului Craiova, pentru anul 2016.

În limita locurilor disponibile, sunt invitate sã participe
persoanele fizice ºi juridice interesate.

Proiectul de hotãrâre este disponibil pentru consultare pe
site-ul Primãriei Municipiului Craiova, www.primariacra-
iova.ro, la rubrica „Proiecte de hotãrâri supuse dezbaterii
publice”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot de-
pune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare cu privire la Proiectul de hotãrâre dezbãtut,
pânã la data de 29 Ianuarie a.c., la Centrul de Informaþii
pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului Craiova,
str A. I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail:
relatiicupublicul@primariacraiova.ro”.

Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decoman-
date Brazdã parter.
Telefon: 0762/
280.739.

CASE
Vând casã nouã Bor-
dei cu 700 m teren
vie, pomi sau schimb
cu apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.

Vând sau schimb
cu o camerã cãmin
Craiova, casã lo-
cuibilã comuna
Periºor + depen-
dinþe, apã curentã,
canalizare la poar-
tã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/
291.623.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon:
0722/297.009.
Casã mare boie-
reascã cu toate
utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, loca-
litatea Secui. Preþ
convenabil. Tele-
fon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m
Cârcea 10.000
Euro. Telefon:
0752/641.487.
Vând 5000 m gara
Pieleºti, 20.000 Euro
ºi parcelat. Telefon.
0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Inmatriculata
RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina;
Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice;
Inchidere centrali-
zata; ABS; Servo-
directie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret
2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la tele-
fon: 0765/312.168.

ALEXA FARM
SRL, Strehaia
vinde Skoda Oc-
tavia an fabricaþie
2006, cu suma de
4000 Euro. Rela-
þii la telefon: 0252/
370.567.
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar- de nouã,
superîntreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Avantajos calori-
fer din fontã, jenþi
cu pneuri pentru
Dacia ºi canistre.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând maºinã de
cusut Ileana, maºi-
nã Singer , casã de
marcat Samsung
pentru firme. Tele-
fon: 0727/ 884.205.

Vând robot (PLA-
NETARIA) 3 func-
þii marcã germanã,
hainã de piele de
cãprioarã nouã
lungã. Telefon:
0752/236.667.
VÂND 40 de ca-
pre, preþ negocia-
bil. Telefon: 0747/
963.794.
Ofer cãrþi de medi-
cinã intensivã din
perioada 1975 -
2005 ºi cãrþi diver-
se domenii. Tele-
fon: 0726/392.255.
Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, tele-
fon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând clasoare
cu timbre pentru
copiii. Telefon:
0729/684.222.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 26 ianurie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi
cu buºon de aerisi-
re - 10 lei elemen-
tul. Telefon: 0351/
800.654.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100 lei.
Telefon: 0351/
808.490 dupã ora
16.00.
Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, canis-
tre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxi-
gen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtoare gaz sobã
D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã co-
piii cu 3 roþi - 60 lei
negociabil, cãruþ
copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/
181.202.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând maºini de
tricotat Fineþea,
triploc, maºinã de
surfilat. Telefon:
0745/589.825.
Vând hotã nouã,
mãturã electricã.
Telefon: 0351/
459.314.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând canapea,
fotolii, ºifonier,
mobilã bucãtãrie,
servantã, bibliote-
cã, aragaz, frigi-
der, masã, scau-
ne, saltea copil
relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând 3 locuri de
veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri
de varã Goodrich
dimensiunile 185/
65/14, 125 lei bu-
cata. Telefon:
0720/880.474.
Vând douã locuri
de veci cimitir
ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte supra-
puse, lucrare mar-
murã. Telefon:
0722/456.609.

Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmi-
dã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane,
douã comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/
002.522; 0351/
410.383.
Vând convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor co-
lor, preþuri mici.
Telefon: 0729/
977.036.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.
Vând colþar su-
fragerie 500 lei,
ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/
360.741.

Vând loc de veci
cimitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez aparta-
ment mobilat Va-
lea Roºie. Telefon:
0351/433.875.
Închiriez camerã
cãmin mobilatã
(lângã Confecþii).
Telefon: 0767/
305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restau-
rant 50 locuri (Pia-
þa Gãrii). Telefon:
0744/629.775.

