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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Ce bine era înainte, Popescule,
înjuram doar un singur partid.
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Dupã mai bine
de doi ani,
ºantierul de pe
strada „Bariera
Vâlcii” se apropie
de final.
Autoritãþile locale
au anunþat cã a
fost încheiatã
lucrarea de
canalizare, care
a fost tergiversatã
îndelung, iar
constructorul Tel
Drum aºteaptã, în
acest moment,
ok-ul din partea
autoritãþilor locale
pentru a începe
sã toarne asfaltul. 33333 AC
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Kosovo la 8 ani
de la declararea
independenþei!

La 8 ani de la proclamarea inde-
pendenþei sale, într-o euforie gene-
ralã, fãrã ca Serbia sã fi recunoscut
vreodatã sau sã fie tentatã de un ase-
menea demers, Kosovo lasã impre-
sia unui stat care nu funcþioneazã.
Ultimele rãbufniri violente în stradã,
la sfârºitul anului trecut, întrerupe-
rea sesiunii parlamentare cu gaze la-
crimogene au evidenþiat un radica-
lism greu de înþeles din partea “opo-
ziþiei”, al cãrui lider Albin Kurti – pus
în libertate dupã reþinerea sa pentru
rolul jucat în manifestãrile din hemi-
ciclu – a spus cã asemenea rãbufniri
sunt necesare pentru “salvarea” Ko-
sovo. În discuþie era de fapt un acord
de “normalizare” a relaþiilor cu Ser-
bia, convenit de Priºtina ºi Belgrad,
sub tutela UE.

Desfiinþarea
inspectoratelor
ºcolare,
o iniþiativã
blamatã de toþi

Învãþãmântul românesc trece
prin clipe grele. Un deputat, actual-
mente independent, Cornel Com-
ºa, a fost iniþiatorul unui proiect
de lege care, dacã va fi aplicat, va
desfiinþa Inspectoratele ªcolare
Judeþene. O asemenea aberaþie a
fost aprobatã tacit de Camera De-
putaþilor, dar principalele sindicate
din învãþãmânt sunt împotriva unei
iniþiative de acest fel, care poate
arunca procesul ºcolar într-un ade-
vãrat haos. Mai mult, inclusiv mi-
nistrul Adrian Curaj s-a arãtat po-
trivnic acestui proiect, însã totul
stã în Senat, for decizional.

reportaj / 5

Investiþia în tineri este cea mai
importantã într-o comunitate
Comuna Cetate
pariazã pe
generaþia nouã.
ªi câºtigã!

Emil
Hurezeanu
va conferenþia
la Craiova
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Votul din diaspora: Institutul
pentru Politici Publice solicitã
DNA sã dea explicaþii privind
stadiul dosarului

Institutul pentru Politici Publice
a solicitat, ieri, conducerii DNA sã
informeze opinia publicã cu privire
la stadiul anchetei în cazul
obstrucþionãrii dreptului de vot al
românilor din diaspora la alegerile
prezidenþiale din 2014, precizând
cã au trecut 440 de zile de când
DNA a preluat cazul. “IPP solicitã
DNA sã clarifice în mod public care
este situaþia acestui dosar ºi sã
comunice mãsurile dispuse – fie de
începere a urmãririi penale ºi, dacã
este cazul, trimitere în judecatã a
celor vinovaþi de obstrucþionarea
dreptului la vot, fie de clasare a
dosarului”, se aratã într-un
comunicat de presã al IPP, remis
MEDIAFAX.

ONG-ul mai susþine ca DNA sã
investigheze acuzaþiile aduse
membrilor Guvernului de la acea
vreme cu privire la încãlcarea în
mod deliberat a dreptului la vot al
românilor prin organizarea unui
numãr prea mic de secþii de votare,
în afara graniþelor, în ciuda
cererilor de la ambasade ºi a
situaþiei votului din primul tur.
“Dacã la momentul respectiv am
salutat decizia promptã a DNA de a
prelua acest dosar de la Parchetul
General ºi categoric recunoaºtem
meritele instituþiei în lupta împotri-
va corupþiei, ale cãrei rezultate le
putem constata aproape zilnic,
apreciem cã este cu atât mai bizarã
completa lipsa de activitate în acest
dosar de corupþie politicã la nivel
înalt, care a avut ca efect încãlcarea
dreptului fundamental la vot pentru
sute de mii de cetãþeni români”, se
mai aratã în comunicat.

Dosarul privind problemele
înregistrate la votul din diaspora a
fost trimis, la 4 decembrie 2014,de
procurorii Parchetului instanþei
supreme la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie, pentru continuarea
cercetãrilor. La ambele tururi ale
alegerilor prezidenþiale, din 2 ºi 16
noiembrie, românii din strãinãtate
au ieºit la vot în numãr record, însã
în mai multe capitale europene,
cozile au fost uriaºe, iar mii de
oameni nu au mai putut vota.

Preºedintele Klaus Iohannis a lan-
sat ieri, la Palatul Cotroceni, Dezba-
terea Naþionalã privind Educaþia ºi
Cercetarea pentru perioada 2016-
2017, declarând cã problemele din
sistemul de educaþie pot þine ºi de
securitatea naþionalã ºi precizând cã
anul 2016 ar trebui sã fie anul unor
reforme durabile. “Ca profesor, am un
ataºament personal faþã de acest
proiect. Cunosc din interior sistemul,
cu bune ºi mai puþin bune, cu lipsuri-
le lui, dar cunosc mai ales potenþialul
uriaº pe care îl avem. Însã, ca preºe-
dinte, dincolo de aceastã experienþã
personalã, am asumat educaþia ca
prioritate naþionalã din convingerea
profundã cã viitorul României este
strâns legat de educaþie”, a spus pre-
ºedintele.

ªeful statului a mai spus cã, în
baza atribuþiilor constituþionale, îºi
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Fostul ºef al DGIPI, chestorul principal de po-
liþie Nicolae Gheorghe este urmãrit penal pentru
complicitate la abuz în serviciu, în formã conti-
nuatã ºi deturnare de fonduri, a anunþat ieri DNA.
Potrivit comunicatului DNA, patru înalþi oficiali
din Departamentul de Informaþii ºi Protecþie In-
ternã (DGIPI) sunt urmãriþi penal pentru compli-
citate la abuz în serviciu ºi deturnare de fonduri.

Astfel, chestorul principal de poliþie Nicolae
Gheorghe, fostul ºef DGIPI, este urmãrit penal
pentru complicitate la sãvârºirea infracþiunii de
abuz în serviciu, dacã funcþionarul a obþinut pen-
tru sine ori pentru altul un folos necuvenit ºi de-
turnare de fonduri. În acelaºi dosar mai sunt ur-
mãriþi penal ºi alþi oficiali din DGIPI. Gabriel Pa-
vel Nicolae, comisar-ºef de poliþie la data faptei
ºef al Serviciului Juridic din cadrul DGIPI, este
urmãrit penal pentru complicitate la sãvârºirea
infracþiunii de abuz în serviciu. De asemenea,
Marian-Dãnuþ Iacob, comisar-ºef la data faptei
ºef al Diviziunii Administrative în cadrul DGIPI,
este urmãrit penal pentru deturnare de fonduri în
formã continuatã. Nelu Zãrnicã, chestor princi-
pal de poliþie la data faptei adjunct al ºefului
DGIPI, cu rang de subsecretar de stat, este urmã-
rit penal pentru deturnare de fonduri.

“În vara anului 2015, suspecþii Nicolae Gheor-
ghe, în calitate de secretar de stat în cadrul De-

partamentului de Informaþii ºi Protecþie Inter-
nã ºi Pavel Gabriel-Nicolae, ºef al serviciului
juridic, prin întocmirea documentaþiei aferen-
te, au contribuit la achiziþionarea unor bunuri
din fondurile operative ale Ministerului Afa-
cerilor Interne, fãrã ca acestea sã fie folosite
la acest tip de activitãþi”, spun procurorii. “Ca
urmare a încãlcãrii atribuþiilor de serviciu,
bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de
410.000 lei, iar DGIPI a beneficiat de dotarea
cu bunurile respective, în valoare de 91.295,73
euro, folosul fiind necuvenit în raport cu des-
tinaþia legalã a fondurilor operative”, preci-
zeazã DNA.

De asemenea, procurorii DNA susþin cã:
“în perioada 21 august – octombrie 2015, sus-
pectul Nicolae Gheorghe (...) a schimbat des-
tinaþia folosinþei bunurilor respective, achiziþio-
nate în modalitatea de mai sus. În perioada 2014 -
2015, suspectul Nicolae Gheorghe, în calitate de
secretar de stat ºi ordonator de credite în cadrul
Departamentului de Informaþii ºi Protecþie Inter-
nã, în mod repetat, a aprobat mai multe rapoarte
prin care a fost schimbatã destinaþia sumei de
238.173,47 lei, alocatã instituþiei pentru fonduri
operative, în scopul efectuãrii unor cheltuieli de
protocol ori pentru înzestrarea instituþiei, care nu
au fost circumscrise activitãþilor, acþiunilor sau

misiunilor cu caracter informativ-operative”. Po-
trivit DNA, în aceeaºi manierã au procedat “cu
suma totalã de 14.353,51 lei” Nelu Zãrnicã, dar ºi
Marian-Dãnuþ Iacob , în calitate de ordonatori de
credite în cadrul Departamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã.

Nicolae Gheorghe a fost demis în 10 februa-
rie de cãtre premierul Dacian Cioloº din funcþia
de ºef al Departamentului de Informaþii ºi Pro-
tecþie Internã din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.

Iohannis a lansat Dezbaterea Naþionalã privind Educaþia ºi Cercetarea

Comisia juridicã a Camerei Depu-
taþilor a avizat, ieri, favorabil solicita-
rea DNA de reþinere ºi arestare a de-
putatului Nicolae Pãun, acuzat de tra-
fic de influenþã, fals în declaraþii, de-
turnare de fonduri ºi spãlare de bani
în acelaºi dosar în care este cercetat
ºi Mãdãlin Voicu. Pentru reþinerea de-
putatului minoritãþilor au votat 13
membri ai Comisiei juridice, doi “îm-
potrivã”, iar 3 s-au abþinut. ªi pentru
arestarea au fost 13 voturi “pentru”,
douã “împotrivã” ºi trei abþineri. Ni-
colae Pãun nu a venit la Comisia juri-
dicã pentru a-ºi susþine punctul de
vedere.

“Domnul deputat Nicolae Pãun
a fost anunþat atât telefonic, cât ºi
prin adresã scrisã la Grupul din care
face parte. A fost prezent joi ºi vi-
neri la Comisia Juridicã, însoþit de
avocat. De asemenea, a luat la cu-
noºtinþã sub semnãturã faptul cã a
fost convocatã comisia juridicã în
vederea dezbaterii cererilor ministru-
lui Justiþiei. Dânsul nu a fost pre-
zent. Staff-ul tehnic a primit un sms
foarte scurt de la consiliera dânsu-
lui în care anunþa cã nu va veni”, a
precizat vicepreºedintele Comisiei

propune sã aducã la masã toþi facto-
rii interesaþi de educaþie ºi cercetare,
urmând a fi organizate dezbateri re-
gionale, într-o primã etapã. El a adã-
ugat cã este nevoie de o dezbatere
scoasã de sub presiunea conjunctu-
rilor sau de sub tentaþia calculelor
politice. “ªtiu cã în anul 2016 cea mai
mare atenþie va fi îndreptatã cãtre ale-
geri. Este firesc, aºa se întâmplã în
dinamica democraþiei. Dar momente-
le electorale vin ºi trec, oricât de in-
tense ori spectaculoase ar fi. În ra-
port cu tema educaþiei, pe care toatã
lumea o considerã crucialã, sã facem
aºadar ca 2016 sã nu fie încã un an
irosit sau încã un an de experimente
ºi schimbãri punctuale” a mai spus
Iohannis.

ªeful statului a mai declarat cã în
2016 ar trebui sã fie demarate refor-
mele durabile din sistem, precizând

cã trebuie gãsit un rãspuns la mai
multe probleme, invocând, printre
altele numãrul mare al tinerilor care
nu au diplomã de bacalaureat, infras-
tructura ºi adaptarea sistemului la
piaþa muncii.

“Una dintre provocãrile care tre-
buie sã ne dea tuturor de gândit este
numãrul foarte mare de copii care
abandoneazã ºcoala la trecerea de la
gimnaziu la liceu sau care nu promo-
veazã examenul de Bacalaureat. Ro-
mânia nu îºi poate permite ca un pro-
cent important din populaþia activã
sã nu deþinã niciun document care
sã permitã inserþia pe piaþa muncii ºi,
prin urmare, un trai decent ºi un rol
activ în societate. Aceastã stare de
fapt reprezintã un adevãrat risc la
adresa securitãþii naþionale. Sã ai câ-
teva sute de mii de tineri fãrã diplo-
mã de bacalaureat ºi, aº spune, cu

ºanse aproape zero pe piaþa muncii,
este o mare problemã socialã, pe care
trebuie sã o conºtientizãm în toatã
gravitatea ei”, a mai spus ºeful sta-
tului. În ceea ce priveºte infrastruc-
tura, Iohannis a reluat ºi ideea cã este
inadmisibil ca în România de astãzi
sã existe încã numeroase ºcoli fãrã
autorizaþii sanitare.

Preºedintele a mai precizat cã o
primã dezbatere va avea loc în mar-
tie. “Vã propun (...) sã avem în vede-
re ºi aceste subiecte – cum facem sã
nu mai avem o jumãtate de generaþie
pe drumuri, care este profilul cu care
dorim sã iasã un elev dupã fiecare
nivel educaþional, cu ce set de valori
ºi cunoºtinþe care sã îi dea o ºansã
realã de succes, în funcþie de talen-
tul ºi capacitãþile sale, nu de mediul
din care provine sau de alþi factori
subiectivi”, a mai spus Iohannis.

Comisia juridicã a avizat favorabil cererile DNA în dosarul Voicu – Pãun

Juridice, Ciprian Nica.
Deputatul Nicolae Pãun, care este

ºi preºedinte al Asociaþiei Partida Ro-
milor Pro Europa, este acuzat de “fo-
losire sau prezentarea cu rea-credinþã
de documente ori declaraþii false, ine-
xacte sau incomplete, având ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fonduri
europene, schimbare, fãrã respecta-
rea prevederilor legale, a destinaþiei
fondurilor europene, deturnare de fon-
duri, spãlare a banilor, cumpãrare de
influenþã, influenþare a declaraþiilor,
toate în formã continuatã”.

Pentru reþinerea deputatului PSD
Mãdãlin Voicu s-au pronunþat 10
membri ai Comisiei juridice, în timp ce
9 au fost “împotrivã”. De asemenea,
pentru solicitarea de arestare au vo-
tat tot 10 deputaþi, iar 8 “împotrivã”, a
precizat vicepreºedintele Comisiei Ju-
ridice Ciprian Nica. La ieºirea din sala
de ºedinþã, Mãdãlin Voicu a afirmat cã
avocaþii sãi l-au sfãtuit sã nu facã de-
claraþii. Votul a fost secret, iar avizul
comisiei juridice este consultativ, de-
cizia finalã aparþinând plenului.

Sãptãmâna trecutã, dupã ce ºi-a

studiat dosarul, Mãdãlin Voicu a de-
clarat cã este nevinovat, în timp ce
Nicolae Pãun a preferat sã foloseas-
cã uºa din spate a sãlii de ºedinþã
pentru a evita sã rãspundã întrebãri-
lor ziariºtilor.

