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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Suntem bogaþi, Popescule,
suntem bogaþi în sãrãcie.
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Comunã vestitã prin
hãrnicia locuitorilor sãi,
unde numai zecile de mii
de fire de varzã sãdite,
manual, dau semnalul cã,
doar prin efort se pot face
agoniselile de-o viaþã,
Moþãþei se lasã descope-
ritã în farmecul sãu unic,
ºi acum, la sfârºitul unei
ierni amestecate în gân-
duri. Case primenite,
strãzi asfaltate, apã cu-
rentã ºi sute de hectare
ocupate cu rãsaduri ºi
grâu sunt câteva dintre
trãsãturile fundamentale
ale acestei localitãþi, ce
pânã mai acum vreme nu-
mãra peste 8.200 de sufle-
te. Lipsa unui loc de mun-
cã pentru cei tineri, slaba
infrastructura economicã
din zonele apropiate au
fãcut ca plecãrile tineri-
lor pe alte meleaguri sã
devinã o certitudine, iar
în prezent, dupã ultimul
recensãmânt din 2011, la
Moþãþei mai vieþuiesc
cam 6.900 de persoane.
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Ce l-a gãsit pe fostul ministru
de externe ºi ex-ambasadorul
României la Vatican, Andorra, Li-
sabona ºi Paris sã jubileze pe fa-
cebook, dupã acþiunea ANAF
împotriva Antenei 3, considerând
ordinul de evacuare “o binecu-
vântare divinã”, este de neîn-
þeles. O fandosealã lexicalã, nu
e totuna cu inteligenþa. Deoare-
ce, printr-o asemenea poziþiona-
re riscantã, nu salutã punerea în
aplicare a unei hotãrâri judecã-
toreºti rãmasã definitivã, de care
Antena 3 avea cunoºtiinþã din
august 2014...

Cornelia Szabo,
directorul CEZ Vânzare:
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E o ipotezã, cea enunþatã în
titlul de mai sus, pe care o pro-
pun tot mai multe instanþe me-
diatice ºi politice din Vest ºi din
Est, în privinþa confruntãrilor co-
tidiene ºi tot mai sângeroase care
au loc în Siria. ªi ca un fãcut, ori
de câte ori, principalii actori in-
ternaþionali, Washington ºi Mos-
cova, decid, dupã fiecare întâl-
nire încheiatã cu anunþate acor-
duri de pace, mai precis cu deci-
zii de încetare a focului între ta-
berele beligerante…
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Ministrul
Transporturilor,
Dan Costescu:
Corpul de control
al ministrului face
verificãri la TAROM

Corpul de control al minis-
trului Transporturilor a fost
trimis la Tarom pentru a
analiza de ce aeronavele
companiei înregistreazã
întârzieri chiar ºi de 2-3 ore, a
declarat, ieri, în plenul
Senatului, ministrul Trans-
porturilor, Dan Costescu, care
a vorbit ºi despre restructura-
rea companiei. “În acest
moment Corpul de control al
ministrului Transporturilor
este la Tarom pentru a
analiza, în afarã de aspectele
tehnice, ºi aspectele care, în
ultimele zile au generat
întârzieri chiar ºi de 2-3 ore”,
a declarat ministrul Transpor-
turilor, Dan Costescu. El a
mai spus cã a cerut conduce-
rii companiei un plan de
mãsuri pe termen scurt pentru
remedierea situaþiei. “Flota
Tarom este învechitã. Avem
23 de aeronave care sunt
eterogene. Sunt trei mãrci
diferite de aeronave, fiecare
având câte 2-3 tipuri de
aeronave. Aceasta creeazã
dificultãþi foarte mari la
întreþinere, la operare, practic
nefiind zi în care aceastã
companie sã nu înreghistreze
întârzieri”, a precizat Costes-
cu.De asemenea, ministrul
Transporturilor a adãugat cã
a fost demaratã o procedurã
de achiziþie de consultanþã
pentru restructurare.
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Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat,
ieri, cã acþiunea ANAF în cazul posturilor de
televiziune ale trustului Intact reprezintã un

atentat la adresa libertãþii presei, precizând cã
social-democraþii aºteaptã cu interes rãspunsuri

de la premierul Dacian Cioloº.

Liderul PSD ºi-a exprimat “in-
dignarea” faþã de demersurile
ANAF. “Am dorit sã fac aceastã
declaraþie de presã pentru a-mi
exprima indignarea faþã de modul
abuziv în care funcþionarii ANAF
au procedat, ieri, când au descins
în sediul a cinci televiziuni. Din
punctul nostru de vedere este o
acþiune profund nedemocraticã
(…) Aceastã acþiune este clar un
atentat împotriva libertãþii de ex-
primare a presei. Nu existã nici-
un fel de explicaþie logicã pentru
care, ieri, funcþionarii ANAF, în
sediul unor televiziuni îi legitimau
pe cei care muncesc acolo. S-a
ajuns în situaþia în care i-au legi-
timat ºi pe cei care ieºeau de la
emisiuni, membri unor partide, in-
clusive un senator al României” a
declarat Dragnea, într-o conferin-
þã de presã.