MATRIMONIALE
Domn serios cu lo-
cuinþã lângã Craio-
va caut doamnã
serioasã pentru
prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Readuc în me-
morie pe dascã-
lul nostru de ro-
mânã de la ”Bu-
zeºti” – ION M.
NEGRENU – tre-
cut în eternitate la
26 ianuarie 1998.
Ion ªt.  Diaconu.
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SCM U Craiova a dispus, du-
minicã searã, în Bãnie, de Dina-
mo Bucureºti, scor 86-76, dupã
ce, la pauzã, gruparea din Capi-
talã conducea la o diferenþã de
nouã puncte. Vinovat de asta s-
a fãcut sfertul secund, adjude-
cat de vizitatori cu 28-13. În
rest, jucãtorii lui Oliver Popovic
au deschis cu un 21-15, pentru
a câºtiga ulterior ºi urmãtoarele
manºe (26-14, 26-19).

La al treilea joc în maioul
alb-albastru, Darius Hargrove
a fost principalul responsabil cu
spectacolul, extrema din Sta-
tele Unite remarcându-se cu 27
de puncte, în cele aproape 34
de minute jucate. Fostul echi-
pier al Clujului a izbutit 7/11 din
interiorul semicercului, 3/9 de
la distanþã ºi 4/4 de la linia
aruncãrilor libere.

De asemenea, Hargrove a
strâns cinci recuperãri ºi o
pasã decisivã, statistici care au
condus la un indice al eficien-
þei de 23.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 17-A

Cu Hargrove de neoprit, CraiovaCu Hargrove de neoprit, CraiovaCu Hargrove de neoprit, CraiovaCu Hargrove de neoprit, CraiovaCu Hargrove de neoprit, Craiova
scufundã Dinamoscufundã Dinamoscufundã Dinamoscufundã Dinamoscufundã Dinamo

Rezultate: SCM U CRAIOVA – CS Di-
namo Bucureºti 86-76, CS Energia Tg. Jiu
– CSU Atlassib Sibiu 70-72, Steaua CSM
Eximbank – BC Mureº Tg. Mureº 77-78,
CS Phoenix Galaþi – CS Gaz Metan Me-
diaº 80-72, BCM-U Piteºti – CSM CSU
Oradea 69-70. Partida U-Banca Transil-
vania Cluj – BC SCM Timiºoara are loc
astãzi.

1. Oradea 29 (12/5)
2. BC Mureº 29 (12/5)
3. Sibiu 28 (11/6)
4. CRAIOVA 28 (11/6)
5. U-BT Cluj 27 (11/5)
6. Dinamo 26 (9/8)
7. Tg. Jiu 26 (8/10)
8. Steaua 25 (9/7)
9. Galaþi 24 (7/10)
10. Piteºti 21 (7/10)
11. Mediaº 19 (2/15)
12. Timiºoara 18 (2/14)
BCM-U Piteºti a început campionatul

cu o penalizare de trei puncte.

Au mai punctat pentru
Universitatea: Pilcevic (17),
Pantic (11), Johnson (10
puncte ºi cele mai multe
pase decisive – 6), Burlacu
(9), Bureau (8 puncte ºi
cele mai multe recuperãri –
7), Popescu (4).

Partida de la Polivalentã
a semãnat izbitor cu cea
din tur, inversându-se-se
însã rolurile. Craiova a
condus cu 45-34 la pauzã,
tot dupã o reprizã secun-
dã adjudecatã la scor (25-
13), iar finalmente gazde-
le s-au impus cu 83-71.

Etapa viitoare, SCM U
va evolua, vineri, de la ora
17:15, pe terenului lideru-
lui CSM CSU Oradea, tri-
umfãtoare dramatic, de
asemenea duminicã, cu
70-69 la Piteºti. Alte douã
partide din aceastã rundã
ºi-au desemnat în acelaºi stil în-
vingãtoarele ºi s-au încheiat tot
în favoarea oaspeþilor. Victorii

pentru BC Mureº ºi Atlassib Si-
biu, în compania Stelei ºi a Ener-
giei Tg. Jiu.