Potrivit unor surse parlamentare,
dosarele conþin interceptãri ale unor
înjurãturi ºi ameninþãri fãcute la adre-
sa procurorilor de Nicolae Pãun.

Referitor la acuzaþiile de trafic de
influenþã, Mãdãlin Voicu a precizat joi
cã interceptãrile din dosar ce îl au drept
protagonist vizeazã un telefon pe care
i l-a dat fostului ministru al Fondurilor
Europene ºi al Finanþelor, Eugen Teo-
dorovici, prin care l-a rugat sã-l pri-
meascã într-o audienþã pe deputatul
Nicolae Pãun. Întrebat de jurnaliºti
dacã va face o recomandare pentru
colegii deputaþi, în privinþa votului din
plen, Mãdãlin Voicu a spus cã nu ‘’îºi
permite’’ sã facã recomandãri nimãnui.
De asemenea, el a explicat cã deputa-
þii îl cunosc suficient de bine ca sã nu
mai fie nevoie de aºa ceva.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a de-
clarat cã PSD va vota în favoarea ce-
rerii DNA. Dosarul DNA are 19 volu-
me, însumând 4886 de pagini.
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Viceprimarul Craiovei Dan Da-
ºoveanu a declarat cã strada „Ba-
riera Vâlcii” a fost deschisã circu-
laþiei într-o fazã intermediarã dupã
ce reþeaua de canalizare, cu toate
sãpãturile de rigoare, a fost termi-
natã la sfârºitul sãptãmânii trecu-
te. „Lucrarea de canalizare a fost
extrem de greu de executat deoa-
rece a trebuit sã se sape la o adân-
cime de 6 metri. Am avut ºi pro-
bleme cu constructorii, dar ieri (n.r.
– duminicã) s-au încheiat aceste
lucrãri ºi drumul a fost deschis cir-
culaþiei. A mai rãmas de executat o
porþiune de 50 de metri, pe care se
introduce alimentare cu apã, dar
este o lucrare uºoarã, care se va
face în maximum douã zile”, a
spus Daºoveanu.

Lucrãrile din „Bariera Vâlcii”Lucrãrile din „Bariera Vâlcii”Lucrãrile din „Bariera Vâlcii”Lucrãrile din „Bariera Vâlcii”Lucrãrile din „Bariera Vâlcii”
se apropie, în sfârºit, de finalse apropie, în sfârºit, de finalse apropie, în sfârºit, de finalse apropie, în sfârºit, de finalse apropie, în sfârºit, de final

Dupã mai bine de doi ani, ºantierul de pe strada „Bariera
Vâlcii” se apropie de final. Autoritãþile locale au anunþat cã a fost
încheiatã lucrarea de canalizare, care a fost tergiversatã îndelung,
iar constructorul Tel Drum aºteaptã, în acest moment, ok-ul din

partea autoritãþilor locale pentru a începe sã toarne asfaltul.

În ultima sãptãmânã s-au înregis-
trat 1.181 cazuri de infecþii acute ale
cãilor respiratorii superioare ºi 548 de
cazuri de pneumopatii acute. Ponde-
rea spitalizãrilor din numãrul total de
cazuri a fost 15,71%. Deoarece morbi-
ditatea înregistratã se aflã în interva-
lul aºteptat, dar existã dovada circu-
laþiei de virusuri gripale în populaþie,
reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj au caracterizat sãptãmâ-
na prin activitate gripalã sporadicã.

435 de persoane vaccinate
antigripal în doar o sãptãmânã

În sãptãmâna 1-7 februarie a.c. au
fost vaccinate antigripal 435 persoa-
ne din grupele la risc prin cabinetele
medicilor de familie ºi spitale. Pentru
sezonul 2015-2016, Ministerul Sãnã-
tãþii a achiziþionat iniþial un numãr de
500.000 de doze de vaccin antigripal
care au fost în totalitate distribuite
cãtre direcþiile de sãnãtate publicã la

CAO schimbã conductele de apã
Potrivit viceprimarului Craiovei,

alimentarea cu apã este o lucrare
pe care o executã angajaþii Com-
paniei de Apã Oltenia ºi s-a recurs
la ea deoarece s-a constatat cã þe-
vile din metal sunt distruse. „Con-
ductele prin care se alimenteazã cu
apã cei care locuiesc în aceastã
zonã sunt degradate ºi conduce-
rea companiei s-a decis sã le înlo-
cuiascã. De obicei, cei de la CAO
veneau imediat dupã cei care in-
troduceau canalizarea, însã cum s-
a lucrat ºi în week-end la canaliza-
re, a rezultat un decalaj de douã
zile între ei”, a explicat Daºovea-
nu. Lucrãrile la schimbarea con-
ductelor de apã au început de ieri

ºi ar trebui sã se termine în maxi-
mum douã zile, dat fiind faptul cã
este vorba de o lucrare care nu
necesitã sãpãturi suplimentare.

Asfaltarea va începe de
sãptãmâna viitoare

În ceea ce priveºte stratul de as-
falt, autoritãþile spun cã acesta va fi
turnat de îndatã ce vremea va per-
mite acest lucru. Cel mai probabil
sãptãmâna viitoare când, conform
prognozelor meteo, nu va mai plo-
ua. „Temperaturile sunt potrivit pen-
tru asfaltare, fiindcã sunt peste 10
grade Celsius, dar avem o problemã
cu precipitaþiile. Nu se poate turna
asfalt pe ploaie ºi, din câte ºtim, joi
va ploua din nou, aºa cã am amânat
aceastã lucrare pentru sãptãmâna
viitoare”, a precizat viceprimarul Dan
Daºoveanu, cel care a fost desem-
nat de cãtre primar sã se ocupe spe-
cial de aceastã lucrare care a fost
mult întârziatã. Tel Drum ar trebui
sã toarne asfaltul în câteva zile astfel

cã, la începutul lunii martie, strada
„Bariera Vâlcii” ar urma sã fie pre-
datã autoritãþilor ca finalizatã.

Tel Drum s-a hotãrât sã acþioneze
Strada „Bariera Vâlcii” a fost

prinsã, la pachet, cu strãzile „Râu-

lui” ºi „Caracal” pentru reabilitare.
Proiectul a costat 11 milioane de
euro, iar banii au venit din fonduri
europene în proporþie de 98%.
Contractul de 39,89 milioane de lei
(11 milioane de euro), fãrã TVA, a
fost atribut, în octombrie 2013,
unei asocieri de firme, formatã din
Tel Drum – lider de asociere, Dan-
cor Romconstruct, Imob Lux
Construct ºi Garden Center Grup.
Tel Drum a preluat strada „Râu-
lui”, Dancor – strada „Caracal”,
Imob Lux – strada „Bariera Vâl-
cii”, iar Garden Center s-a ocupat
de spaþiile verzi. Conform caietu-
lui de sarcini ºi a contractului de
execuþie, strada „Bariera Vâlcii” ar
fi trebuit sã fie gata în nouã luni,
dar, între timp, au apãrut neînþele-
geri între firma Imob Lux Con-
struct ºi Tel Drum. Lucrãrile au
stagnat o perioadã destul de lungã,
ca apoi sã fie reluate, la insistenþe-
le Primãriei Craiova, de Tel Drum.

LAURA MOÞÎRLICHE

Mãsuri de urgenþã în spitale din cauza gripeiMãsuri de urgenþã în spitale din cauza gripeiMãsuri de urgenþã în spitale din cauza gripeiMãsuri de urgenþã în spitale din cauza gripeiMãsuri de urgenþã în spitale din cauza gripei
Din cauza creºterii numãrului de cazuri de infecþii acute respiratorii

ºi gripã, Ministerul Sãnãtãþii a cerut Direcþiei de Sãnãtate Publicã sã ia
de urgenþã toate mãsurile necesare pentru a limita accesul vizitatorilor
în spitale ºi reduce contagiozitatea. Numai în judeþul Dolj, în ultima
raportare a DSP au fost înregistrate  ºase cazuri suspecte de gripã din
care douã pozitive pentru virusul gripal tip A H1, confirmate de Institu-
tul Cantacuzino din Bucureºti.

nivel local. Numãrul de doze a fost
suplimentat la sfârºitul anului trecut
cu încã 143.000 de doze pentru imu-
nizarea persoanelor cu risc.

Vaccinul gripal distribuit în acest
an conþine antigenele necesare pen-
tru prevenirea infecþiei cu virusul
AH1N1. Ca în fiecare an, campania de
vaccinare a Ministerului Sãnãtãþii se
deruleazã prin cabinetele medicilor de
familie ºi în spitale. În categoriile de
risc se regãsesc: persoanele cu vâr-
sta cuprinsã între 6 luni ºi 64 de ani în
evidenþã cu afecþiuni medicale croni-
ce pulmonare, cardiovasculare, meta-
bolice, renale, hepatice, neurologice,
diabet zaharat, obezitate, astm sau vi-
rusul imunodeficienþei umane; gravi-
de; medici, cadre sanitare medii ºi per-
sonal auxiliar, atât din spitale cât ºi
din unitãþile sanitare ambulatorii, in-
clusiv salariaþi ai instituþiilor de ocro-
tire(copii sau bãtrâni) ºi ai unitãþilor
de bolnavi cronici, care prin natura
activitãþii vin în contact respirator cu

pacienþii sau asistaþii; persoane, adulþi
ºi copii, rezidente în instituþii de ocro-
tire socialã precum ºi persoane care
acordã asistenþã medicalã, socialã ºi
îngrijiri la domiciliu persoanelor la risc
înalt; toate persoanele cu vârsta ega-
lã sau peste 65 de ani.

În afara acestor grupe de risc, care
beneficiazã de vaccin gratuit, vacci-
narea antigripalã este utilã ºi pentru
celelalte persoane, care pot procura
vaccinul din farmacii.

Numãrul de viroze
ar putea creºte odatã
cu reluarea cursurilor în ºcoli

Pentru prevenirea apariþiei altor
cazuri de gripã, medicii din cadrul Di-
recþiei de Sãnãtate Publicã Dolj reco-
mandã populaþiei sã respecte o serie
de mãsuri. Printre acestea, sã þinã cont
de regulile de igienã. Foarte impor-
tantã este spãlarea frecventã a mâi-

nilor, cu apã ºi sãpun, în special în
situaþii de participare la activitãþi pu-
blice – locul de muncã, ºcoalã ºi uni-
tãþi de alimentaþie publicã. În caz de
strãnut, folosirea batistelor, din hâr-
tie, de unicã folosinþã care previn rãs-
pândirea picãturilor potenþial infec-
tate în mediul ambiant. Este recoman-
datã evitarea aglomeraþiilor din locu-
rile publice, deoarece existã un risc
mare de transmitere a infecþiilor re-
spiratorii de la persoane aparent sã-
nãtoase, deja infectate – care pot
transmite agenþii cauzali ai infecþiei
între momentul infectãrii ºi apariþia
primelor manifestãri de boalã.

Specialiºtii susþin cã automedica-
þia devine o mare problemã, în aceas-
tã perioadã a anului, odatã cu creºte-
rea numãrului de persoane care au
probleme din cauza virozelor respi-
ratorii ºi a pneumoniilor. O astfel de
atitudine ar putea determina apariþia
mai multor probleme medicale. Potri-
vit medicilor, automedicaþia cu anti-
biotice în cazul virozelor respiratorii
este una eronatã, care poate avea
efecte secundare. Asta pentru cã vi-
rozele respiratorii sunt în proporþie
de 90% de origine viralã ºi nu rãs-
pund la tratamentul cu antibiotice.

RADU ILICEANU
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Scandalul s-a petrecut la o pe-
trecere organizatã la Casa Studenþi-
lor din Craiova, în acest weekend,
mai exact în noaptea de sâmbãtã
spre duminicã. Potrivit primelor
date furnizate de reprezentanþii IPJ
Dolj, agresiunea a avut loc în jurul
orei 3.30. Se pare cã între Viorel
Tudor, de 34 de ani, din Craiova,
ºi Andrei Lazãr, de 28 de ani, tot
din Craiova, ar fi izbucnit un con-
flict în timpul cãruia Lazãr a scos
un cuþit ºi l-a înjunghiat pe Tudor
în zona hemitorace drept. Victima
a fugit încercând sã scape, însã
agresorul l-ar fi fugãrit ºi pe afarã.

La faþa locului a ajuns un echi-
paj de poliþiºti care l-a gãsit pe cra-
ioveanul înjunghiat, solicitând o
ambulanþã care l-a transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova. Agresorul însã nu mai
era acolo, fiind identificat pe baza
declaraþiilor martorilor ºi ale victi-
mei. Viorel Tudor a primit îngrijiri
la unitatea medicalã, fiind în afara
pericolului ºi pânã ieri nu depuse-

Potrivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, sâmbãtã seara,
în jurul orei 18.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat, jude-
þul Dolj, s-a prezentat pe sensul de
intrare în þarã, cãlãtorind ca pasa-
gerã într-un microbuz, o persoanã
de sex feminin care s-a legitimat
cu o carte de identitate eliberatã de
autoritãþile bulgare.

Tânãrã din Bulgaria prinsã cuTânãrã din Bulgaria prinsã cuTânãrã din Bulgaria prinsã cuTânãrã din Bulgaria prinsã cuTânãrã din Bulgaria prinsã cu
documente false la PTF Calafatdocumente false la PTF Calafatdocumente false la PTF Calafatdocumente false la PTF Calafatdocumente false la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã din cadrul PTF Calafat au desco-
perit o tânãrã din Bulgaria, în vârstã de 17 ani, care a
încercat sã intre ilegal în România, folosindu-se de  un
document de identitate care aparþinea altei persoane.

Cu ocazia controlului, poliþiºtii
de frontierã au constatat deosebiri
de fizionomie între persoana în
cauzã ºi cea din fotografia docu-
mentului de identitate, fapt pentru
care au demarat cercetãrile. În
urma controlului amãnunþit efec-
tuat asupra persoanei ºi autoturis-
mului, a fost descoperitã o carte
de identitate bulgãreascã, pe nume-
le M. M., în vârstã de 17 de ani.

Tânãra a declarat cã documentul
îi aparþine, iar la control a prezen-
tat documentul altei persoane de-
oarece intenþiona sã ajungã în Ger-
mania ºi conform legislaþiei bulga-
re, nu avea acordul pãrinþilor.

„Poliþiºtii de frontierã au pro-
cedat la întreruperea cãlãtoriei per-
soanei în cauzã, iar conform pro-
tocolului româno-bulgar, aceasta
a fost predatã Poliþiei de Frontie-
rã Bulgare în vederea continuãrii
cercetãrilor ºi dispunerii mãsuri-
lor legale ce se impun”, a precizat
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj,
comisar-ºef Romicã Ivãnoiu.

Andrei Lazãr recidiveazã!