Liderul PSD a mai spus cã, în

ceea ce priveºte decizia Senatu-
lui, a avut o discuþie cu Cãlin Po-
pescu Tãriceanu ºi cu liderul se-
natorilor PSD Mihai Fifor. “Am
susþinut ºi susþinem ca primul
ministru sã vinã mâine în Senat ºi
sã dea explicaþii. (…) Aºteptãm cu
mare interes rãspunsurile prim-
ministrului Dacian Cioloº, sã fie
conºtient cã o structurã din subor-
dinea Guvernului, în care ºeful
ANAF este numit prin decizia pri-
mului ministru, sã dea explicaþiile
pentru modul în care s-a proce-
dat ºi, foarte important, sã gãseas-
cã soluþii pentru ca aceste televi-
ziuni sã nu fie închise”, a mai spus
social-democratul. El a mai pre-
cizat cã va discuta cu preºedinte-
le Comisiei de Buget Finanþe din
Camera Deputaþilor, Viorel ªtefan,
pentru a chema ANAF în Parla-
ment pentru a da explicaþii cu re-
ferire la cazul trustului Intact. Li-

derul PSD susþine cã termenul de
cinci zile în care trebuie sã se mute
televiziunile trustului este “cinic”
ºi “nerealist”.

Senatul a decis, ieri, la propu-
nerea lui Cãlin Popescu Tãricea-
nu, sã-l cheme pe premier pentru
a da explicaþii cu privire la acþiu-
nea ANAF în cazul Antena 3, pe
care preºedintele Senatului a cali-
ficat-o drept “un plan bine pus la

punct de suspendare a democra-
þiei ºi de anihiliare a presei”. La
rândul sãu, liderul senatorilor
PSD, Mihai Fifor, a spus cã so-
cial-democraþii se raliazã acþiunii
lui Tãriceanu. “PSD nu poate asis-
ta nepãsãtor la aceastã tentativã
de suprimare a unui post de tele-
viziune din România – stat Euro-
pean, România membru al UE”, a
susþinut Fifor.

Cazul Antenei 3 ajunge la Bruxelles
Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, vorbeºte, în ultimul mesaj

publicat pe pagina de Facebook, despre cazul Antenei 3. În acest context,
Norica Nicolai a anunþat cã va „utiliza la Bruxelles cãile parlamentare

pentru a atrage atenþia asupra acestui derapaj”.

 „Istoria omenirii este încãrcatã de perso-
naje care au crezut cã ºtiu tot, care nu au su-
portat contraargumente la ideile lor, care au
condus prin totalitarism, ignoranþã ºi chiar
prostie. Democraþia româneascã a început cu
niºte cetãþeni revoltaþi care au pus stãpânire
pe singurul mijloc de comunicare la acea vre-
me, televiziunea naþionalã, pentru a-ºi trans-

mite ideile împotriva comunismului, împotri-
va unui sistem profund nedrept, dictatorial.
A fost momentul când am ºtiut cu toþii cã
noi, cei care aveam contraargumentele, sun-
tem mulþi, vrem aceleaºi lucruri ºi astfel ne-

am unit pentru a ne obþine libertatea. A devenit
astãzi normal sã ne exprimãm, avem fiecare
propriile pãreri politice, avem alegerea de a ne
informa de la cine dorim, pentru a ne confir-
ma aceste pãreri prin mijloacele de comunica-
re în masã ºi astfel creãm dezbateri în socie-
tate, creãm zgomot. Cu alte cuvinte, expri-
mându-ne, evoluãm. Aceasta este democraþia.

Iar democraþia este un mediu de viaþã garantat
în primul rând de libertatea de exprimare. Ceea
ce se întâmplã în acest moment prin aceastã
acþiune de intimidare exercitatã de o instituþie
a statului împotriva unui organ media cunos-
cut ºi recunoscut pentru opiniile deseori criti-
ce, pentru dezvãluirile pe care nu mulþi au cu-
rajul sã le facã, este de fapt un atentat la liber-
tatea de exprimare pe care noi ne-am câºtigat-
o, eliberându-ne de un regim care ne spunea
ce sã mâncãm, ce sã citim, ce sã facem ºi mai
ales ce sã gândim...”, a scris Norica Nicolai
pe pagina de Facebook.

Potrivit unor surse guvernamen-
tale, premierul, care se aflã marþi
la Bruxelles, a confirmat partici-
parea la dezbaterea din Senat pri-
vind acþiunea ANAF în cazul postu-
rilor de televiziune ale trustului In-
tact. Informaþia a fost confirmatã
pentru MEDIAFAX ºi de vicepre-
ºedintele Senatului, Ioan Chelaru -
(PSD). ”Mâine, la 10:30, va fi în
plen, am primit mesaj de la pre-
mier”, a precizat Ioan Chelaru.

Premierul Dacian Cioloº merge miercuri în Senat
pentru a da explicaþii în legãturã cu acþiunea ANAF

Premierul Dacian Cioloº va merge astãzi în Senat,
el rãspunzând astfel invitaþiei senatorilor care au
decis ca ºeful Executivului sã vinã în plen ºi sã dea

explicaþii în legãturã cu acþiunea ANAF în cazul
posturilor de televiziune ale trustului Intact.