Naþionala masculinã de handbal
a Danemarcei a fãcut un pas im-
portant spre accederea în semifi-
nalele Campionatului European din
Polonia, dupã ce a trecut, dumini-
cã searã, de Spania, scor 27-23,
în primul meci al celor douã în gru-
pa principalã II, una în care ple-
cau la drum cu punctaj maxim (4).

Derby-ul de la Wroclaw, nu
numai unul de clasament dat fiind
faptul cã se ciocneau medaliatele

Danemarca, ce lecþie de handbal!

cu argint, respectiv bronz de la
precedenta ediþie, a avut parte de
un debut vijelios din partea celei
din urmã, numind aici reprezen-
tativa ibericã, care s-a distanþat la
4-1 în minutul 5, graþie unei “tri-
ple” semnate de Raul Entrerrios.
Spania s-a dus chiar la patru “lun-
gimi” (6-2, min. 11), moment din
care am avut parte de o primã re-
acþie notabilã a nordicilor (6-5,
min. 15). “La Roja” n-a acuzat

ºocul, necedând nici mãcar un
moment ºefia, ba mai mult, a re-
fãcut ecartul de patru goluri, 13-
9 (27) ºi 14-10 (28), pentru ca la
odihnã sã se intre cu 14-11.

Fãrã vreo reuºitã în partea în-
tâi, pivotul danez Jesper Noddes-
bo (foto) a explodat dupã relua-
re. Veteranul de 35 ani al Barce-
lonei a marcat patru goluri con-
secutive, þinând Danemarca în
viaþã, 17-16 pentru Spania. S-a
fãcut apoi 18-16 (min. 42) ºi ni-
mic nu lãsa sã se întrevadã ce
avea sã se întâmple. Uluitor,
scandinavii s-au scuturat brusc
de letargia ce pãrea sã le fie fata-
lã, iar spaniolii s-au ales cu dau-

ne iremediabile. Conduºi magis-
tral Svan Hansen, vicecampionii
au închis poarta timp de 12 mi-
nute, perioadã în care au punctat
de ºapte ori (23-18, min. 54).
Pânã la fluierul de final, bãieþii lui
Manolo Cadenas nu au reuºit sã
se apropie la mai mult de trei go-
luri, 22-25 (59), astfel scriindu-
se istoria unei încleºtãri care ne
va rãmâne întipãritã în memorie
mult timp. Cum ne-a rãmas ºi fi-
nala mondialã din 2013, când
Spania distrugea, pe teren pro-
priu, Danemarca, scor 35-19.

Revenind la disputa de la Wro-
claw, meritã menþionatã ºi evo-
luþia fantasticã a celor doi goal-
keeperi. Arpad Sterbik a înche-
iat cu un procentaj de 45 la sutã,
în timp ce omologul sãu danez,
Niklas Landin, cu douã procen-
te mai jos.

În primul meci al zilei de dumi-
nicã, în cadrul aceleiaºi grupe,
Germania a învins dramatic pe
Rusia, 30-29 (17-16).

Iatã ºi clasamentul în urma
acestor rezultate

1. Danemarca 3j 6p
2. Germania 4j 6p
3. Spania 3j 4p
4. Rusia 4j 3p
5. Suedia 3j 1p
6. Ungaria 3j 0p

Au mai rãmas de jucat
Astãzi: Spania – Ungaria

(19:15), Suedia – Danemarca
(21:30, TVR 3).

Mâine: Suedia – Ungaria (17:00),
Germania – Danemarca (19:15),
Spania – Rusia (21:30, TVR 3).

Grupa I principalã – asearã,
dupã închiderea ediþiei: Macedo-
nia – Norvegia, Polonia – Belarus.

Clasament: 1. Franþa 6p (4j), 2.
Norvegia 6p (3j), 3. Croaþia 4p (4j),
4. Polonia 4p (3j), 5. Macedonia
0p (3j), 6. Belarus 0p (3j).

Runda finalã, mâine: Macedo-
nia – Belarus (17:00), Franþa –
Norvegia (19:15, TVR 2), Polonia
– Croaþia (21:30).

DIGI SPORT 1

19:00 – FOTBAL – Meci amical: Steaua –
Ujpest / 21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii:
Liverpool – Stoke City.

DIGI SPORT 2

21:45 – FOTBAL Italia – Cupa: Alessandria
– Milan.