Fiu de magistrat suspectat cã a înjunghiatFiu de magistrat suspectat cã a înjunghiatFiu de magistrat suspectat cã a înjunghiatFiu de magistrat suspectat cã a înjunghiatFiu de magistrat suspectat cã a înjunghiat
un craiovean la Casa Studenþilorun craiovean la Casa Studenþilorun craiovean la Casa Studenþilorun craiovean la Casa Studenþilorun craiovean la Casa Studenþilor

Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei
Liliana Lazãr, care a activat la Sec-
þia Civilã a Judecãtoriei Craiova
pânã în octombrie 2010, în pre-
zent fiind la Judecãtoria Manga-
lia, este cercetat de poliþiºtii ºi
procurorii craioveni pentru un nou
scandal, provocat în noaptea de

se plângere împotriva lui Lazãr,
declarându-le poliþiºtilor cã îºi re-
zervã dreptul de a depune plânge-
re la o datã ulterioarã. În cauzã a
fost deschis un dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunilor de
lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice. Culmea
este cã pânã ieri dupã-amiazã La-
zãr nu fusese audiat de poliþiºti. „În
acest caz a fost deschis un dosar
penal în care se fac cercetãri sub
aspectul comiterii infracþiunilor de
lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice. Cel pu-
þin deocamdatã, victima agresiu-
nii nu a depus plângere”, ne-a de-
clarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Are douã condamnãri la activ,
din care una definitivã

Andrei Lazãr are la activ mai
multe scandaluri pe care le-a pro-
vocat în Craiova, într-unul din ca-
zuri fiind condamnat definitiv la 1
an ºi 2 luni de închisoare cu sus-

pendare pe durata
unui termen de încer-
care de 3 ani ºi 2 luni
(sentinþã rãmasã de-
finitivã pe 15 octom-
brie 2015 la Curtea de
Apel Bucureºti), iar
într-un alt dosar a
fost condamnat pe
fond (sentinþã pro-
nunþatã pe 22 decem-
brie 2015) la 5 ani de
închisoare cu executare.

Sentinþa definitivã a fost pro-
nunþatã într-un dosar în care An-
drei Lazãr, împreunã cu alþi doi
craioveni, au fost trimiºi în jude-
catã pentru ultraj contra bunelor
moravuri ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice în iunie 2010. Pro-
curorii au reþinut cã, în noaptea
de 16 spre 17 aprilie 2010, Andrei
Lazãr împreunã cu Ionuþ Neacºu
ºi Nicuºor Marica au provocat un
scandal într-un bar din Craiova,
cei trei fiind ºi înarmaþi cu cuþite.
Lazãr a fost reþinut atunci pentru
24 de ore, dupã care a fost pre-
zentat procurorilor cu propunere
de arestare preventivã, însã aceº-
tia din urmã au dispus cercetarea
lui în stare de libertate. În timp ce
era cercetat pentru implicarea în
acest scandal, în luna mai, craio-
veanul Irinel Ciocârlan a sesizat
poliþia cã a fost agresat de trei
persoane, printre care se afla ºi
Andrei Lazãr. Pe 21 mai 2010, pro-
curorii au cerut arestarea preven-
tivã pentru doi dintre scandalagiii
din noaptea de 16 spre 17 aprilie,
Ionuþ Neacºu ºi Andrei Lazãr, pen-
tru ultraj contra bunelor moravuri
ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii pu-
blice. Ulterior, Tribunalul Dolj a

dispus arestarea lui Lazãr pentru
29 de zile, tânãrul fiind eliberat din
arest pe 2 iulie. Pentru cã la acea
vreme mama lui Andrei Lazãr era
judecãtoare chiar la instanþa care
trebuia sã-i judece fiul, respectiv
Judecãtoria Craiova, dosarul a fost
strãmutat la Judecãtoria Feteºti.
Magistraþii de aici i-au condam-
nat pe cei trei inculpaþi la câte un
an ºi ºapte luni de închisoare cu
suspendare, aceºtia au fãcut re-
curs, obþinând rejudecarea cauzei
la aceeaºi instanþã, iar pe 24 no-
iembrie 2014 Judecãtoria Feteºti
a pronunþat noua sentinþã, prin
care Lazãr a primit 1 an ºi 2 luni
închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de
3 ani ºi 2 luni, ceilalþi doi inculpaþi
primind 1 an ºi 6 luni, respectiv 1
an ºi 4 luni închisoare tot cu sus-
pendare. Doar Lazãr a declarat
apel, însã Curtea de Apel Bucu-
reºti i-a respins apelul ca nefon-
dat pe 15 octombrie 2015, hotã-
rârea fiind definitivã.

ªi tot la sfârºitul anului trecut,
mai exact pe 22 decembrie, Andrei
Lazãr a fost condamnat la 5 ani de
închisoare cu executare de Tribu-
nalul Teleorman, ºi plata a 60.000
lei, daune morale ºi despãgubiri

materiale, într-un dosar în care a
fost trimis în judecatã pentru ten-
tativã de omor asupra craioveanu-
lui Mario Aranghelovici. Fapta cu
pricina s-a petrecut în decembrie
2007. Gonind la volanul unui au-
toturism Ford Puma, Andrei Lazãr
a fost la un pas sã-l accidenteze pe
Aranghelovici, care mergea pe tro-
tuar împreunã cu soþia sa. Pentru
cã pietonul l-a luat la rost, Lazãr l-
a tãiat la ambele mâini cu o sabie
pe care o avea în maºinã, apoi a
fugit. Dosarul s-a înregistrat, la
momentul respectiv, la Secþia 3
Poliþie Craiova, însã cercetãrile au
fost mult tergiversate. Atât de mult
încât abia în anul 2014 Lazãr a fost
trimis în judecatã pentru tentativã
de omor. Cauza a fost înregistratã
la Tribunalul Dolj, de unde, în mar-
tie 2015, a fost strãmutatã la Tri-
bunalul Teleorman. Judecãtorii de
aici au acceptat schimbarea înca-
drãrii juridice a faptei din tentativã
de omor în lovire ºi alte violenþe,
însã nu l-au iertat. Acum tot Cur-
tea de Apel Bucureºti va avea ulti-
mul cuvânt, întrucât Lazãr a de-
clarat apel împotriva hotãrârii prin
care a fost condamnat al 5 ani de
detenþie, primul termen fiind sta-
bilit pentru 17 februarie a.c.

sâmbãtã spre duminicã la Casa Stu-
denþilor din Craiova. Aflat în pe-
rioada termenului de încercare,
dupã ce a fost condamnat defini-
tiv în octombrie anul trecut la 1
an ºi 2 luni de închisoare cu sus-
pendare, Andrei Lazãr a înjunghiat
acum un craiovean de 34 de ani.
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Despre comuna Cetate din sud-
vestul Doljului au auzit destul de
mulþi. Cuvintele sunt de prisos ca sã
evocãm diferenþele pe care oricine e
de bunã-credinþã le poate sesiza cu
uºurinþã atunci când parcurge dru-
mul comunelor ce leagã Bucovãþul
de Cetate. Comunã vie, cu oameni
gospodari, beneficiarã a avantajelor
situãrii la un coridor european intens
circulat, localitatea Cetate nu se dez-
minte nici când cautã sã investeascã
în cel mai important capital – cel uman.
Când, în multe dintre localitãþile ru-
rale din judeþ, mai ales cele din nord-
vest, precum ºi cele situate de-o par-
te ºi de alta a câtorva drumuri judeþe-
ne, exodul de forþã de muncã tânãrã
este în floare, aici se încercã ºi se reu-
ºeºte o formare a elevilor pentru vre-
muri nu prea cãlduþe.

Nimic nu e imposibil
când crezi în reuºitã!

La orele amiezii, forfotã mare în
curtea Liceului Teoretic „Gheorghe
Vasilichi” din centrul Cetãþii. Institu-
þia de învãþãmânt poartã numele unui
localnic de seamã, fost ministru ºi om
de înaltã culturã, fiu de þãran, care a
fãcut posibilã existenþa Liceului din
Cetate ºi a Cãminului Cultural „Du-
nãrea”. Sute de elevi învaþã aici, in-
clusiv cei din Maglavit arondaþi la
liceu, pentru care transportul nu este
o problemã, fiind asigurat de primã-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Investiþia în tineri este cea mai importantã într-o comunitate

Comuna Cetate pariazãComuna Cetate pariazãComuna Cetate pariazãComuna Cetate pariazãComuna Cetate pariazã
pe generaþia nouã. ªi câºtigã!pe generaþia nouã. ªi câºtigã!pe generaþia nouã. ªi câºtigã!pe generaþia nouã. ªi câºtigã!pe generaþia nouã. ªi câºtigã!
Obiºnuiþi cu efortul pentru a moderniza cât

mai mult comuna Cetate, localitate de frontie-
rã, aproape de frumuseþea milenarã a marelui
fluviu albastru, locuitorii de aici se pot mândri
cu o predare de ºtafetã, la care alþii doar pot
visa. Cu puþin timp în urmã, edilul de aici a reuºi
sã readucã în patrimoniul ºcolar al localitãþii mai
multe edificii aparþinând fostului boier Ionel Ple-
ºa. Este cazul inclusiv al fostului castel boieresc,
ce pãstreazã pe mai departe aura nobiliarã, o

scarã interioarã cu vechime considerabilã ºi o
pianinã ce aparþinea vestitului boier de pe aces-
te meleaguri. Cei peste 600 de elevi de aici, unii
dintre ei dotaþi cu o inteligenþã nativã, se pot
considera norocoºi cã în faþa lor nu se ridicã un
zid de indiferenþã, ci ºansa de a deveni cineva le
este în egalã mãsurã acordatã. Cum, de altfel,
Loredana Mociofleacã, o tânãrã de clasa a XI-
a, o dovedeºte, de ceva ani, prin talentul sãu
artistic formidabil – pictura.

ria comunei Cetate. Înalþi, cu sclipiri
de perspicacitate în ochi, îmbrãcaþi
la modã, cu telefoane mobile destul
de actuale, elevii de aici trezesc con-
vingerea, oricãrui îi priveºte, cã lup-
ta nu poate fi pierdutã, în pofida tu-
turor lucrurile, mai mult rele, ce s-au
abãtut asupra ruralului în ultimii ani.

Corpul profesoral este la fel de di-
namic, plin de vitalitate ºi cu zâmbe-
tul ce îmbie la orã. „În toate ciclurile
de învãþãmânt avem 613 elevi ºi
preºcolari. Din fericire, rata abando-
nului ºcolar este din ce în ce mai scã-
zutã. A contat ºi stimularea partici-
pãrii în învãþãmântul preºcolar a co-
piilor din familiile defavorizate prin
acordarea de tichete sociale, datori-
tã Legii nr. 248/2015, în vigoare de la
31 ianuarie 2016. Proiectele de inves-
tiþii în infrastructura educaþionalã au
fost consistente, graþie ºi accesãri-
lor de fonduri prin Grupul de Acþiu-
ne Localã, prin care am realizat un
stadion minunat”, ne-a destãinuit
prof. Ilie Ionela Claudia, director al
Liceului „Gheorghe Vasilichi”.

Stimulente pentru educaþie
Elevii provin din familii sãrace ºi

merg la grãdiniþã, în urma proiectului
“Fiecare copil în grãdiniþã” implemen-
tat de Asociaþia OvidiuRo, în parte-
neriat cu Consiliul Judeþean Dolj ºi
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj.
Proiectul este finanþat din granturile

SEE, în cadrul Fon-
dului ONG în Româ-
nia. Au fost selecta-
te familiile cu situaþii
precare care, din lip-
sa banilor, nu puteau
sã-ºi trimitã copii la
grãdiniþã. Pãrinþii
sunt motivaþi finan-
ciar sã-ºi ducã micu-
þii la ºcoalã, primesc
lunar cupoane în va-
loare de 50 lei, iar cu
sprijinul autoritãþilor
locale, familia pri-
meºte îmbrãcãminte,
dar ºi rechizite pen-
tru copii.

Revenire
în patrimoniul
educaþional al

comunei
În urmã cu puþinã

vreme, patrimoniul li-
ceului din Cetate s-a
întregit cu câteva clã-
diri, ce au aparþinut
vechiului boier Ionel
Pleºa, unul dintre cei
mai mari moºieri pe de
aceste meleaguri, alã-

turi de Barbu Drugã. Prin diligenþele
conducerii Primãriei din Cetate, în cur-
tea liceului, fostul castel al boierului
Pleºa este, în prezent, Centru de do-
cumentare ºi informare al instituþiei de
învãþãmânt. Fiorul nu este deloc mic
atunci când pãºim la etaj, pe scara de
fier, veche de atâta timp, ºi zãrim la
capãtul treptelor o pianinã încãrcatã
de istorie, ce a aparþinut aceluiaºi mo-

ºier. O îngemãnare între trecut ºi pre-
zent ºi o punere în valoare a istoriei ce
ne aparþine, cum numai la Cetate te
puteai aºtepta. La stânga vechiul cas-
tel, un alt edificiu a fost modernizat ºi
funcþioneazã acum ca laborator de in-
formaticã ºi fizicã.

O bibliotecã impresio-
nantã, peste 17.000 de
volume sunt tot atâtea
destine ºi personalitãþi ce
s-au lãsat ºi se lasã des-
coperite de elevi. Dotarea
Centrului de documenta-
re ºi informare din cadrul
liceului este uimitor de
bogatã. La un moment
dat, zãrim câteva tablouri
ce reprezentau tot atâtea
portrete. Bibliotecarul li-
ceului, Poianã Lilica, cea
care ne-a ajutat în desco-
perirea trecutului acestei
instituþii ºcolare, ne dez-
vãluie cã aparþin unei ti-
nerei, elevã chiar aici.

„Materialele bune
sunt ºi cele mai

scumpe”
Îndrãznim sã o cunoaºtem pe ele-

va de clasa a XI-a, creatoarea acelor
portrete, ce pãreau o transpunere fãrã
greº a realitãþii. Numele ei este Lore-
dana Mociofleacã, o tânãrã cum sunt
toþi elevii cu aplecare spre carte: pli-
nã de modestie! „Am descoperit
aceastã pasiune începând din clasa
a IX-a, graþie doamnei profesoare de
geografie. Îmi place foarte mult ceea

ce fac, dar sunt conºtientã cã talen-
tul, ca sã fie ºlefuit, trebuie investit
mult. Materialele cele mai bune pen-
tru picturã sunt ºi cele mai scumpe”,
ne-a destãinuit Loredana. Are, pânã
acum, douã expoziþii la care a fost
prezentã. Prima, când era în clasa a
IX-a, a fost la Galeria Port Cetate din

Craiova ºi cea de a doua, anul trecut,
la Portul Cultural Cetate.

O dovadã mai clarã cã îndemnul
primarului Marin Duþã la pãstrarea
„valorilor”, a preþuirii locului natal,
a dragostei pentru oamenii care au
rãmas pe meleagurile comunei din
dorinþa de a o face cunoscutã ºi din-
colo de hotare este mai actual decât
oricând.