Senatul a decis, ieri, la propu-
nerea lui Cãlin Popescu Tãricea-
nu, sã-l cheme pe premier pentru
a da explicaþii cu privire la acþiu-
nea ANAF în cazul Antena 3, pe
care preºedintele Senatului a cali-
ficat-o drept “un plan bine pus la
punct de suspendare a democra-
þiei ºi de anihiliare a presei”. “În
baza articolului 111 al Constituþiei,
Senatul are dreptul sã cearã Gu-
vernului sã dea explicaþii ºi vreau

sã fiþi de acord ca, în numele Se-
natului, sã cerem primului minis-
tru al României mâine sã vinã de
urgenþã în faþa Senatului sã dea
explicaþii referitoare la acþiunea

unor instituþii din subordinea Gu-
vernului, care nu pot fi puse în
registrul economic al unor sume
de bani”, a spus preºedintele Se-
natului, Cãlin Popescu Tãriceanu.
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Ce l-a gãsit pe fostul ministru
de externe ºi ex-ambasadorul
României la Vatican, Andorra, Li-
sabona ºi Paris sã jubileze pe fa-
cebook, dupã acþiunea ANAF
împotriva Antenei 3, considerând
ordinul de evacuare “o binecu-
vântare divinã”, este de neîn-
þeles. O fandosealã lexicalã, nu
e totuna cu inteligenþa. Deoare-
ce, printr-o asemenea poziþiona-
re riscantã, nu salutã punerea în
aplicare a unei hotãrâri judecã-
toreºti rãmasã definitivã, de care
Antena 3 avea cunoºtiinþã din
august 2014, ci îºi exprimã cu ci-
nism niºte resentimente, care nu
îl onoreazã . Dupã ce i-a numit
“mahala ineptã” pe românii
care au ieºit în Piaþa Universitã-

MIRCEA CANÞÃR

þii, ca sã protesteze la începutul
lui 2012, faþã de demiterea lui
Raed Arafat din funcþia de se-
cretar de stat în Ministerul Sãnã-
tãþii, Teodor Baconschi, reîntors
în Ministerul de externe anul tre-
cut, se poziþioneazã din nou pe
contrasens, din cauza unei adver-
sitãþi personale faþã de Antena 3.
Diplomatul Teodor Baconschi
este ceea ce numim un intelec-
tual, ºi mai mult fiul unui eseit,
poet, publicist, traducãtor de ori-
entare modernistã, Anatol E.
Baconschi, autorul “Falsului jur-
nal de cãlãtorie” (2 volume), dar
ºi a “Panoramei poeziei uni-
versale contemporane”, un
compendiu al poeziei moderniste
europene, cãsãtorit... la Goicea

Micã, bineînþeles, judeþul Dolj,
unde a avut socrii, descrisã fiind
o deplasare cu Octavian Paler, de
acesta din urmã, în “Viaþa ca o
coridã”. Ca sã nu ne lungim cu
vorba: vine dintr-o familie bunã.
Ceea ce nu s-a dovedit suficient.
ªi nu rareori, mare lucru nu în-
seamnã. Domnul Teodor Bacon-
schi gândeºte din pãcate anacro-
nic. Nu neapãrat politic. Antena
3 reprezintã ºi ea politicul, cu tot
ce are bun ºi rãu. De ani buni nu
a ieºit din logica anti-Bãsescu,
pentru care a plãtit, ºi rãzboiul nu
e terminat: a adus USL-ul la pu-
tere ºi i s-a recunoscut public
acest lucru, de cãtre Liviu Drag-
nea ºi nu numai, a fost cu USL,
cu Victor Ponta, fãrã PNL, dar

ºi cu PNL, cu Klaus Iohannis, cu
care se înþelege bine, cum o face
ºi cu multe instituþii, pe care nu le
mai amintim. Evacuarea Antene-
lor în 5 zile, cerutã imperativ de
ANAF, operaþiune imposibilã în
mod logic, e întoarsã pe toate fe-
þele, discuþia în sine fiind încinsã,
arãtându-ne unde duce depoliti-
zarea, cum spune ziaristul Costi
Rogozanu. Se poate ºi mai rãu.
Pe un fond de febrilitate, gesturi-
le sunt mai puþin cumpãtate. Eu-
roparlamentarul ALDE, Norica
Nicolai, a anunþat pe facebook, de
la Bruxelles, cã va utiliza toate
mijloacele posibile pentru apãra-
rea libertãþii de exprimare a pre-
sei din România. ªtim cã astãzi
premierul Dacian Cioloº este che-

Derapajul lui TDerapajul lui TDerapajul lui TDerapajul lui TDerapajul lui Teodor Baconschieodor Baconschieodor Baconschieodor Baconschieodor Baconschi
mat în Senat, pe aceastã chestiu-
ne devenitã explozivã. La nivelul
opiniei publice percepþia este di-
feritã: unii sunt cu Antenele, alþii
împotriva acestora. Salutabil a
pãrut mesajul lui Bogdan Rareº,
de la un post de televiziune con-
curent, care a înþeles sã se inte-
greze unui scenariu civilizat, în
astfel de momente, delicate. Ceea
ce e o probã de caracter. De fapt
diplomatul Teodor Baconschi,
exprimând fie ºi o opinie perso-
nalã, la o manierã de “suporter de
fotbal”, ne aratã aºa cum suntem:
rãi, haini, veleitari, predispuºi par-
tizanatului. Un soi de ebrietate
sufleteascã, de naturã sã ne di-
namiteze discernãmântul, nu ne
este strãin.