DIGI SPORT 3

22:00 – FOTBAL Franþa – Cupa Ligii: Lille
– Bordeaux.

EUROSPORT 1

2:00, 4:00, 10:30 – TENIS – Australian

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Open, la Melbourne: ziua a 9-a / 18:30 , 21:45
– SCHI ALPIN (M) – Cupa Mondialã, la
Schladming, în Austria / 2:00, 4:00 – TENIS
– Australian Open: ziua a 10-a.

EUROSPORT 2

19.45, 21:30 – BASCHET (M) – Eurocupa.
Neptunas Klaipeda – Emporio Armani Milano,
Limoges CSP – Valencia.

TVR 3

21:30 – HANDBAL (M) –Campionatul
European, în Polonia: Suedia – Danemarca.
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Formaþia Espanyol Barcelona
negociazã transferul atacantului
Andrei Ivan, informeazã ediþia on-
line a coditianului spaniol Sport.
Sursa citatã precizeazã cã forma-
þia antrenatã de românul Constan-
tin Gâlcã e interesatã de un îm-
prumut al lui Ivan pânã în vara
acestui an, cu opþiune de cumpã-
rare de 4 milioane de euro. Coti-
dianul catalan precizeazã cã ºi FC
Barcelona este interesatã de Ivan,

Dupã ce a anunþat cã FC Barcelona este
interesatã de atacantul ªtiinþei, cotidianul
“Sport” precizeazã interesul concret ºi al

echipei pregãtitã de Costel Gâlcã pentru Ivan

dar cã Espanyol l-ar “putea fura”,
amintind ºi de faptul cã Andrei
Ivan a lucrat cu tehnicianul Con-
stantin Gâlcã la echipa naþionalã
under 17 a României, iar dorinþa
jucãtorului este sã semneze cu
gruparea din Barcelona. Spaniolii
amintesc ºi de douã oferte refu-
zate de Universitatea Craiova pen-
tru atacant: de la VfB Stuttgart ºi
Steaua Bucureºti. Jucãtorul care
a împlinit 19 ani la începutul lunii

ianuarie a disputat în acest sezon
18 meciuri în Liga I ºi a înscris
patru goluri.

“Espanyol negociazã transferul
atacantului Universitãþii Craiova,
Andrei Ivan. Clubul catalan a fã-
cut o ofertã de împrumut pânã în
varã, cu drept de achiziþie pentru
suma de 4 milioane de euro pen-
tru fotbalistul român. Tranzacþia
poate fi facilitatã de dorinþa jucã-
torului de a juca pentru Espanyol.
Ivan are 19 ani, dar este deja o
certitudine, este internaþional ro-
mân ºi poate evolua pe orice po-
ziþie în ofensivã. Câteva cluburi s-
au interesat deja de el, dar jucãto-
rul ºi-a exprimat dorinþa de a evo-
lua sub comanda lui Gâlcã, care

îl cunoaºte foarte bine de când l-
a avut în pregãtire la naþionala de
juniori under 17. Universitatea
Craiova a acceptat condiþiile de
transfer, dupã ce refuzase o ofer-
tã de 3,5 milioane de euro de la
VFB Stuttgart ºi una de la Steaua.

Paraschiv: “Sunt doar discuþii,
acum el trebuie sã dea goluri
pentru Craiova”

Impresarul jucãtorului, Sorin
Paraschiv, susþine însã cã pânã
acum nu a fost fãcutã nicio ofer-
tã oficialã. Impresarul lui Andrei
Ivan este de pãrere cã, dacã nu
prinde un transfer în aceastã iar-
nã, jucãtorul ar trebui sã tragã tare

în partea a doua a campionatu-
lui, deoarece în varã ar avea ºanse
ºi mai mari sã prindã un contract
ºi mai bun. “Sunt discuþii cu
foarte multe echipe, dar nimic
concret. M-a întrebat foarte mul-
tã lume de el. ªtiu cã existã ºi un
interes din partea lui Espanyol,
acolo este domnul Gâlcã, cel
care-l ºtie foarte bine de la naþio-
nala U17. De atunci el a progre-
sat foarte mult. Însã pânã acum
nu este nimic concret, sunt doar
discuþii. El trebuie sã joace în
continuare bine pentru Craiova,
sã dea goluri ºi când o fi sã ple-
ce, va pleca. Este tânãr ºi poate
creºte foarte mult”, a declarat
Sorin Paraschiv.