Serbãrile prichindeilor din
Cetate, model pentru toþi cei

ce se cred educatori
În imediata vecinãtate a sediului

Primãriei, de ani buni zeci de micuþi
iau parte la primele experienþe cu

mediul ºcolar. O grãdiniþã do-
tatã corespunzãtor, foarte cu-
ratã, dar mai presus de orice
cu oameni de suflet care ºtiu
cã profesia de educator este
cea care înnobileazã mai târ-
ziu viitoarele caractere. ªi nu
vorbim din auzite. Am luat ade-
sea parte la serbãrile organi-
zate aici sub îndrumarea unor
cadre, despre care se poate
spune cã au viziunea de a des-
coperi talentele latente ale mi-
cuþilor preºcolari. Un astfel de
caz este cel al Claudiei Rada,
educator cu vechi state, de
vârstã maturã, cu un simþ al
datoriei care adesea trezeºte
sentimentele neînþelese din
partea multora. Oricum, ce poþi
sã simþi decât respect profund
pentru munca ei, când nu pu-
þini au fost propriii elevi ce au
recitat poezii ºi au fost capa-

bili sã susþinã serbãri de iarnã, ce te
lãsau fãrã suflare de atâta emoþie.
Serbãri care, sã fim sinceri, nu prea le
mai vedem nici în ditamai Craiova,
municipiu cu toate aerele sale de au-
tosuficienþã umanã ºi nu numai. Feli-
citãri tuturor cadrelor didactice ce în-
þeleg, la Cetate, cã o profesie aºa de
nobilã, se meritã sã fie trãitã cu pasi-
une ºi respect!
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La 8 ani de la proclamarea independen-
þei sale, într-o euforie generalã, fãrã ca
Serbia sã fi recunoscut vreodatã sau sã fie
tentatã de un asemenea demers, Kosovo -
pe adevãratul nume Kosovo ºi Metohia -
lasã impresia unui stat care nu funcþionea-
zã. Ultimele rãbufniri violente în stradã, la
sfârºitul anului trecut, întreruperea sesiu-
nii parlamentare cu gaze lacrimogene au
evidenþiat un radicalism greu de înþeles din
partea “opoziþiei”, al cãrui lider Albin Kurti
– pus în libertate dupã reþinerea sa pentru
rolul jucat în manifestãrile din hemiciclu –
a spus cã asemenea rãbufniri sunt necesa-
re pentru “salvarea” Kosovo. În discuþie
era de fapt un acord de “normalizare” a
relaþiilor cu Serbia, convenit de Priºtina ºi
Belgrad, sub tutela UE. O nouã manifesta-
re contra acordului este prevãzutã pentru
miercuri, 17 februarie, “ziua independen-
þei”. Pentru Serbia, Kosovo rãmâne un sub-
iect ultrasensibil, leagãnul culturii slave ºi
ortodoxe, cu trimitere la bãtãlia de la 1389

Kosovo la 8 ani de la declararea independenþei!Kosovo la 8 ani de la declararea independenþei!Kosovo la 8 ani de la declararea independenþei!Kosovo la 8 ani de la declararea independenþei!Kosovo la 8 ani de la declararea independenþei!
MIRCEA CANÞÃR

“Câmpia Mierlei”, când Serbia a intrat sub
dominaþia turcã ºi musulmanã pentru 5
secole. Într-un fel, lucrurile pentru Belgrad
sunt clare: preºedintele Tomislav Nicolici
a spus cã dacã recunoaºterea independen-
þei Kosovo va fi o condiþie sine qua non
pentru aderarea la UE, atunci mai bine Ser-
bia nu se va alãtura blocului comunitar. La
9 noiembrie anul trecut, UNESCO a respins
acordarea statutului de membru permanent
statului Kosovo. Rusia ºi Serbia s-au opus
cu fermitate unui vot, care prin extensie ar
fi putut fi interpretat ca o potenþialã recu-
noaºtere politicã. Din 142 voturi, 92 “pen-
tru”, 50 “contra”, nevoie ar fi fost de 95
de voturi pentru integrarea în UNESCO.
Independenþa Kosova, la care Serbia se opu-
ne, cum spuneam, cu argumente istorice
implacabile, a fost recunoscutã de peste
100 de þãri, între care SUA, majoritatea
þãrilor UE, dar nu ºi Rusia, Spania, Româ-
nia ºi China. De asemenea, Kosovo nu este
membrã a Naþiunilor Unite. Sãrãcia, ºoma-

jul, corupþia endemicã, clientelismul, ating,
potrivit Bãncii Mondiale, 40% din popula-
þie ºi doar susþinerea politicã a UE nu mai
pare suficientã. Mai ales cã tentaþia radi-
calizãrii islamice câºtigã teren. Kosovo ar
dispune de anumite resurse de materii pri-
me (cãrbune de bunã calitate în primul
rând), dar pânã acum nu s-a trecut la ex-
ploatarea acestora. Armonia etnicã este
doar pe hârtie ºi oraºul Kosovska Mitrovi-
ka (Nord) – 80.000 de locuitori – despãr-
þit, cu linie roºie, de poziþionarea celor douã
comunitãþi, este o dovadã. La nord, co-
munitatea sârbã, ortodoxã, nostalgicã dupã
Iugoslavia, iar la sud comunitatea albanezã,
efervescentã, sub perfuzie internaþionalã.
Paradoxal, clubul de fotbal FC Trepca s-a
împãrþit în douã ºi o echipã evolueazã în
campionatul de amatori sârbesc, iar cealal-
tã în campionatul kosovar. Bãtãlia se poartã
ºi pentru stadionul oraºului, care acum poar-
tã numele “eroului” defunct UCK, Adem
Jashari. Ex-premierul Hashim Thaci, actual-

mente ºef al diplomaþiei kosovare, se aratã
“plin de speranþã” ºi doreºte ca în octom-
brie Kosovo sã semneze un acord de pre-
adeziune la UE, graþie celui privind “norma-
lizarea relaþiilor cu Belgradul”. Washingto-
nul rãmâne un fidel aliat al Kosovo, dupã
campania de bombardament a Serbiei de
NATO, pentru a pune capãt conflictului în-
tre forþele Begradului ºi independentiºtii al-
banezi din Kosovo (1998-1999). O asocie-
re a municipiilor sârbe este anturatã de con-
fuzie ºi îngrijorare: Priºtina prezintã o ver-
siune, Belgradul alta. În suspans, deocam-
datã, rãmân acuzaþiile de trafic de organe ºi
elveþianul Dick Marty, madatat de Consiliul
European pentru anchetarea alegaþiilor, fã-
cute publice chiar de Carla del Ponte, ex-
procuror general al Tribunalului Penal In-
ternaþional pentru fosta Iugoslavie, în car-
tea sa “Eu ºi criminalii de rãzboi”, în care
face afirmaþii extrem de grave, despre lide-
rii UCK, care nu convin. Dar nimeni nu o
contestã pe Carla del Ponte.

Conform simulãrilor financiare
ale echipe de analiºtii BCR, consi-
derând forma curentã a proiectu-
lui de lege, instituþiile financiar ban-
care vor fi nevoite sã adopte mã-
suri prudenþiale pentru a reduce
riscul de credit ºi pentru a proteja
fondurile deponenþilor ºi ale acþio-
narilor, din care se acordã credite.
Astfel, analiºtii BCR au modelat
impactul unei creºteri medii a avan-
sului la creditele ipotecare ºi imo-
biliare de la 15%, în prezent, la o
medie viitoare de 30%,un nivel
considerat prudenþial pentru a asi-
gura rambursarea fãrã riscuri a
unui credit acordat din depozitele
atrase de la clienþi. Barierele create
astfel de Legea dãrii în platã, în
forma sa curentã, vor avea un im-
pact puternic negativ în special în
rândul tinerelor familii, considerând

Analiºtii BCR:
„Legea dãrii în platã va distorsiona

semnificativ piaþa imobiliarã”
O analizã BCR privind impactul Le-

gii dãrii în platã, la nivelul întregii
pieþe bancare, relevã consecinþe
semnificative, de la contracþia pie-

þei ipotecare, la distorsionarea pie-
þei imobiliare ºi pânã la impactul ad-
vers asupra condiþiilor de locuit ale
familiilor din România.

condiþiile de locuit din România,
cele mai precare din Uniunea Eu-
ropeanã, atât conform Eurostat, cât
ºi studiilor locale de piaþã, care re-
levã faptul ca mai bine de jumãtate
dintre români (55,3%) trãiesc în
locuinþe supraaglomerate, iar lo-
cuinþa de douã camere este stan-
dardul comun pentru 40% din fa-
miliile cu 3 membri, 30% din fa-
miliile cu 4 membri ºi 20% dintre
familiile cu 5 ori 6 membri.
Impactul identificat este
negativ pe trei direcþii majore

Prima direcþie - contracþia sem-
nificativã a pieþei ipotecare ºi imo-
biliare cu aproximativ 60%, repre-
zentând aproximativ 160.000 de
clienþi care nu vor dispune de un
avans suficient pentru contracta-
rea unui credit.  Considerând si-

tuaþia actualã din piaþã, doar 1 din
10 clienþi având posibilitãþile finan-
ciare sã prezinte un avans de peste
30% din valoarea imobilului, anali-
za de impact a scos la ivealã faptul
cã,la nivelul întregii pieþe, numãrul
de clienþi eligibili se va reduce cu
60% în urmãtorii 5 ani, de la
270.000 de clienþi la 110.000. Pro-
gramul Prima Casã va dispãrea,
considerând situaþia efectivã în
care garanþia statului devine nulã,
conform prevederilor actuale ale
Legii dãrii în platã, iar, fãrã garan-
þia statului, instituþiile financiar ban-
care nu vor mai putea oferi facili-
tãþile de avans scãzut ºi dobândã
redusã“, se precizeazã într-un co-
municat de presã al BCR.  Astfel,
volumul finanþãrilor imobiliare in-
termediate de instituþiile financiar
bancare se va reduce pe o perioa-
dã de 5 ani de la aproximativ 50
miliarde lei, la aproximativ 15 mili-
arde lei. Un efect terþiar al acestei
situaþii de piaþã va face ca surplu-
sul de lichiditate creat sã antrene-
ze o scãdere semnificativã a do-
bânzilor la depozite.
Opt ani în plus...

A doua direcþie - pentru un
client mediu (incluzând familiile
unde ambii soþi sunt co-debitori)
va fi necesarã o perioadã supli-
mentarã cu 8 ani mai lungã, ca sã
economiseascã suficient pentru
avansul unui credit pentru casã.
„Considerând faptul cã, pentru o
familie medie, perioada suplimen-
tarã de economisire a unui avans

la creditul de casã va creºte cu 8
ani (luând în calcul rata de econo-
misire curentã a gospodãriilor din
România), analiºtii BCR estimeazã
cã alocarea unor sume substanþia-
le din depozitele curente în vede-
rea avansului va avea ca urmare
imposibilitatea efectivã pentru ma-
joritatea familiilor sã economiseas-
cã pentru situaþii de urgenþã nepre-
vãzute (boalã, accident, ºomaj),
ceea ce sporeºte riscurile pentru
scãderea standardului de viaþã, în
mod ineficient ºi periculos“, se
explicã în detaliu, în comunicatul
bãncii. În plus, analiºtii BCR esti-
meazã ca Legea dãrii în platã, în
forma sa curentã, va distorsiona
semnificativ piaþa imobiliarã, per-
miþând unui numãr restrâns de de-
þinãtori de lichiditãþi semnificative
(numerar sau depozite) avantajul
inechitabil de a profita de scãderea
preþurilor imobiliare ºi a face in-
vestiþii speculative, cu risc 0, be-
neficiind de prevederile legii pen-
tru a ceda, fãrã restricþii, imobilele
cãtre bãncile creditoare, în cazul
în care investiþiile nu aduc randa-
mentul scontat.
Vârsta medie pentru prima
achiziþie ipotecarã se va
majora la 42 de ani

Iar a treia direcþie - un alt efect
terþiar al acestei situaþii de piaþã
va face ca nivelul chiriilor sã

creascã semnificativ, chiar în po-
fida lipsei de îmbunãtãþiri a fon-
dului locativ destinat închirierii,
numai în baza unei cereri mult mai
ridicate decât oferta. Vârsta me-
die pentru prima achiziþie ipoteca-
rã se va majora la 42 de ani, cu
efecte adverse semnificative asu-
pra standardelor de locuit ºi vieþii
de familie.  „Luând în calcul vâr-
sta medie a clienþilor care achiziþi-
oneazã prima oarã o locuinþa prin
credit ipotecare, 34 de ani (con-
form profilului de client al Progra-
mului Prima Casã) ºi considerând
prelungirea cu 8 ani de zile a pe-
rioadei în care poate fi economisit
avansul pentru achiziþionarea unei
locuinþe prin credit, vârsta medie
a unui client (inclusiv soþi co-de-
bitori) care achiziþioneazã în pre-
mierã o locuinþã prin credit, va
creºte semnificativ, la 42 de ani.
Situaþia, în fapt, îi va determina pe
cei mai mulþi tineri fie sã continue
sã locuiascã cu pãrinþii pânã la o
vârstã înaintatã, fie sã locuiascã în
locuinþe improprii (spaþiu insufi-
cient, confort locativ precar), ceea
ce ar putea avea semnificative
efecte adverse sociale ºi demogra-
fice, din punct de vedere al stan-
dardelor de locuit ºi vieþii de fami-
lie (inclusiv din punct de vedere al
creºterii copiilor)“, precizeazã re-
prezentanþii BCR.

 MARGA BULUGEAN
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De parcã nu ar fi puþine proble-
mele din învãþãmânt, a mai apãrut
una. Un deputat, al cãrui nume nu
spune foarte mare lucru,  Cornel
Comºa,  a depus un proiect de lege
prin care, considerând Inspecto-
ratele ªcolare Judeþene drept fac-
tori ai unui sistem venind din vre-
murile ante 1990, a cerut desfiin-

Volumul a fost tipãrit cu sprijinul Minis-
terului Afacerilor Externe – Departamentul
Politici pentru Relaþia cu Românii de Pretu-
tindeni, iar cu prilejul lansãrii lui, în cadrul
prestigiosului târg de carte GAUDEAMUS,
va avea loc ºi dezbaterea: „Unitate ºi recon-
ciliere la românii din Serbia de Rãsãrit”. Eve-
nimentul este organizat de publicaþia online
jurnalromanesc.ro, în colaborare cu Univer-
sitatea din Craiova. Cu prilejul lansãrii volu-
mului dedicat românilor din Timoc, autorul
lui va dona o parte din volumele editate Bi-
bliotecii Universitãþii din Craiova ºi Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman” din
Craiova. Cartea „Românii timoceni – studiu
jurnalistic despre românii din Timoc ºi Mo-
rava ºi lupta lor pentru pãstrarea identitãþii
naþionale” ºi-a propus sã ilustreze, în note,
reportaje ºi interviuri culese din localitãþi em-
blematice pentru comunitatea româneascã
din Serbia, dintre Dunãre, Timoc ºi Mora-

Astãzi, va debuta, la ora 11.00, la Liceul
Tehnologic Auto, programul de meditaþii,
conform Proiectului „Adoptã un liceu”. „Cu
sprijinul Universitãþii din Craiova ºi al parte-
nerilor economici, începem programul de
pregãtire a elevilor din clasele terminale de
liceu, pentru susþinerea Bacalaureatului. Sunt
înscriºi 50 de tineri, iar ca voluntari sunt 21
de studenþi. Ne dorim sã-i pregãtim pe ti-
neri, în aºa fel încât procentajul la examenul
de maturitate sã fie foarte mare ”, a declarat
prof.  Georgicã Bercea Florea, director al
Liceului Tehnologic Auto.
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Invitaþie la Gaudeamus...
„Românii timoceni – studiu jurnalistic despre românii din Timoc

ºi Morava ºi lupta lor pentru pãstrarea identitãþii naþionale”
Lucrarea „Românii timoceni – studiu jurnalistic despre românii

din Timoc ºi Morava ºi lupta lor pentru pãstrarea identitãþii naþiona-
le”,  tipãritã  la Editura ALMA din Craiova, va  fi  lansatã pe data de 25
februarie  a.c.,  ora  14.00,  în  cadrul  Târgului  de  Carte  GAUDEAMUS,
la  Teatrul  Naþional  „Marin  Sorescu”  din  Craiova.  Volumul  cuprinde
o  istorie  vie  surprinsã  în  note,  interviuri  ºi  reportaje  ºi  îºi  propune
sã explice o parte din cele mai arzãtoare probleme cu care se
confruntã  comunitatea  româneascã  din  Serbia  de  Rãsãrit.

va, realitãþi ale vieþii cona-
þionalilor noºtri ºi ale mo-
dului în care ei îºi pãstrea-
zã identitatea româneascã
luptându-se, de cele mai
multe ori, cu reticenþa au-
toritãþilor sârbe, cu nedrep-
tãþile istoriei ºi cu propriile
lor convingeri, precum ºi cu dureroasa îm-
pãrþire a comunitãþii lor în români ºi vlahi.
Românii din Serbia luptã pentru obþine-
rea cetãþeniei române

Cartea mai conþine un reportaj realizat la
Biserica româneascã cu hramul Sfinþilor
Montanus ºi Maxima din Sigidunum, aflatã
pe Valea Moravei, unde preotul Iel Buobu Lui
împlineºte, dupã 1700 de ani, profeþia Sfân-
tului Montanus, cel care înainte de a fi ucis
pentru credinþa lui în Hristos, prin înecare în
râul Sava, pe 26 martie 304, a spus: „Cu ochii

minþii vãd, Stãpâne, cum în aceastã laturã
de pãmânt se ridicã un popor nou care chea-
mã numele Tãu cel Sfânt, prin biserici, în
limba românã”. De asemenea, tot în cuprin-
sul acestui volum, cititorii vor descoperi cum
luptã românii din Serbia pentru visul lor se-
cular, cel al dobândirii cetãþeniei române, dar
ºi pentru a putea sã îºi ducã copiii la cursurile
de limba românã, în condiþiile în care româ-
nii noºtri de aici se confruntã cu cea mai du-
reroasã situaþie posibilã: vorbesc limba româ-
nã din familie, dar nu ºtiu sã scrie ºi sã ci-
teascã în limba strãmoºilor lor.