Pentru a preveni infecþia cu
Shiga toxina E.coli (STEC) auto-
ritãþile sanitare îi sfãtuiesc pe pã-
rinþi sã se spele pe mâini cu apã
ºi sãpun dupã folosirea toaletei,

dupã schimbarea scutecelor co-
pilului ºi înaintea preparãrii sau a
consumului de alimente. De ase-
menea, sã se spele pe mâini cu
apã ºi sãpun dupã contactul cu
animale sau cu materialele folo-
site pentru îngrijirea lor.

Carnea trebuie preparatã co-

Ce este E.coli, bacteria careCe este E.coli, bacteria careCe este E.coli, bacteria careCe este E.coli, bacteria careCe este E.coli, bacteria care
a speriat pãrinþii din toatã þara?a speriat pãrinþii din toatã þara?a speriat pãrinþii din toatã þara?a speriat pãrinþii din toatã þara?a speriat pãrinþii din toatã þara?
Ultimul raport de la “Marie Curie” confirmã trei infecþii cu E. coli, dar ºi

cu diverºi viruºi, în cazul bebeluºilor internaþi sãptãmâna trecutã la Bucu-
reºti. Deocamdatã nu se ºtie dacã Escherichia coli se face vinovatã pentru
criza sanitarã la care sistemul medical nu are încã rãspuns. Cert este cã
trei copii au murit, iar opt rãmân în continuare sub supravegherea medici-
lor: patru dintre ei la nefrologie ºi alþi patru la Terapie Intensivã. De ase-
menea, Corpul de Control al premierului face verificãri în acest caz, fiind
vizate atât respectarea procedurilor în unitãþile medicale din Argeº ºi din
Bucureºti, cât ºi promptitudinea asistenþei acordate ºi modalitatea în care
este realizatã investigaþia epidemiologicã.

respunzãtor termic, iar cea de
vitã, mai ales cea tocatã, trebuie
gãtitã la o temperaturã de minim
70 grade Celsius (temperatura
trebuie atinsã în interiorul prepa-

ratului). Este de evitat laptele
crud (nepasteurizat), produsele
lactate nepasteurizate sau achi-
ziþionate din surse neautorizate.
De asemenea, sucul de mere ne-
pasteurizat. Preveniþi contamina-
rea încruciºata în timpul preparã-
rii hranei prin utilizarea separatã

ºi curãþarea ulterioarã cu deter-
gent ºi apã caldã a ustensilelor
(cuþite, vase, tocãtoare) care vin
în contact cu produsele alimenta-
re crude. Pentru orice simptoma-

tologie de boala diareicã,
recomandare adresatã
pãrinþilor este sã se pre-
zinte cu copilul la medi-
cul de familie sau în cea
mai apropiatã unitate sa-
nitarã. De asemenea, pã-
rinþii nu trebuie sã admi-
nistreze copiilor medica-
mente fãrã recomanda-
rea unui medic. Adminis-
trarea unui tratament ne-
recomandat de medic
poate îngreuna depistarea
cauzelor apariþiei bolii.

Peste 4.000 de îmbolnã-
viri în Germania, în 2011

E.coli este o bacterie
larg rãspânditã în naturã,
care se gãseºte în mod

normal în intestinul omului ºi ani-
malelor. Majoritatea bacteriilor
care aparþin acestui gen sunt ino-
fensive, însã exista tipuri de E. coli
implicate în producerea de boli
diareice ºi de infecþii urinare. Pre-
zenþa acestei bacterii în apã indi-
cã poluarea acesteia ºi trebuie

evitat consumul pentru bãut si
prepararea hranei.

Unele tipuri de E. coli produc
o toxinã puternicã denumitã Shi-
ga toxina (ST). Bacteriile care
produc aceasta toxinã se numesc
Shiga toxina E. coli sau STEC sau
E. coli enterohemoragicã
(EHEC). Tipul de E. coli cel mai
frecvent izolat care aparþine
acestui grup este O157:H7. În
anul 2011 un alt tip, O104:H4 a
produs peste 4.000 de îmbolnã-
viri mai ales in Germania, solda-
te cu 53 de decese. Existã ºi alte
tipuri de STEC cu circulaþie mai
redusã, dar care pot produce,
ca ºi cele menþionate anterior,
Sindromul Hemolitic Uremic
(SHU). SHU reprezintã o com-
plicaþie majorã care este un tip
de insuficienþã renalã ºi apare
la circa 10% din cazurile de
boalã diareicã produse de
STEC ºi care apare mai ales la
copiii de 0-5 ani ºi la persoane-
le în vârstã.

Cum se transmite
infecþia cu STEC?