Dupã despãrþirea de FC Voluntari, Mi-
hai Costea ºi-a gãsit un angajament în
zona Golfului. Atacantul de 27 de ani a
semnat un contract pânã în varã, cu po-
sibilitate de prelungire, cu echipa Ittihad
Kalba, ocupanta locului 5 în liga secundã
din Emiratele Arabe Unite. Noua echipã a
lui „Nilã” a efectuat un turneu în Româ-

Disputa dintre Steaua ºi Federaþia
Românã de Fotbal pe tema jucãtorilor
convocaþi pentru turneul de pregãtire din
Turcia naºte reacþii printre rivalele Stelei
în lupta pentru titlu. Naþionala României
va juca trei meciuri, cu adversari
neconfirmaþi deocamdatã oficial, în
stagiul de pregãtire din Antalya. Steaua a
avut, iniþial, ºase jucãtori convocaþi de
Iordãnescu pentru acþiunea din Turcia-
.Ulterior, conducerea clubului s-a înþeles
cu FRF ca doar patru dintre ei sã vinã la
lot, dar ºi aceastã variantã a picat.
Steaua a propus o soluþie de compromis:
trei jucãtori sã vinã la naþionalã în prima
sãptãmânã ºi alþi trei, în a doua sãptãmâ-
nã. Pânã la urmã, clubul Steaua n-a mai
trimis niciun jucãtor.

Aflat în Cipru, în cantonament,
Mircea Rednic spune cã atitudinea
oficialilor campioanei din sezonul trecut
reprezintã o lipsã de respect. “Noi
respectãm echipa naþionalã ºi ne-am
conformat solicitãrilor primite. Fotbaliº-
tii noºtri sunt în drum spre Antalya. Nu
mi se pare normal, însã, ca alþi antrenori
sã refuze sã lase jucãtorii la naþionalã.
Mi se pare o lipsã de respect faþã de

Gura “Puriului” adevãr grãieºte

Rednic: “Fraierii vin acum la naþionalã,
ºmecherii merg direct la Euro”

mine, ca antrenor, ºi faþã de jucãtori. E
o lipsã de respect ºi faþã de echipa
naþionalã. Dacã jucãtorii Stelei nu vor
veni, ne vom gândi ºi noi serios la o
soluþie. Cred, totuºi, cã ei vor veni pânã
la urmã. Dacã nu, ar fi un moment
delicat. Eu am discutat cu Anghel
Iordãnescu ºi l-am rugat sã-mi lase
jucãtorii la amicalul de marþi, dar el m-a
refuzat. Mi-a zis cã o sã sarã Steaua, sã
protesteze. Era vorba de o singurã zi.
Nu mai înþeleg nimic. Noi am fost
refuzaþi, iar alþii pot sã nu trimitã? Nu e
normal. Fraierii vin la acþiunile echipei
naþionale, iar ºmecherii merg direct la
Euro”.

Marius ªumudicã, antrenorul liderului
din Liga 1, Astra Giurgiu, a declarat cã
se simte mândru ca antrenor atunci când
are mulþi jucãtori convocaþi: “Pentru
mine, ca antrenor, este o mândrie sã am
cât mai mulþi jucãtori la naþionalã. Poate
fi deranjant sã-þi plece mulþi jucãtori la
lot în acelaºi timp, dar noi suntem de
mult timp împreunã ºi avem relaþiile de
joc închegate. Convocarea la naþionalã
ar trebui sã fie o mândrie ºi pentru
jucãtori”.

Mihai Costea va evolua în Emiratele Arabe
nia în septembrie anul trecut, disputând
ºi un amical cu Steaua. Fostul jucãtor al
Craiovei ºi al Stelei va încasa la Ittihad
Kalba un salariu de apriximativ 10.000 de
dolari pe lunã. Cel mai cunoscut jucãtor
de la Ittihad Kalba este atacantul senega-
lez Papa Waigo (ex-Southampton, Fioren-
tina, Genoa, Lecce).
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