MARGA BULUGEAN

Învãþãmântul  românesc  trece  prin  clipe  gre-
le.  Un  deputat,  actualmente  independent,  Cor-
nel  Comºa,  a  fost  iniþiatorul  unui  proiect  de
lege  care,  dacã  va  fi  aplicat,  va  desfiinþa  In-
spectoratele  ªcolare  Judeþene.  O  asemenea
aberaþie a  fost aprobatã  tacit de Camera Depu-

taþilor,  dar  principalele  sindicate  din  învãþã-
mânt sunt împotriva unei iniþiative de acest fel,
care  poate  arunca  procesul  ºcolar  într-un  ade-
vãrat  haos.  Mai  mult,  inclusiv  ministrul  Adrian
Curaj  s-a  arãtat  potrivnic  acestui  proiect,  însã
totul  stã  în  Senat,  for  decizional.

þarea acestora. Dânsul vrea, prin
aplicarea acestui proiect, ca toate
comunitãþile locale, vorbind de ad-
ministraþia publicã, sã preia orice
fel de atribuþii, inclusiv numirea di-
rectorilor de unitãþi ºcolare ºi titu-
larizãri pe posturi. Mai mult, in-
specþiile sã fie efectuate de anga-
jaþii Agenþiei Române de Asigurare

a Calitãþii Învãþãmântului
Preuniversitar (ARA-
CIP). Mai grav este cã,
gândind „adânc”, aleºii
poporului „au uitat” sã o
dezbatã ºi, astfel, a fost
aprobatã tacit.
Inclusiv ministrul
se opune

„Nebunia” parlamen-
tarului, care, prin „bunã-
voinþa” colegilor sãi, a
fost acceptatã, a nãscut
reacþii cât se poate de re-
aliste. Deþinãtorul porto-
foliului de la Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice,
Adrian Curaj, s-a arã-
tat împotriva acestui de-
mers, iar cei din unitãþile
subordonate merg pe

aceeaºi direcþie. „Nu putem noi
comenta ce va stabili Parlamentul,
vom îndeplini tot ceea ce se va sta-
bili, dar avem rezerve în desfiinþa-
rea inspectoratelor, fiind parte im-
plicatã. Dar nu putem trece peste
costurile ce vin dintr-o eventualã
punere în aplicare a acestei legi.
Sunt inspectori, sunt persoane care
fac parte din aparatul administra-
tiv al inspectoratelor, care, cu to-
þii, sunt salariaþi ºi este nevoie de
ei. Cine preia salarizarea? Oricum,
dacã aºa se va legifera, ne vom
conforma”, a precizat prof.  Ni-
cuºor Cotescu, inspector ºef ad-
junct al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. Principalele sindicate
din învãþãmânt sunt împotriva

acestei iniþiative ºi sunt foarte fer-
me, prin vocea reprezentanþilor.
Prostie ºi gogomãnie

Preºedintele Filialei Dolj a Sin-
dicatului din Învãþãmânt „Spiru Ha-
ret”, prof. Constantin Lungules-
cu, a fost foarte tranºant: „Este o

mare prostie. Vor sã vinã
cu tot felul de inspecþii,
organizate de tot felul de
ONG-uri. Vorbesc de
ARACIP, dar cine plã-
teºte, de unde vin fon-
durile? De unde bani, la
primãrii, pentru acest
proces? Este o bãtaie de
joc. Gândiþi-vã cã, pânã
acum, titularizãrile s-au
fãcut într-un sistem ºi
tot au fost discuþii, dar

dacã se vor face la unitãþile ºcola-
re ce va fi?! Mai mult, cum ar fi
ca directorii sã fie numiþi de anga-
jaþi, în speþã profesorii, unde ar mai
fi autoritatea? Noi vom face toate
demersurile pentru ca aceastã lege
sã nu fie aprobatã”.

La rândul sãu, prof. Constan-
tin Rada, preºedinte al Filialei Dolj
a Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt, a fost la fel de vocal:
„Este o mare gogomãnie. Nu se
poate sã fie desfiinþate inspectora-
tele ºcolare. Unde ajungem?! Vom
sta pe capul senatorilor, în aºa fel
încât aceastã aberaþie sã nu fie
aprobatã. Avem încredere cã nu va
trece de Camera Superioarã a Par-
lamentului, care este for decizio-
nal în aceastã privinþã”.

CRISTI PÃTRU
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Emil Hurezeanu (n. 26 august 1955,
Sibiu) a urmat, între 1975 ºi 1979, cursurile
Facultãþii de Drept din Cluj-Napoca. Din
1976 a devenit redactor la revista „Echinox”,
iar din 1978 a ocupat postul de secretar de
redacþie, publicând poezii ºi criticã literarã.
Dupã terminarea facultãþii, în 1979, ºi-a adu-
nat poeziile în volumul „Lecþia de anato-
mie”, apãrut la Editura „Dacia” din Cluj ºi
distins, un an mai târziu, cu Premiul de De-
but al Uniunii Scriitorilor.  În 1994 a publi-
cat a doua carte de versuri, „Ultimele, pri-
mele” (Editura „Albatros”). A fost membru
fondator al trupei de teatru „Ars Amatoria”,
faimoasã în epocã pentru critica ironicã a
sistemului comunist.

În 1981, Ana Blandiana, în calitate de câº-
tigãtoare a Premiului Herder, oferea bursa
redacþiei revistei „Echinox”, iar aceasta l-a
nominalizeazat pe Emil Hurezeanu. La 1 no-
iembrie 1982, a pleacat la Viena. Dupã ter-
minarea celor douã semestre ale bursei Her-
der a ajuns la Munchen, unde s-a angajat ca
redactor la Radio „Europa Liberã”, post pe

Emil Hurezeanu – scriitor ºi publicist, unul dintre cei mai reputaþi analiºti
politici ai momentului, în prezent ambasador al României în Germania – este
invitatul „Întâlnirilor SpectActor” organizate de Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” din Craiova. Duminicã, 28 februarie, de la ora 11.00, domnia sa va
susþine în Sala „Ion D. Sîrbu” conferinþa intitulatã „În istorie, între poezie ºi
jurnalism”. Cu acest prilej va fi lansatã cea mai recentã carte a autorului, „Pe
trecerea timpului”, apãrutã la Editura „Curtea Veche”. Moderator al întâlni-
rii lui Emil Hurezeanu cu publicul craiovean va fi scriitorul Nicolae Coande.

„Salut în Emil Hurezeanu un poet autentic
reflexiv ºi înclinat spre visare, compunând
mari pânze lirice delirante în care realul e
mereu întretãiat fie de livresc, fie de fantas-
magoric, din care sensul ºi emoþia þâºnesc
constant, cãrora obsesia tutelarã a anatomi-
cului le asigurã unitatea. ªi care invitã, irezis-
tibil, la comentariu”. (ªtefan Augustin Doi-
naº, despre vol. „Lecþia de anatomie”)

 ***
 „Dacã nu mã-nºel, Emil Hurezeanu n-a

ieºit niciodatã pe primul loc într-un top al
jurnaliºtilor autohtoni.  Din punctul meu de
vedere, e singurul care-ar fi meritat-o...
Gazetarul trebuie sã-mi dea ceea ce-mi dã
Emil Hurezeanu: elementele necesare unei
opþiuni temeinice ºi, eventual, o opinie inte-
ligentã”. (Andrei Pleºu)

 ***
„Dupã ce Emil Hurezeanu a pãrãsit-o pen-

tru Europa Liberã, România l-a aºteptat sã se
întoarcã, pentru cã e printre foarte puþinii care
ºtiu sã ne spunã, nouã ºi lumii, povestea aces-
tei þãri”. (Cristian Tudor Popescu)

care l-a ocupat din 1983 pânã în 1994. În
octombrie 1983 a primit azil politic în Ger-
mania. În aceeaºi perioadã începe sã scrie
cronici politice, iar la moartea lui Emil Geor-
gescu, director al secþiei române a postului
de radio, i-a ocupat locul la rubrica „Actua-
litatea româneascã”. Totodatã, a devenit
consultant de specialitate pentru diverse
posturi de radio ºi televiziune europene. În
1985 a primit o bursã la Universitatea Char-
lottesville din Virginia/SUA, unde a studiat
ºtiinþe politice. Întors în Germania, ºi-a con-
tinuat studiile la universitãþi americane din
Europa, pânã la masteratul pe care ºi l-a
susþinut la Boston în Relaþii Politice Interna-
þionale ºi Strategice.

În 1990 s-a întors în România ºi a parti-
cipat la „Fenomenul Piaþa Universitãþii”, fi-
ind în continuare salariat al postului de radio
Europa Liberã. În primãvara lui 1994, Emil
Hurezeanu a devenit director al departamen-
tului românesc pentru scurt timp (pânã la
finele lui decembrie), dupã care a plecat la
Koln (din ianuarie 1995) pentru a lucra ca
director al secþiei române de la „Deutsche
Welle”, unde scrie editoriale politice. Radio
„Europa Liberã” se mutã în iunie 1995 la
Praga. Hurezeanu a continuat sã colaboreze
cu acest post de radio. A rãmas salariat la
„Deutsche Welle” pânã în 2002, când s-a
întors definitiv în România. Timp de cinci
sezoane a fost realizatorul emisiunii „Româ-
nia mea” la postul de televiziune „Antena

1”, emisiune distinsã cu Premiul APTR
2003, secþiunea talk-show. Din 2005 reali-
zeazã, alãturi de Cristian Tudor Popescu,
emisiunea „Cap ºi pajurã” la „Realitatea
TV”. Îºi continuã cariera în radio prin reali-
zarea emisiunii „Interviurile Europa FM” la
postul cu acelaºi nume.

În România a publicat ºi douã volume de
eseuri politice, „Între câine ºi lup” (1996) ºi
„Cutia Neagrã” (1997), pentru cel din urmã
primind Premiul pentru Publicisticã al Uniunii
Scriitorilor din România. În 1998 a devenit
„cetãþean de onoare” al Sibiului. În prezent este
ambasador al României în Germania.

 

„Sunt o enciclopedie ambulantã
de replici din sute de spectacole.
Searã de searã, îºi pun în cui pro-
priile sentimente ºi adoptã necon-
diþionat trãirile personajului. Zi de
zi, fac slalom între pretenþiile cole-
gilor, ale regizorilor, ale conducerii
sau oamenilor din spatele scenei ºi

„„„„„Ia te uitã la…Ia te uitã la…Ia te uitã la…Ia te uitã la…Ia te uitã la…”””””
actriþa Geni Macsimactriþa Geni Macsimactriþa Geni Macsimactriþa Geni Macsimactriþa Geni Macsim

La Teatrul Naþional „Marin Sorescu” debuteazã astãzi un nou
proiect, prin care craiovenii sunt invitaþi sã-i cunoascã pe actori
dincolo de scenã. Intitulat „Ia te uitã la…”, acesta propune, de
la ora 19.00, o searã alãturi de actriþa Geni Macsim, pe care o
puteþi vedea în mai multe spectacole din repertoriul curent al
instituþiei. În fiecare marþi seara, actori, muzicieni, artiºti plas-
tici, craioveni, dar nu numai, vor veni în spaþiul „Ia te uitã!” ºi se
vor întâlni cu publicul, cãruia îi vor împãrtãºi întâmplãri din taine-
le vieþii de scenã, din spatele scenei sau din cabina de machiaj.

Un proiect asemãnãtor se deruleazã la Cra-
iova încã din luna noiembrie a anului trecut. Se
intituleazã „În culisele scenei, în culisele vie-
þii” ºi a fost iniþiat de Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”.

Potrivit organizatorilor, proiectul „aduce în
faþa publicului fie un om de scenã (actor, inter-
pret muzical), fie un alt angajat al unei instituþii
de spectacole, care contribuie la realizarea unui
produs artistic, de la sufleor sau tehnician la
managerul instituþiei. Invitatul acestor întâlniri
vorbeºte, dupã caz, despre beneficiile ºi nea-
junsurile vieþii de artist sau ale celei de om din

propriile trãiri. Searã de searã, îºi
pun pielea la dispoziþia fardurilor
mai mult sau mai puþin plãcute,
pentru ca a doua zi sã o ia de la
capãt, fresh ºi zâmbitori. Sunt ei,
artiºtii Teatrului Naþional din Cra-
iova, iar din 16 februarie te aºteap-
tã la o porþie de... sinceritate dez-

armantã. Din 16 februarie, ai ºansa
sã iei la întrebãri actorii, regizorii,
dar ºi oamenii din spatele scenei
Naþionalului craiovean”. Este invi-
taþia lansatã de reprezentanþii insti-

tuþiei la recentul proiect
„Ia te uitã la…”.

Conceput într-un for-
mat interactiv, proiectul-
  îºi propune sã aducã în
faþa publicului craiovean
actori precum Ilie Gheor-
ghe, Nataºa Raab, Valer
Dellakeza, Dragoº Mã-
ceºanu, Cerasela Iosi-
fescu, Raluca Pãun,
Claudiu Bleonþ ºi mulþi

alþii, nu doar din Craiova. Prima
care va împãrtãºi secrete, întâm-
plãri din tainele vieþii de pe scenã,
din spatele ei sau din… cabina de
machiaj va fi actriþa Geni Macsim.
A absolvit cursurile Universitãþii de
Artã Teatralã din Tg. Mureº (clasa
Cãlin Florian ºi Cornel Popescu) în
1994, an din care a fost angajatã
ca actriþã a Teatrului Naþional din
Craiova. De atunci ºi pânã în pre-
zent ºi-a aºezat în palmares zeci de
roluri, ca ºi participãri la numeroa-
se festivaluri naþionale ºi internaþi-
onale. O puteþi vedea în mai multe
spectacole din repertoriul curent al
Naþionalului craiovean: „Ultimul

amant fierbinte” de Neil Simon-
 (regia: Mircea Corniºteanu), „Oc-
cident” de Matei Viºniec (regia:
Alexandru Boureanu), „Ãl de l-a
vãzut pe Dumnezeu” de Marin So-
rescu (regia: Mirela Cioabã), „Is-
teaþa” de Fraþii Grimm (regia: Tra-
ian Savinescu), ca ºi în „Rinoce-
rii” de Eugene Ionesco (regia: Ro-
bert Wilson).