Infecþia apare în urma inges-
tiei de STEC, chiar în cantitate
extrem de micã (doar 1.000 de
bacterii sunt suficiente pentru a

produce infecþia). Aceasta se
produce mai ales dupã consumul
de alimente sau apã contamina-
te. Alimentele cel mai frecvent
implicate în transmiterea aces-
tei infecþii sunt laptele ºi produ-
sele lactate nepasteurizate, car-
nea de vacã, mai ales cea toca-
tã insuficient preparatã termic,
sucul de mere nepasteurizat, sa-
lata verde insuficient spãlatã.
Prelucrarea alimentelor crude
poate contamina ustensilele de
bucãtãrie, mai ales daca nu sunt
utilizate separat pentru fiecare
categorie de alimente si nu sunt
curãþate între utilizãri.

Uneori contaminarea se pro-
duce prin intermediul persoane-
lor care vin în contact cu anima-
lele ºi care nu respectã regulile
elementare de igienã personalã
(spãlatul mâinilor cu apã ºi sãpun).

Prezentarea la medicul de
familie sau la specialist trebuie
fãcutã cât mai curând (imediat),
mai ales în cazul copiilor de 0-5
ani, dacã diareea se însoþeºte de
febrã sau scaune cu sânge. La
adulþi fãrã altã simptomatologie
decât diareea, prezentarea le
medic este obligatorie dacã
aceasta persistã timp de 3 zile.

RADU ILICEANU
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Magistraþii Curþii de Apel Craio-
va au respins, luni, ca nefondatã,
contestaþia formulatã de Anca Da-
niel Chivu, de 43 de ani, secretara
de la ªcoala Gimnazialã Nr. 36
Gheorghe Bibescu Craiova, împo-
triva hotãrârii de joi, 11 februarie a.c.
a Tribunalului Dolj prin care a fost
arestatã pentru o perioadã de 30 de
zile: „Respinge contestaþia ca ne-
fondatã Obligã contestatoarea la
50 lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Definitivã”, se aratã în hotãrârea
instanþei. În aceste condiþii, femeia
rãmâne în arestul IPJ Dolj cel puþin
pânã la expirarea celor 30 de zile pe
cât i s-a emis mandatul.  

Reamintim cã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
împreunã cu ofiþerii Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj, au anun-
þat sã cercetarea secretarei de la

La douã zile de la comiterea
faptei, reprezentanþii Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj au
anunþat, ieri dupã-amiazã, cã An-
drei Lazãr, de 28 de de ani din
Craiova, bãnuit cã ar fi agresat un
alt craiovean de 35 de ani, în noap-
tea de 13/14.02.2016, în Casa de
Culturã a Studenþilor din Craiova,
a fost reþinut pentru 24 de ore.-
 „Tânãrul este cercetat penal pen-
tru tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice ºi port ºi folosire de ob-
iecte periculoase, ºi a fost intro-
dus în arestul I.P.J. Dolj urmând
sã fie prezentat procurorului de la
Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile”, ne-a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj. De fapt, pe numele lui
Andrei Lazãr, care se aflã în pe-
rioada termenului de încercare de

Deºi era anunþatã mutarea Tri-
bunalului Dolj în noul sediu, pe 22
februarie, reprezentanþii instituþiei
anunþã cã recepþia lucrãrilor nu va
avea loc la data stabilitã. În aceste
condiþii, ºedinþele de judecatã ale
Secþiei I-a Civilã, Secþiei a II-a Ci-
vilã, Secþiei Contencios Adminis-
trativ ºi Fiscal ºi Secþiei Conflicte
de Muncã ºi Asigurãri Sociale se
vor defãºura, în continuare, în spa-
þiul actual, de pe strada Brestei din
Craiova, nr. 129. Procedurile de
citare deja efectuate pentru dosa-

TTTTTribunalul Dolj nu se mutã,ribunalul Dolj nu se mutã,ribunalul Dolj nu se mutã,ribunalul Dolj nu se mutã,ribunalul Dolj nu se mutã,
deocamdatã, în casã nouãdeocamdatã, în casã nouãdeocamdatã, în casã nouãdeocamdatã, în casã nouãdeocamdatã, în casã nouã

rele în curs de judecatã se vor re-
face în mãsura posibilitãþilor.
„Menþionãm cã aceste schimbãri
au loc exclusiv ca urmare a faptu-
lui cã termenul de finalizare ºi re-
cepþia pentru noul sediu al Tribu-
nalului Dolj s-au amânat la o datã
care va fi adusã la cunoºtinþã opi-
niei publice în timp util”, au anun-
þat reprezentanþii instituþiei. Cele
patru secþii îºi desfãºoarã activita-
tea aici de la 1 iulie 2014, dupã ce
au fost demarate lucrãrile la noul
sediu al instanþei.

Secretara ªcolii Gimnaziale Nr. 36 „Gheorghe Bibes-
cu” din Craiova, Anca Daniela Chivu,  rãmâne  în spatele
gratiilor cel puþin 30 de zile, dupã ce, în cursul zilei de
luni, Curtea de Apel Craiova i-a respins ca nefondatã
contestaþia fãcutã împotriva hotãrârii Tribunalului Dolj
prin care a fost arestatã preventiv pentru trafic de
influenþã ºi  înºelãciune. Ofiþerii  Serviciului  Judeþean
Anticorupþie Dolj,  împreunã cu procurorii Parchetului
de pe  lângã Tribunalul Dolj o cerceteazã pe  femeie
pentru cã ar fi cerut ºi primit sume cuprinse între 1000
de lei ºi 15.000 euro pentru a facilita angajarea unor
persoane în unitãþi de  învãþãmânt din Craiova.

ªcoala Gimnazialã Nr. 36 Gheor-
ghe Bibescu Craiova, Anca Daniela
Chivu, de 43 de ani, a început la
sfârºitul anului trecut. Asta dupã ce
au început sã aparã la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj plângeri
împotriva ei. Potrivit anchetatorilor,
în perioada decembrie 2015 – fe-
bruarie 2016, au fost înregistrate
denunþurile mai multor persoane
care sesizau faptul cã femeia le-a
cerut sume de bani cuprinse între
1000 lei ºi 15.000 euro pentru a le
facilita angajarea la diverse instituþii
publice din Craiova, mai exact în
alte unitãþi de învãþãmânt, „scorul”
cerut fiind în funcþie de postul vizat
de doritori. În aceste condiþii, mier-
curi, 10 februarie a.c., la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
au fost conduse mai multe persoa-
ne în vederea audierii ºi stabilirii

întregii activitãþi infracþionale, cer-
cetãrile efectuându-se pentru pro-
barea mai multor infracþiuni de tra-
fic de influenþã ºi înºelãciune. În
aceeaºi zi, ofiþerii din cadrul Direc-
þiei Generale Anticorupþie (D.G.A.)
– Serviciului Judeþean Anticorup-
þie (S.J.A.) Dolj, sub coordonarea
procurorului de caz din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul

Dolj, au efectuat douã percheziþii
pe raza municipiului Craiova, la
domiciliul secretarei, dar ºi la uni-
tatea ºcolarã unde aceasta îºi des-
fãºoarã activitatea, fiind gãsite ºi
ridicate mai multe documente fo-
losite la probarea activitãþii infrac-
þionale. În baza probatoriului ad-
ministrat, în aceeaºi zi procurorul
de caz a dispus reþinerea inculpa-

tei pentru o perioadã de 24 ore, iar
o zi mai târziu, joi, 11 februarie a.c.,
a fost prezentatã Tribunalului Dolj,
care a dispus arestarea preventivã
a femeii pe o perioadã de 30 de zile.
Ancheta în acest caz continuã, în-
trucât existã indicii cã ar fi mai
multe persoane care i-au plãtit fe-
meii diverse sume de bani pentru a
fi angajate în sistem.

Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei Liliana Lazãr, a fost
reþinut, ieri, pentru 24 de ore. Oamenii legii l-au prins într-
un bar din Târgu Jiu, ieri dimineaþã, în jurul orei 4.00, ºi l-au
adus la Craiova pentru audieri. La finalul audierilor s-a luat
decizia încarcerãrii sale, urmând ca astãzi sã fie prezentat
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova cu propunere
de arestare preventivã pentru 30 de zile. În sarcina lui s-au
reþinut infracþiunile de tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi
port ºi folosire de obiecte periculoase, întrucât tânãrul pe
care l-a înjunghiat nu a depus plângere.

3 ani ºi 2 luni dupã o condamnare
definitivã, timp în care nu ar avea
voie sã comitã nici o infracþiune,
a fost emis un mandat de aduce-
re. El a dispãrut, duminicã dimi-
neaþa, dupã comiterea faptei, i-a
fost lãsatã citaþie pentru a se pre-
zenta luni, 15 februarie a.c., la
Poliþie pentru a fi audiat ºi, pentru
cã nu s-a prezentat, pe numele sãu
a fost emis un mandat de aduce-
re. În baza informaþiilor strânse ºi
a colaborãrii cu poliþiºtii IPJ Gorj,
ieri dimineaþã, în jurul orei 4.00,
oamenii legii l-au gãsit într-un bar
din Târgu Jiu, de unde l-au ridi-
cat ºi l-au adus la Craiova. Aici a
fost audiat de poliþiºti cu privire
la circumstanþele în care l-a în-
junghiat pe Viorel Tudor, de 34
de ani, din Craiova, la petrecerea
de la Casa Studenþilor, ulterior fi-
ind reþinut pentru 24 de ore ºi in-
trodus în arest. Nu a recunoscut