Accesul în Sala „Ia te uitã…”, cu
o capacitate de 70 de locuri, va fi pe
bazã de bilet, la preþul de 7,5 lei. Ur-
mãtoarea întâlnire din cadrul proiec-
tului este anunþatã pe data de 23 fe-
bruarie, cu actorul Ilie Gheorghe.

MAGDA BRATU

spatele scenei, împãrtãºeºte publicului întâm-
plãri din experienþa personalã, dar ºi poveºti
nevãzute ºi neºtiute din culise”.

La primele manifestãri din cadrul proiectului
invitate au fost actriþa Tamara Popescu, de la
Teatrul Naþional „Marin Sorescu” (4 noiembrie
2015), soprana Renata Vari, de la Opera Româ-
nã Craiova (14 decembrie 2015) ºi Adriana Teo-
dorescu, manager al Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” (29 ianuarie a.c.). Urmãtorul invi-
tat „În culisele scenei, în culisele vieþii” va fi –
pe data de 29 februarie, de la ora 18.00 – Vlad
Drãgulescu, manager al Filarmonicii „Oltenia”.
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Ministrul turc al Apãrãrii Ismet Yilmaz a dez-
minþit informaþii potrivit cãrora militari turci ar
fi pãtruns în Siria, în weekend, ºi a anunþat cã
Ankara nu intenþioneazã sã trimitã trupe în þara
vecinã. Guvernul sirian a acuzat cã militari turci
s-ar afla printre aproximativ 100 de persoane
înarmate care au intrat pe teritoriul Siriei sâm-
bãtã, împreunã cu 12 camioane la bor-
dul cãrora se aflau mitraliere grele, într-
o operaþiune vizând consolidarea in-
surgenþilor care luptã la Damasc. “Nu
este adevãrat. Niciun militar turc nu a
intrat în Siria”, a rãspuns Yilmaz, într-
o audiere în faþa unei comisii parla-
mentare turce, când a fost întrebat
despre aceste acuzaþii formulate de
cãtre Ministerul sirian de Externe într-
o scrisoare adresatã Consiliului de Se-
curitate al ONU. Armata turcã a bom-
bardat în weekend þinte aparþinând
miliþiei kurde YPG, în nordul Siriei,
dupã ce gruparea a cucerit o bazã ae-
rianã situatã la nord de Alep, compli-
când ºi mai mult conflictul la frontiera
de sud a Turciei, o þarã membrã
NATO. Ankara considerã YPG drept
o organizaþie teroristã ºi un braþ al Par-

Bosnia
depune cererea
de aderare
la Uniunea
Europeanã

Bosnia a solicitat sã
adere la Uniunea Europea-
nã, a anunþat ieri Înaltul

Reprezentant UE pentru
Politicã Externã Federica
Mogherini, în pofida faptu-
lui cã Bruxelesul a anunþat
cã Sarajevo nu a îndeplinit
toate condiþiile pentru a

depune cererea de aderare.
Mogherini a anunþat cã cele
28 de state membre urmea-
zã sã analizeze cererea. Ea
a salutat o veste bunã
pentru blocul european ºi

Bosnia, o fostã republicã
iugoslavã, devastatã de un
rãzboi în anii ’90, soldat cu
aproximativ 100.000 de
morþi. “Într-o perioadã în
care Uniunea este pusã la

îndoialã din interior, sã
vedem în imediata noastrã
vecinãtate o asemenea
energie ºi o voinþã de a
adera ºi de a munci din
greu în vederea adaptãrii

þãrilor, societãþii, econo-
miei, instituþiilor, sisteme-
lor la standardele europene,
ne oferã un simþ al respon-
sabilitãþii pe care o avem
faþã de cetãþenia noastrã a
Uniunii Europene”, a

declarat ºefa diplomaþiei
europene pentru presã.

Mai multe
rachete au lovit
un spital
ºi o ºcoalã
din Siria, atacul
soldându-se
cu 14 morþi

Un spital pentru copii, o
ºcoalã ºi mai multe locuri
din oraºul sirian Azaz au
fost bombardate, în urma
atacului murind 14 persoa-

ne, potrivit unui prim
bilanþ, au declarat un
medic ºi doi locuitori.
Potrivit acestora, cinci
rachete au lovit spitalul ºi o
ºcoalã din apropiere, în

care se adãposteau, în
centrul oraºului, refugiaþi
care fugeau de o ofensivã a
armatei siriene în regiunea
Alep. O clãdire care adãpos-
tea refugiaþi a fost de

asemenea atacatã cu bombe
lansate din avioane, care
aparent aparþineau forþelor
ruse, a declarat un locuitor.

Primul caz de infectare cu virusul
Zika a fost înregistrat în Rusia, fiind
vorba despre o persoanã care s-a în-
tors din vacanþã din America Centra-
lã, a anunþat, ieri, institutului de mo-
nitorizare a protecþiei consumatorului
din þarã. “Persoana infectatã cu viru-
sul Zika este internatã în prezent la un
spital de boli infecþioase, iar condiþia
ei este stabilã. ªi membrii familiei sale
au fost plasaþi sub monitorizarea me-
dicilor, nicio manifestare clinicã a vi-
rusului nu a fost depistatã la aceºtia
ºi rezultatele testelor pentru Zika au
ieºit negative în cazul acestora”, a
precizat biroul de presã al institutului.
Persoana infectatã cu virusul Zika a
fost anterior într-o cãlãtorie în Repu-
blica Dominicã din Caraibe, America
Centralã. Institutul de monitorizare a
precizat cã au fost luate toate mãsuri-
le necesare în privinþa pasagerilor care

Un guvern libian de uniune na-
þionalã a fost format, iar alcãtui-
rea sa urmeazã sã fie supusã vo-
tului Parlamentului recunoscut in-
ternaþional, a anunþat Consiliul
prezidenþial libian, susþinut de
ONU. “Guvernul a fost format
astãzi ºi trimis la Parlament”, a
declarat într-o conferinþã de pre-
sã Fathi al-Mejebri, un purtãtor de
cuvânt al Consiliului prezidenþial.
Negocierile în vederea formãrii
unui guvern de uniune naþionalã,
o solicitare de cãtre comunitatea
internaþionalã, au loc la Skhirat,
în Maroc. Consiliul prezidenþial
este alcãtuit din nouã membri ai
facþiunilor rivale ºi este condus de
cãtre Fayez al-Sarraj, un om de
afaceri care urmeazã sã devinã
premier, potrivit unui acord înche-
iat sub egida ONU. Dupã ce a
anunþat formarea Guvernului, pur-
tãtorul de cuvânt ºi-a exprimat

tidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care
luptã de 31 de ani pentru a obþine autonomia în
sud-estul Turciei. Washingtonul, care nu con-
siderã YPG o organizaþie teroristã, susþine
aceastã grupare în lupta împotriva grupãrii Statul
Islamic (SI) în Siria. Premierul Ahmet Davu-
tolgu a cerut ca YPG sã se retragã din zonele

pe care le-a cucerit de la rebeli sirieni. Preºe-
dintele american Barack Obama a îndemnat du-
minicã Rusia sã punã capãt bombardamentelor
asupra rebelilor “moderaþi” din Siria, în cadrul
susþinerii pe care i-o oferã preºedintelui sirian
Bashar al-Assad, un aliat mai vechi al Mosco-
vei, o campanie pe care Occidentul o denunþã

drept un obstacol major în eforturile de a
pune capãt rãzboiului din aceastã þarã. Yil-
maz a dezminþit, de asemenea, informaþii
potrivit cãrora aeronave saudite ar fi so-
sit la baza aerianã turcã de la Incirlik, pen-
tru a lupta împotriva militanþilor din ca-
drul Statului Islamic, însã a anunþat cã s-
a ajuns la o decizie ca Arabia Sauditã sã
trimitã patru avioane de tip F-16. Un mi-
litar turc a fost ucis duminicã seara, în
confruntãri, la frontiera cu Siria, între
forþe de securitate turce ºi un grup care
încerca sã pãtrundã în mod ilegal pe ter-
toriul turc, a anunþat armata într-un co-
municat. Armata - care reþine frecvent
persoane ce trec în ºi revin din Siria - a
anunþat ieri, într-un comunicat, cã aceastã
confruntare armatã a avut loc duminicã
seara, la ora localã 19.15, în zona Yayla-
dagi, în provincia Hatay.

speranþa cã “acesta va fi începu-
tul sfârºitului conflictului din Li-
bia”. Însã doi membri ai Consi-
liului au refuzat sã semneze do-
cumentul care anunþa formarea
noului Guvern, a declarat sub pro-
tecþia anonimatului, unul dintre
aceºti doi membri. “Noi nu am
semnat pentru cã nu suntem de
acord asupra Guvernului. Modul
în care au fost numiþi miniºtrii nu
este deloc transparent”, a spus el.
Parlamentul recunoscut pe plan
internaþional are sediul la Tobruk,
în estul Libiei. Alt Parlament, ne-
recunoscut, are sediul la Tripoli,
capitala libianã. Parlamentul de la
Tobruk urma sã se întrunescã
într-o sesiune, cu scopul de a
acorda sau nu votul de încredere
Guvernului de uniune naþionalã,
sub protecþia anonimatului, un
membru al acestui Parlament. Po-
trivit unei scrisori a Consilului pre-

zidenþial, în care se anunþã for-
marea noului Guvern ºi dupã care
AFP a primit o copie, acest Gu-
vern este alcãtuit din 18 membri,
dintre care cinci sunt miniºtri de
stat. Consiliul prezidenþial, reunit
la Skhirat, a propus deja un prim
guvern de uniune naþionalã, care
era alcãtuit din 32 de membri.
Însã acesta a fost respins pe 25
ianuarie de cãtre Parlamentul de
la Tobruk, deoarece numãrul
membrilor era considerat prea
mare. Consiliul a primit un termen
de zece zile sã prezinte un nou
guvern. Anunþul de duminicã a fost
fãcut cu câteva minute înainte de
expirarea acestui termen. Potrivit
scrisorii Consilului, postul de mi-
nistru al Apãrãrii este atribuit co-
lonelului Mahdi al-Barghati. Atribui-
rea portofoliului Apãrãrii a fost unul
dintre principalele obstacole din
timpul negocierilor. Libia a fost

cuprinsã de haos ºi este împãrþitã
între grupãri rivale armate, dupã
ce Muammar Khadafi a fost înlã-
turat de la putere ºi ucis, în 2011,
în urma unei rebeliuni susþinute de
cãtre o intervenþie militarã occiden-
talã condusã de cãtre Franþa, Ma-
rea Britanie ºi Statele Unite. Douã
rânduri de autoritãþi îºi disputã
puterea dupã ce oraºul Tripoli a
fost cucerit de cãtre miliþii în par-
te islamiste, în vara lui 2014, ºi
anume un Guvern recunoscut de
cãtre comunitatea internaþionalã,
instalat în est, ºi un Guvern cu
sediul la Tripoli, apropiat coaliþiei
miliþiilor. Organizaþia jihadistã Sta-
tul Islamic (SI), care ocupã teri-
torii vaste în Irak ºi Siria, a profi-
tat de acest vid de putere în Libia
pentru a prelua controlul asupra
oraºului Sirt ºi împrejurimilor aces-
tuia, la aproximativ 450 de kilo-
metri est de Tripoli.

s-au aflat la bordul aceleaºi aeronave
cu care a cãlãtorit ºi persoana infec-
tatã ºi cã nu existã ameninþãri la adre-
sa sãnãtãþii pasagerilor respectivi. Vi-
rusul Zika, depistat în peste 30 de þãri,
ar fi responsabil de unele malformaþii
cu care se nasc copiii precum micro-
encefalia. Brazilia, cea mai afectatã
þarã de acest virus care se transmite
prin înþepãtura þânþarilor Aedes, inves-
tigheazã posibila legãturã dintre Zika
ºi cele 4.300 de cazuri posibile de mi-
croencefalie în þarã. Nu existã vaccin
sau tratament pentru combaterea vi-
rusului, care cauzeazã strãri de febrã
moderatã, iritaþii ºi ochi roºii. Aproxi-
mativ 80% dintre pacienþii infectaþi nu
prezintã simptome. Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS) a declarat Zika
urgenþã medicalã globalã pe 1 februa-
rie pe fondul unei posibile legãturi cu
microencefalia.
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Anna Nicole

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:00

Filmul urmãreºte creºterea rapidã
ºi decãderea lui Vickie Lynn Hogan,
o mamã singurã din Texas care a
renunþat la liceu ºi care spera la o
viaþã mai bunã. Fiind conºtientã de
puterea frumuseþii sale, Vickie
acceptã o slujbã de dansatoare
topless într-un bar unde îºi schimbã
numele în Anna Nicole Smith. Cu o
nouã personalitate ºi o ºocantã
cãsãtorie cu un milionar octogenar,
J. Howard Mashall, cariera Annei
creºte spectaculos când apare în
Playboy într-un pictorial care amin-
teºte de Marilyn Monroe.

Hai sã ne cãsãtorim

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 20:30

Filmul prezintã povestea lui Rae
Carter (Lucy Liu), o fostã artistã,
care a crezut întotdeauna în
poveºtile de dragoste. Cand
relaþia ei cu Adam (Bobby Canna-
vale) s-a terminat, tânãra a înce-
put sã nu mai creadã în poveºti
de dragoste. În ciuda ezitãrilor ei,
Rae se îndrãgosteºte de Luke
(Steven Pasquale). În scurt timp
Luke o cere de soþie ºi când era
pe cale sã accepte cererea, în
viaþa ei reintrã Adam ºi o implorã
sã se cãsãtoreascã cu el.

Cine sunt?

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Jackie Chan este singurul supra-
vieþuitor al unui accident de avion
în jungla Africii de Sud, dupã o
misiune de rãpire a trei cercetãtori
care eºueazã. În urma accidentului,
Chan îºi pierde memoria ºi astfel
întrebarea "Cine sunt?" devine
numele lui. Fiind recunoscut de
agentul Morgan al CIA care trimite
asasini pe urmele lui, Cine-sunt
ajunge pânã la Rotterdam în cautarea
identitãþii sale ºi descoperirea
secretelor care plutesc în jurul
acestei misiuni.