nimic, ºi chiar dacã cercetãrile au
fost demarate ºi sub aspectul co-
miterii infracþiunii de lovire ºi alte
violenþe, pânã când victima nu va
depune plângere, Lazãr nu va fi
acuzat ºi de aceastã infracþiune.
Rãmân însã portul ºi folosirea
cuþitului, dar ºi tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice, pentru cã ºi-a
fugãrit victima ºi pe un alt tânãr
ºi prin faþa Casei Studenþilor,
imaginile de pe camerele de su-
praveghere video fiind pe masa
anchetatorilor. Tot ieri a fost au-
diat un alt tânãr implicat în scan-
dalul de la Casa Studenþilor, cra-
ioveanul Ionuþ Stângã, zis Willy,
care face parte din “gaºca” vic-
timei ºi, care ar fi fost, de fapt,
vizat de Lazãr. Faþã de Stângã nu
a fost luatã nici o mãsurã, însã
cercetãrile în acest caz continuã,
dupã cum au mai precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.
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E o ipotezã, cea enunþatã în titlul de
mai sus, pe care o propun tot mai multe
instanþe mediatice ºi politice din Vest ºi
din Est, în privinþa confruntãrilor coti-
diene ºi tot mai sângeroase care au loc în
Siria. ªi ca un fãcut, ori de câte ori, prin-
cipalii actori internaþionali,  Washington
ºi Moscova, decid, dupã fiecare întâlnire
încheiatã cu anunþate acorduri de pace,
mai precis cu decizii de încetare a focu-
lui între taberele beligerante, de fiecare
datã acestea nu doar cã nu sunt respec-
tate, dar sunt urmate imediat de alte cioc-
niri cu zeci ºi sute de victime.

Este ceea ce s-a întâmplat ºi alaltãieri
când, la nord de oraºul Alep, un bombar-
dament asupra unui spital a fãcut în jur
de 30 de victime, printre care, ca de obi-
cei, femei ºi copii, în timp ce peste 100
localnici au luat calea refugiului.

Informaþiile preluate de agenþiile de

În Siria, un nou Rãzboi ReceÎn Siria, un nou Rãzboi ReceÎn Siria, un nou Rãzboi ReceÎn Siria, un nou Rãzboi ReceÎn Siria, un nou Rãzboi Rece
sau un mini-rãzboi mondial?sau un mini-rãzboi mondial?sau un mini-rãzboi mondial?sau un mini-rãzboi mondial?sau un mini-rãzboi mondial?

presã sfârºesc, iarãºi ca de obicei, într-
un fel de puzzle, în care fiecare parte
preferã sã-ºi aranjeze piesele în funcþie
de propriile interese. Interese care, de-
parte de a mai miza pe adjudecarea unei
soluþii paºnice, rãmân la nivelul unor acu-
ze reciproce, din care nimeni nu poate sã
înþeleagã nimic.

Oricât de straniu pare, dar þintirea
aproape constantã a unor spitale – unele
în grija Organizaþiei „Medici fãrã prontie-
re” – ca ºi a unor unitãþi de învãþãmânt
denunþã prezenþa unor planuri nu doar
aventuroase, dar ºi sub iminenþa unor stra-
tegii manipulate de servicii de informaþii.
ªi asta, din toate pãrþile: de la ruºi la ame-
ricani, de la turci la cele douã tabere sirie-

ne aflate într-un rãzboi fãrã un orizont
predictibil de a se încheia curând, ca sã
nu mai vorbim de alianþe externe, ºi aces-
tea distribuite în douã ori mai multe flan-
curi: Iranul ºi Arabia Sauditã, alãturi de
Turcia, Irakul ºi aripa islamistã din Libia,
de partea Rusiei ºi armatei lui Assad.

Ceea ce e sigur e cã nimeni nu-ºi asu-
mã vreo responsabilitate. Dimpotrivã,
rãzboiul propagandistic e la fel de activ,
deghizat într-un proces de manipulare ce
reverbereazã vechile confruntãri ideolo-
gice din vremea Rãzboiului Rece. Surse
americane, turceºti ºi chiar ale unor agen-
þii internaþionale indicã spre Moscova ca
spre autorul recentelor atacuri, în timp
ce de la Kremlin sunt vizate raiduri co-

mune ale Washingtonului ºi ala Ankarei,
mai ales Turcia este în vizor în contextul
disputelor tot mai acerbe dintre acest stat
membru de bazã al NATO ºi Rusia lui
Putin.

Aºa se face cã a început sã circule – ºi
nu doar în media – ideea revenirii, în for-
þã, a Rãzboiului Rece sau, chiar mai grav,
începutul unui nou rãzboi mondial, chiar
înmuiat cu prefixul mini ºi pe care încã
de mai bine de un an, Papa Francisc îl bo-
tezase „rãzboi mondial parcelat”. Ori una
ori alta, lumea de azi pare a-ºi exersa, la
limita deocamdatã a unor jocuri de putere
în conflict armat, o competiþie bezmeticã
de strategii menite a suspenda speranþele
unei Pãci mai mult decât necesare.