MARÞI - 16 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 SOS pe Marea Neagrã
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Gãri de poveste
00:20 Politicã ºi delicateþuri
01:15 Exclusiv în România
01:55 Un doctor pentru

dumneavoastrã
02:55 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 SOS pe Marea Neagrã
04:45 Europa mea
05:35 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 Poºtaºul din Himalaya (R)
11:00 Legea lui Doyle (R)
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 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Guadelupa – cel mai bun

rom din lume
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

TVR 2

07:30 ªefi de coºmar 2
09:20 Circul
11:00 Iubire sub stele
12:25 San Francisco 2.0
13:10 Reþeta dragostei
15:00 Anna Nicole
16:30 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer
18:05 Alt Love Building
20:00 Premiile Bafta 2016
22:05 E nevoie de un erou
00:00 Annabelle
01:40 San Francisco 2.0
02:25 Stella Street
03:50 Legãturi de sânge
06:00 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer

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 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Terra Nova
2011, Australia, SUA, Aventuri,

Mister, SF
00:00 Spitalul de demenþã
2012, România, Comedie
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:00 Ce spun românii (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (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 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
06:00 Vorbeºte lumea

08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:30 Poliþist sub acoperire (R)
14:30 Sejur cu surprize (R)
16:30 La bloc
18:30 Eu sunt Moºul
20:30 Obsesia
20:30 Hai sã ne cãsãtorim
22:45 Dansatoarele zombie
00:45 Bãiatu' tatii (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Culoarea dragostei

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 Cine sunt?
1998, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, SF, Thriller
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Cine sunt? (R)
1998, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, SF, Thriller
03:15 Observator special (R)
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, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
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 Cronica Zilei
12:10 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, Romãnia, 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 Arma biologicã
2000, Canada, Acþiune
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, Romania, Comedie
22:55 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Arma biologicã (R)
2000, Canada, Acþiune
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 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 Teleshopping07:00 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 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: PSG - Chelsea
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 16 februarie - max: 20°C - min: 8°C

$
1 EURO ........................... 4,4710 ............. 44710
1 lirã sterlinã................................5,7847....................57847

1 dolar SUA.......................3,9925........39925
1 g AUR (preþ în lei)........155,2794.....1552794

Cursul pieþei valutare din 16 februarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Orizont

Ora: 14:00

Gen film: Dramã, Thriller

Zoolander no. 2

Ora: 16:15

Gen film: Comedie

RECOMANDÃRI TV
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Blestemul regelui Midas

Se difuzeazã la HBO, ora 13:05

Mistere antice. Rãu puternic. ªi
cãlãtoria unui erou neînfricat printr-
un tãrâm fantastic plin de puteri ºi
magie. Viaþa lui Mariah Mund, un
bãiat de 17 ani, este complet datã
peste cap când pãrinþii lui dispar ºi
fratele sãu mai mic este rãpit.
Urmând mai multe indicii pânã la
întunecatul hotel Prince Regent,
Mariah descoperã un tãrâm ascuns
plin de creaturi care furã copii,
secrete mortale ºi un artefact pier-
dut de mult timp care oferã bogãþii
fãrã limite dar ºi o putere suprana-
turalã devastatoare.

Asasini cibernetici:
Vânãtoarea

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora 22:45

Un grup de oameni ajunge pe Sirius
6-B pentru a investiga un semnal de
alarmã venit de pe planeta. Crezutã
pustie, de când s-a luat hotararea
distrugerii în masã a creatiilor
omului scãpate de sub control,
cunoscute sub numele de "screa-
mers", planeta se dovedeºte a nu fi
deloc aºa. Ajungând acolo, echipajul
gãseste un grup de supravieþuitori.
De la aceºtia aflã cã "screamers" nu
au fost distruºi în totalitate ºi, cel
mai rãu, cã aceºtia s-au adaptat ºi
sunt acum capabili sã se metamorfo-
zeze în oameni, ceea ce îi face ºi mai
greu de învins.

Fantoma de la Opera 2

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Au trecut 10 ani de când un incendiu
a izbucnit în Paris - în urma cãruia a
rãmas doar o mascã. Însã povestea
de dragoste continuã în Coney
Island, New York... Dragostea Fanto-
mei pentru soprana Christine Daae s-
a amplificat odatã cu trecerea anilor.
Christine, fiul ei în vârstã de 10 ani,
Gustave, ºi soþul ei, Raoul, Vicon-
tele de Changy, cãlãtoresc spre
Coney Island unde Christine
trebuie sã cânte pentru Hammer-
stein, dar, într-un final, va cânta
pentru Domnul Y. Însã nimeni nu
este pregãtit pentru ceea urmeazã
sã se întâmple!

MIERCURI - 17 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Tot ce conteazã
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
12:00 Teleshopping
12:30 Cartierul colinelor
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
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 Maºini, teste ºi verdicte
00:00 Sub soarele diavolului
1987, Franþa, Dramã
01:40 Exclusiv în România
02:20 Maºini, teste ºi verdicte
02:50 Sport
03:00 Telejurnal
03:50 Vorbeºte corect
03:55 Tot ce conteazã
04:45 Superconsumatorul
05:35 Garantat 100%

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Pescar hoinar
10:00 Guadelupa – cel mai bun

rom din lume (R)
11:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Laponia – Marele

ambuteiaj
20:10 Zboarã cocorii
1957, Rusia, Dramã, Rãzboi,

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

Mister
00:00 La fix
01:00 Mic dejun cu un campion
02:00 Cartea cea de toate zilele
02:10 Jurnal de secol
02:20 Arta fericirii
03:30 Naturã ºi sãnãtate
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

07:35 Alt Love Building
09:30 John Tucker trebuie sã

moarã
11:00 Premiile Bafta 2016
13:05 Blestemul regelui Midas
14:45 Viaþã de liceu
16:25 Povestea delfinului 2
18:10 Dacã aº rãmâne
20:00 Hotelul Best Exotic

Marigold 2
22:00 Legãturi de sânge
00:10 Vinil
02:05 Totul despre Schmidt
04:10 Ispita

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 Ferma vedetelor
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
00:00 Spitalul de demenþã
2012, România, Comedie
01:00 ªtirile Pro Tv (R)
02:00 Ce spun românii (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (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 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
06:00 Vorbeºte lumea

08:45 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:30 Balada lui Lucy Whipple

(R)
14:30 Eu sunt Moºul (R)
16:30 La bloc
18:30 Ca-n vremurile bune
20:30 Gattaca
22:45 Asasini cibernetici:

Vânãtoarea
00:45 Gattaca (R)
02:45 Cine A.M

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 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Fantoma de la Opera 2
2012, Marea Britanie, Dramã,

Muzical
03:15 Observator special (R)
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, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
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 Cronica Zilei
12:10 Dupã faptã ºi rãsplatã (R)
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 Centrul de control
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, 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 Centrul de control (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
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 Fotbal UEFA Champions

League: PSG - Chelsea
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
20:00 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Nitro Circus
23:30 Nitro Circus
23:45 Rezumate UEFA

Champions League
01:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Deadpool

Ora: 18:15;  20:30

Gen film: Acþiune, Aventuri, SF, Thriller
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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

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumu-
seþare angajeazã
persoanl frizerie-
coafurã, manichiu-
rã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon:
0764/125.224.

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.

Doamnã serioasã
bonã numai pen-
tru copii rog serio-
zitate. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
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.

Vând garsonierã
Bucureºti, ªosea-
ua Panduri (vis-a -
vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Tele-
fon: 0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182
Vând apartament 2
camere în Sinaia. Te-
lefon: 0722/963.871.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + dependin-
þe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
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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.

În temeiul art. 147, alin.3 din Statutul Casei de
Asigurãri a Avocaþilor din România, precum ºi art.
325 alin.3 din Statutul profesiei de avocat, Consi-
liul Filialei Dolj a Casei de Asigurãri a Avocaþi-
lor convoacã Adunarea Generalã Ordinarã în ziua de
sâmbãtã, 05 martie 2016, ora 12.00, cu urmãtoarea
ordine de zi:
    1.Raportul Consiliului Filialei privind ac-

tivitatea desfãºuratã în anul 2015;
    2.Raportul Comisiei de cenzori privind acti-

vitatea financiar-contabilã a Filialei în anul 2015;
    3.Proiectul bugetului de venituri ºi cheltu-

ieli al Filialei pentru anul 2016;
    4.Discuþii;
    5.Descãrcarea Consiliului Filialei de acti-

vitatea ºi gestiunea sa, inclusiv financiar-conta-
bilã, din anul 2015;
    6.Aprobarea proiectului bugetului de veni-

turi ºi cheltuieli al Filialei pentru anul 2016;
Lucrãrile Adunãrii Generale se vor desfãºura în

”Aula Magna” din cadrul Facultãþii de Drept, Uni-
versitatea din Craiova, cu sediul în Craiova, Calea
Bucureºti, nr.107A,la aceeaºi datã cu Adunarea Ge-
neralã a Baroului Dolj.

Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 250
mp ºi curte 500
mp renovatã, în
localitatea Se-
garcea. Telefon:
0764/366.984.
VÂND casã, car-
tier Romaneºti, str.
Bucura, nr. 86A.
Telefon: 0761/
449.236.
Proprietar vând
casã nouã Bordei
+ 700 m.p. curte,
vie + pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþã.
Telefon: 0752/
641.487.
VÂND urgent casã
Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/
297.009.

Vând casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi sau
schimb cu aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0752/
641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0251/
418.864.
Vând casã boie-
reascã mare - cen-
tral, pretabilã clini-
cã, pensiune, fir-
mã. Telefon: 0741/
219.483.

TERENURI
Vând teren agricol
2,65 ha pe raza
comunei Mârºani,
cadastru, taxe la zi,
preþ 3000 euro/ha.
Telefon: 0766/
694.623
VÂND teren îm-
prejmuit zona Sel-
gros, 750 mp, 22
Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.

Vând teren Lot 500
mp Craiova- Cartier
ªimnicu de Jos la
DJ – cadastru. Tele-
fon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti
(Melineºti) deschi-
dere 270 m. Tele-
fon: 0770/842.054.
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.
Logan 2006, 105.000
Km - proprietar, în-
matriculat, 1850 Euro
negociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Vol-
kswagen Golf 4 din
2002, înmatriculat
în România, benzi-
nã. Detalii la tele-
fon: 0768/954.944.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar-
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA 1025
(eventual suban-
samble). Telefon:
0730/304.591.
Vând motosapã
RURIS 6,5 CP 5
ore de folosire –
1200 Ron. Telefon:
0746/125.821.
Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã, 1
mobil noi. Preþ 200
lei. Telefon: 0762/
728.493.

Vând sãpun de
casã 4 lei/kg, televi-
zor color cu tele-
comandã - 80 lei,
drujbã electricã Ein-
ºel cu lanþ rezervã
nou - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
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 lun-
gã. Telefon: 0752/
236.667.
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.
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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”!

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.

Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îmblã-
niþi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã cuþite de
ghilotinã noi-1,15ml
preþ 100 lei. Tele-
fon: 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
copiii cu 3 roþi - 60
lei negociabil, cã-
ruþ copil sport - 50
lei. Telefon: 0351/
181.202.

Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii
aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
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 calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.

Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bici-
cletã 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 convenabil
sau scimb cu un
calorifer de fontã
folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
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 acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.
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 Valea
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.
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-55
ani pentru prietenie
- cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu ar-
gint la schimb ºi
manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Colegii ºi priete-
nii din Teatrul
Naþional „Marin
Sorescu” sunt
alãturi de actri-
þa Cerasela Iosi-
fescu la marea
durere pricinui-
tã de pierderea
mamei sale.
Dumnezeu s-o
odihneascã!
Sincere condo-
leanþe întregii
familii îndoliate.



spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15marþi, 16 februarie 2016

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã mai bine de douã luni de
pauzã, cea mai prestigioasã com-
petiþie intr-cluburi din lume se în-
toarce, astãzi, cu primele douã jo-
curi din cadrul optimilor de finalã.

Meciul zilei se disputã pe “Parc
des Princes”, unde gazdele de la Paris
Saint-Germain primesc replica lui
Chelsea Londra. Cele douã au fost
rivale în aceeaºi fazã ºi stagiunea tre-
cutã, câºtig de cauzã având atunci
francezii, la capãtul unei “duble” dra-
matice! Mai întâî a fost un 1-1 la
Paris (Cavani 54 / Ivanovic 36), pen-
tru ca returul de la Londra sã aibã
nevoie de prelungiri. Chelsea a lovit
prima ºi se pãrea cã nu mai poata
rata calificarea, dat fiind faptul cã

Liga CampionilorLiga CampionilorLiga CampionilorLiga CampionilorLiga Campionilor
revine în actualitaterevine în actualitaterevine în actualitaterevine în actualitaterevine în actualitate

Optimi de finalã, manºa tur, astãzi, 21:45: Paris SG – Chelsea
(Dolce 1, Sport.ro), Benfica – Zenit (Dolce 2).

golul a cãzut tocmai în minutul 81
(Cahill). N-a fost de acord un alt fun-
daº, David Luiz (86). Alb-albaºtrii au
trecut din nou la conducere, dupã
ce Hazard a transformat o loviturã
de pedeapsã (96), iar rezultatul final
a fost stabilit de celãlalt “central” al
parizienilor, Thiago Silva (114). Aºa
s-a scris istoria unei revanºe a PSG-
ului, în contextul în care Chelsea ie-
ºise biruitoare un an mai devreme,
în sferturi. A fost tot un 3-3 la gene-
ral, 3-1 în Hexagon ºi 2-0 în Regat.
Reuºita ce I-a trimis pe “albaºtrii” în
careul cu aºi a cãzut în minutul 87,
fiind semnatã de Demba Ba.

Statistica mai consemneazã o
“dublã” în grupele ediþiei 2004-

2005, 3-0 pentru Chelsea în Franþa
ºi 0-0 în returul de pe “Stamford
Bridge”.

PSG, lider detaºat în Ligue 1, se
prezintã la aceastã partidã dupã o
remizã “albã”, pe teren propriu, cu
Lille, pe când Chelsea, cu un sezon
deplorabil în Premier League (locul
12, la 20 de puncte de liderul sur-
prizã Leicester), a surclasat-o pe
codaºa Newcastle, 5-1.

Spaniolul Carlos Velasco Carballo
va conduce partida din aceastã sea-
rã, în care se mai joacã ºi Benfica –
Zenit. Acestea au mai fost fost faþã-
n faþã în optimi ºi în urmã cu patru
sezoane, mai departe avansând Ben-
fica, 2-3 în Rusia ºi 2-0 în Portu-

galia. N-a fost ºi ultima “directã”.
Cealaltã s-a consemnat în grupele
ediþiei 2014-2015, atunci dovedin-
du-se mai bunã Zenit, 2-0 (d) ºi 1-
0 (a). Pe doi în Liga Sagres, la trei
puncte de liderul Sporting, Benfica
vine dupã eºecul din derby-ul cu
FC Porto (1-2 pe “da Luz”). În
schimb, Zenit, doar pe 6 în cam-
pionat, n-a mai jucat un meci ofi-
cial din 3 decembrie. Campionatul
în Rusia se reia în 5 martie.

Arbitru la disputa de la Lisabona
a fost desemnat italianul Gianluca
Rocchi.

Programul restului optimilor:
Gent – Wolfsburg, AS Roma – Real
Madrid (astãzi), Arsenal – FC Bar-
celona, Juventus – Bayern Mun-
chen (23 februarie), PSV Eindho-
ven – Atletico Madrid, Dinamo Kiev
– Manchester City (24 februarie).
Retururile sunt programate în 8, 9,
15 ºi 16 martie.

Simona Halep se menþine pe lo-
cul al treilea în clasamentul mon-
dial al jucãtoarelor profesioniste de
tenis, dupã americanca Serena Wil-
liams ºi germanca Angelique Ker-
ber, potrivit site-ului WTA.

Constãnþeanca, care a intrat în

Halep poate ceda, sãptãmâna viitoare,
locul al treilea în ierarhia WTA

Totul þine de parcursul sãu de la Dubai, unde va afla astãzi contra cui va debuta în optimile de finalã

Cea mai bunã grupã de juniori a Universitãþii,
în cantonament la Herculane

noul an pe poziþia secundã, riscã
însã sã mai coboare în ierarhie, în-
cepând de sãptãmâna viitoare. Ha-
lep participã, în cursul acestor zile,
la turneul de la Dubai (Emiratele
Arabe Unite), unde a câºtigat titlul
în 2015. Românca nu-ºi va putea

apãra cele 900 de puncte cucerite,
deoarece din 2016 turneul e de ca-
tegorie Premier ºi oferã câºtigãtoa-
rei doar 470 de puncte. Astfel, ea
pierde din start 430 de puncte ºi
riscã sã fie depãºitã de poloneza
Agnieszka Radwanska, aflatã la
335 puncte ºi care are de apãrat la
Dubai doar 105 puncte. Garbine
Muguruza, semifinalistã anul tre-
cut (350 puncte) în Emirate, poa-
te ºi ea ameninþa poziþia româncei,
dacã Simona nu va avea un par-
curs mai lung.

La Dubai, Simona Halep, princi-

palã favoritã dupã ce Serena ºi Ker-
ber s-au retras,  e calificatã direct
în optimi de finalã, unde va juca,
miercuri, contra învingãtoarei din-
tre sârboaica Ana Ivanovic ºi aus-
tralianca Daria Gavrilova (meciul va
fi azi, de la ora 12:00). În disputele
directe cu Ivanovic, Halep e con-
dusã cu 3-2, în timp ce contra Ga-
vrilovei are 1-0.

În clasamentul WTA actualizat
ieri, Irina Begu ocupã locul 33
(salt de o poziþie), Monica Nicu-
lescu este pe 37 (staþionare), Ale-
xandra Dulgheru ocupã poziþia a

56-a (în regres douã locuri), iar
Andreea Mitu se aflã pe locul 102
(de pe 104).

Iatã ºi Top 10 WTA: 1. Serena
Williams (SUA) – 9.245p, 2. Ange-
lique Kerber (Germania) – 5.700p,
3. Simona Halep – 5.545p, 4. Ag-
nieszka Radwanska (Polonia) –
5.210p, 5. Garbine Muguruza (Spa-
nia) – 4.991p, 6. Maria ªarapova
(Rusia) – 3.672p, 7. Flavia Pennet-
ta (Italia) – 3.611p, 8. Petra Kvito-
va (Cehia) – 3.582p, 9. Belinda Ben-
cic (Elveþia) – 3.505p, 10. Lucie
Safarova (Cehia) – 3.481p.

ASA – Pandurii 0-1
A marcat: Sãpunaru 45+2 pen.
Viitorul – CSMS Iaºi 1-2
Au marcat: Tãnase 89 pen. / Golubovic 45+2 pen., Nuno Viveiros 53.
Astra – CFR Cluj 2-2
Au marcat: Boldrin 63, 90+2 / Juan Carlos 38, Victor Bruno 56.
„U” Craiova – Petrolul 2-0
Au marcat: Vãtãjelu 19, Nuno Rocha 64.
ACS Poli – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Zicu 90+3 / L. Rus 75, Tudorie 90+2.
Dinamo – FC Botoºani 1-0
A marcat: Costache 27.
Meciul Concordia – Steaua s-a jucat asearã.
Clasament
1. Astra 24 13 8 3 40-28 47
2. Dinamo 24 12 8 4 31-23 44
3. Viitorul 24 12 7 5 46-26 43
4. Pandurii 24 12 7 5 31-24 43
5. Steaua 23 11 7 5 31-21 40
6. ASA 24 8 11 5 26-20 35
..........................................................................................................................................................................................

7. CSMS Iaºi 24 9 8 7 20-23 35
8. Craiova 24 8 6 10 25-25 30
9. Botoºani 24 6 8 10 30-33 26
10. CFR Cluj 24 7 10 7 29-25 25
11. ACS Poli 24 4 9 11 22-34 21
12. Voluntari 24 3 9 12 23-40 18
13. Concordia 23 3 8 12 21-38 17
14. Petrolul 24 2 8 14 16-31 8
CFR Cluj ºi Petrolul sunt penalizate cu 6 puncte
Etapa viitoare
FC Botoºani – Astra, vineri, ora 20.30
CSMS Iaºi – ACS Poli, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – Chiajna, sâmbãtã, ora 20.30
Petrolul – Viitorul, duminicã, ora 18
CFR Cluj – ASA, duminicã, ora 20.30
Pandurii – „U” Craiova, luni, ora 18
FC Voluntari – Steaua, luni, ora 20.30

Lideri în ierarhia campionatului Liga Elitelor,
juniorii B ai Universitãþii Craiova, antrenaþi de
Mugur Guºatu, au plecat, ieri, într-un stagiu cen-
tralizat de pregãtire în staþiunea montanã Bãile
Herculane, care va dura o sãptãmânã. Celelalte
grupe de juniori ale clubului se vor pregãti pe
plan local, pe terenurile din Bãnie. Echipa a doua
a clubului va disputa în aceastã perioadã douã
partide de verificare. Prima se va juca astãzi, de
la ora 15.45, în compania formaþiei Viitorul Câr-
cea. Sâmbãtã, de la ora 11, Universitatea II Cra-
iova va întâlni Tractorul Cetate. Ambele partide
vor avea loc pe baza sportivã de la Aeroport.

DIGI SPORT 1
19:00 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: CSM Bucureºti – HC
Vardar.

DIGI SPORT 2
12:00 ,  14:00 ,  17:00 ,  19:00  –

TENIS (F) – Turneul de la Dubai,
în Emiratele Arabe Unite: ziua a
2-a.

DIGI SPORT 3
17:15  – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: HCM Baia Mare – HCM

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Rm. Vâlcea / 19:00 – POLO – Liga
Mondialã: România – Grecia.

DIGI SPORT 4
19:00 ,  21:00  –  VOLEI (M) –

Liga Campionilor: Arkas Izmir –
Cucine Lube Civitanova,  Lotos
Trefl Gdansk – Zenit Kazan.

DOLCE SPORT 1
19:00 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: CSM Bucureºti – HC
Vardar / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Paris SG – Chelsea.

DOLCE SPORT 2
19:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Fenerbahce – Lokomotiv Mosco-
va / 21:45 – FOTBAL – Liga Cam-
pionilor: Benfica – Zenit.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor: Paris SG – Chelsea.
EUROSPORT 1
12:30, 21:00 – SNOOKER – Ope-

nul Þãrii Galillor, la Cardiff, în Re-
gatul Unit: etapa a 2-a.

LIGA I – ETAPA A 24-A
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Universitatea Craiova a câºtigat
meciul de debut din 2016, contra Pe-
trolului, fãrã emoþii, deºi ultima jumã-
tate de orã a evoluat în inferioritate
numericã, dupã eliminarea lui Mad-
son. Din start trebuie menþionat cã
ultima clasatã ºi-a confirmat în Bãnie
poziþia din clasament, etalând un joc
modest, oferind senzaþia cã nici dacã
ar fi jucat cu doi-trei jucãtori în plus
n-ar fi putut reveni pe tabelã. Cu an-
trenor aflat la debut în Liga I, Schu-
macher, ºi cu 7 jucãtori noi în primul
11, Petrolul a arãtat cã doar o minune
o poate scãpa de la retrogradare. Pe
de altã parte, Universitatea a jucat într-
un sistem 4-4-2, în care Mateiu a fost
sacrificat, aceasta fiind surpriza din
primul “unsprezece”, în care ºi-a fã-
cut loc Mãzãrache. Fãrã a etala un joc
de calitate, Craiova a fost pragmaticã,
s-a adaptat mult mai bine terenului
extrem de dificil, toþi jucãtorii având o
determinare de remarcat. Totodatã,
plusul de omogenitate al Universitã-
þii s-a fãcut simþit. Adevãratul test va
fi însã în runda viitoare, la Severin, pe
un teren bun ºi contra unui adversar
de play-off. Deºi ºansele de Top 6 ale
alb-albaºtrilor au crescut puþin, dupã
ce ASA a pierdut cu Pandurii, ele rã-
mân totuºi minuscule. Ca sã prindã
play-off-ul, Universitatea trebuie sã
batã pe Pandurii ºi CFR Cluj, în ace-
laºi timp ASA sã piardã jocurile cu
CFR Cluj ºi FC Botoºani, iar Iaºiul sã
nu obþinã mai mult de un punct din
partidele cu ACS Poli ºi Steaua.

Mogoºanu: “A fost decizia mea
ca Mateiu sã nu fie titular”

Mogoºanu s-a bucurat pentru

Râul, ramul, “prietene” doar juveþilorRâul, ramul, “prietene” doar juveþilorRâul, ramul, “prietene” doar juveþilorRâul, ramul, “prietene” doar juveþilorRâul, ramul, “prietene” doar juveþilor
Alb-albaºtrii au fost extrem de determinaþi ºi s-au adaptat mai bine terenului dificil,

în faþa unei echipe modeste, schimbate aproape complet faþã de anul trecut
debutul cu victorie în calitate de di-
rector tehnic, lãudându-ºi jucãtorii.
El crede cã ºansele la play-off sunt
condiþionate de pregãtirea exempla-
rã a elevilor sãi, nevorbind de alte
calcule. „Cred cã e un prim pas, unul
foarte important, faptul cã am reuºit
sã câºtigãm cu 2-0, în condiþiile unui
teren extrem de greu ºi în inferiorita-
te numericã peste 30 de minute. A
cântãrit foarte mult acest fapt ºi mã
bucur cã bãieþii au reuºit sã reziste
pânã la capãt ºi sã avem chiar ºi în
zece oameni multe acþiuni de poartã
ºi ocazii foarte mari de a marca. ªanse
la play-off avem dacã ne vom antre-
na cât mai bine ºi de a pune în aplica-
re tot ceea ce construim în fiecare zi.
Politica mea este aceea a paºilor mã-
runþi, de a ne pregãti la fiecare antre-
nament cum se cuvine. Sunt foarte
bucuros pentru bãieþi, pentru rezul-
tat ºi pentru faptul cã veneam dupã
o perioadã foarte grea, în care nu am
reuºit sã câºtigãm cinci jocuri” a de-
clarat Mogoºanu.

Directorul tehnic a explicat deci-
zia de nu-l introduce titular pe Mate-
iu, pusã de unii suporteri pe seama
unei sugestii a conducerii clubului:
“Faptul cã Mateiu nu a fost titular a
fost decizia mea. A avut o micã pro-
blemã medicalã în cursul acestei sãp-
tãmâni ºi am decis cã e mai bine sã
nu intre de la început. Va trebui sã se
pregãteascã în continuare, sã treacã
peste problema medicalã pe care a
avut-o ºi va fi bine“.

Mateiu a rãubufnit chiar în mo-
mentul în care a fost chemat sã-l în-
locuiascã pe Mãzãrache, aruncându-

ºi treningul ºi gesticulând nervos.
Antrenorul principal, Victor Naicu,

a subliniat ºi el efortul deosebit al ju-
cãtorilor ºi contraatacurile periculoa-
se reuºite de acestora dupã ce au rã-
mas în inferioritate numericã. “În pri-
mul rând aº vrea sã felicit jucãtorii
noºtri pentru efortul depus, mai ales
în momentul în care am rãmas cu un
om în minus. Am pregãtit bine acest
joc ºi victoria e meritatã. În momentul
în care am rãmas în 10 jocul s-a des-
chis. Petrolul a trebuit sã atace, erau
ºi conduºi, iar jucãtorii noºtri rapizi
din benzile terenului au profitat de
spaþiile mari lãsate de adversari. În-
cercãm sã strângem cât mai multe
puncte din etapele rãmase pânã la sfâr-
ºitul campionatului. În momentul în
care se va încheia vom trage linie ºi
vom vedea unde ne aflãm. Dacã nu
vom putea juca în play-off, consider
cã aceste puncte ne vor prinde bine
în play-out. Cât ºansele existã ne agã-
þãm de orice posibilitate pe care o
avem. Este greu, dar în fotbal s-au
vãzut multe” a spus Naicu.

Vãtãjelu: “Pregãtisem altceva,
dar a trebuit sã ne adaptãm la con-
diþiile de joc”

Bogdan Vãtãjelu a executat penal-
ty-ul în stilul caracteristic: tare ºi pe
centrul porþii, iar Cobrea a intuit acest
lucru. Fundaºul care transformase
douã lovituri de pedeapsã în acest
campionat, cu Viitorul ºi cu Steaua, a
avut ºansã ºi mingea i-a revenit, des-
chizând scorul. Vãtãjelu a recunos-
cut cã a avut noroc la acea execuþie
ºi totodatã admite cã Universitatea
nu a intrat în lupta pentru play-off,

ºansele fiind doar teoretice: „Nu am
intrat în lupta pentru play-off, ºan-
sele matematice sunt foarte mici, dar
mai este o speranþã. Noi luptãm la
fiecare meci sã luãm cele trei puncte.
Dupã aceste douã meciuri care au mai
rãmas o sã vedem unde ne aflãm. Am
avut noroc la gol, mã bucur cã am
marcat ºi cã echipa a câºtigat. Voi sta
cu gândul la echipa naþionalã atât cât
voi avea ºanse. În primul rând trebu-
ie sã fiu sãnãtos, sã joc cât mai bine,
echipa sã meargã din ce în ce mai
bine ºi atunci cred cã voi avea ºanse
sã merg la urmãtoarele meciuri ami-
cale ºi dupã aceea la Campionatul
European. Terenul a fost greu ºi jo-
cul a suferit puþin. Noi pregãtisem
altceva, dar mã bucur cã am fost mai
pragmatici, am câºtigat ºi am fãcut
suporterii fericiþi“.

“Lupii galbeni” au dat vina pe
terenul greu

Antrenorul Petrolului, Constantin
Schumacher, considerã cã alb-albaº-
trii s-au adaptat mai bine la condiþiile
de joc, câºtigând duelurile cu elevii

sãi, aici fãcându-se diferenþa în me-
ciul de pe “Extensiv”: “Felicit Craio-
va pentru cã a câºtigat, s-a adaptat
mult mai bine la teren. Jucãtorii mei
vin dupã o pregãtire pe terenuri foar-
te bune, fãcutã în Antalya. S-a vãzut
aceastã diferenþã în abordarea aces-
tei partide, pentru cã suntem o echi-
pã care încercãm sã avem posesie.
Gazonul ne-a dezavantajat, am pier-
dut duelurile unu la unu, gazdele au
profitat ºi s-a vãzut pe tabelã. Am
încredere cã jucãtorii pot face faþã
presiunii, mai ales cã nu e o diferenþã
mare cu echipele cu care ne batem la
salvare“.  

Fostul mijlocaº al Craiovei, Dacian
Varga, a declarat: „Terenul a fost foar-
te greu, iar în prima reprizã diferenþa
a fãcut-o acel penalti. Din pãcate
pentru noi, nu am reuºit sã revenim
ºi sã egalãm. Credem în salvarea de
la retrogradare. Mai sunt douã etape
ºi începe play-out-ul, ºi acolo e care
pe care. Mi-aº dori sã prindã Craio-
va un loc de play-off ºi noi sã ne
salvãm de la retrogradare“.