Liceul Tehnologic Auto a fost parte inte-
grantã din Proiectul „Adoptã un liceu!”, prin
care s-au perfecþionat ºi elevi ºi cadre di-
dactice, pe accesare de fonduri europene.
În acest an, în cadrul aceluiaºi program, s-a
extins aria ºi aºa a fost posibil un parteneriat
între unitatea în cauzã, Universitatea din
Craiova ºi agenþii economici care s-au im-
plicat în procesul educaþional al tinerilor. Este
vorba despre o perioadã de meditaþii, la care
50 de elevi, atent selectaþi, vor beneficia de
voluntariatul a 21 de studenþi ai instituþiei de
învãþãmânt superior craiovene. „Ne-am
adresat tuturor elevilor din anul terminal, dar
am extins ºi la clasa a XI-a acest program.
Tinerilor li s-au înmânat chestionare pe care
trebuia sã le completeze, pe baza rãspunsu-
rilor fiind organizatã selecþia. Sunt 50 de
adolescenþi care au fost aleºi ºi care, în pe-
rioada urmãtoare, pânã la Bacalaureat, vor
beneficia de suportul studenþilor, în cea mai
mare parte fete. Va fi vorba de grupe de câte
cinci copii la un student, va urma trierea pe
specializãri ºi, apoi, în funcþie ºi de progra-
mul „profesorilor”, cred cã le pot spune aºa
studenþilor, vor urma cursurile. Demn de
reþinut este ºi cã cei mai merituoºi vor bene-
ficia de bonusuri: excursie, vouchere ºi ti-
chete de masã, cele din urmã venind de la
agenþii economici parteneri, cu ajutorul cã-
rora pot fi rezolvate ºi alte probleme. Sco-

La sediul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj a avut loc ºedinþa de
lucru a directorilor de unitãþi ºcolare,
pentru verificarea posturilor didactice/
catedrelor/orelor vacante/rezervate,
care au fost introduse pentru examenul
de titularizare în 2016. „Conducãtorii
instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar
din judeþ au validat, pentru prima datã
în acest an, ºi ºi-au asumat prin semnã-
turã, posturile complete ºi incomplete,
pe care Comisia de mobilitate le-a
descãrcat în aplicaþia electronicã a ISJ,
conform încadrãrilor aprobate în ºcoli
ºi le-am cerut transparenþã tuturor
celor implicaþi în miºcarea de personal.
De asemenea, a fost aprobat ºi progra-
mul viitor, inclusiv afiºarea la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj a
tuturor catedrelor vacante/rezervate/
complete/incomplete dar ºi completarea
normelor didactice, în ºedinþã comu-
nã”, a declarat prof. Janina Vaºcu,
inspector general adjunct al ISJ Dolj ºi
preºedinte al Comisiei Judeþene de
Mobilitate a Personalului Didactic.

CRISTI PÃTRU

Elevii de la Liceul Tehnologic Auto
Craiova vor primi meditaþii de la studenþi
Ieri, la Liceul Tehnologic Auto Craiova a fost demarat

proiectul de meditaþii pentru Bacalaureat, desfãºurat de
instituþia de învãþãmânt preuniversitar, în parteneriat cu
Universitatea din Craiova ºi agenþii economici care ºi-
au oferit sprijinul pentru a ajuta dezvoltarea, în general,

a învãþãmântului tehnologic ºi profesional, ºi, în special,
a Liceului Tehnologic Auto. Scopul este clar: creºterea
procentului de promovabilitate a elevilor, 50 dintre aceº-
tia participând la programe de pregãtire, împreunã cu 21
de studenþi ai Universitãþii din Craiova.

pul nostru este de a creºte
procentul de promovabilita-
te la Bacalaureat, ºtiindu-se
cã, din pãcate, acesta este
mai mic la liceele cu astfel
de profil”, a declarat prof.
Viorica Cârstea, director
adjunct al Liceului Tehno-
logic Auto.

Elevii vor,
studenþii sunt
de acord...

Cel puþin la prima vede-
re, entuziasmul este mare în
rândul elevilor, foarte mulþi
dintre ei participând la semi-
narul de ieri. Câþiva au fost

de acord sã ne împãrtãºeascã din pãreri, dar
s-a observat, pânã la un punct , scuzabilã
reticenþa în ceea ce priveºte capacitatea de
predare a studenþilor. „Sunt în clasa a XI-a
ºi îmi doresc o carierã. Vreau sã particip la
aceste meditaþii, fiind convins cã voi învãþa
ceva în plus. Sigur, nu pot ºti cum va preda
studenta cu care voi lucra, nu ºtiu metode-
le, dar sper sã fie bine. Practic, acest Baca-
laureat este un fel de punte a suspinelor” -

Cãtãlin Mario Popescu. „Sunt tot în clasa
a XI-a ºi mã pregãtesc de acum. Chiar vreau
sã învãþ ºi sã-mi construiesc o carierã. Nu
ºtiu dacã va fi altceva cu studenþii, dar am
încredere. Eu m-am înscris ºi la limba ro-
mânã, ºi la matematicã ºi, mai ales, la biolo-
gie, deoarece acolo simt cã este mai greu” -
Alexandru Cãtãlin Uþã, implicat în mai
multe proiecte ºcolare, fiind ºi semnatar în
revista ºcolii. Aflat la câteva luni de examen,
Sorin Pachia este ceva mai tranºant: „Vreau
sã am propria mea carierã ºi viaþã, sã nu mai
depind de nimeni ºi sã promovez examenul.
Nu pot spune de acum despre ceea ce vom
învãþa de la studenþi, dar sunt convins cã
voi avea de câºtigat”.  Una dintre „profe-
soare” -  Oana Barbu – studentã a Facultã-
þii de Litere (specializarea limba românã-limba
englezã), a precizat: „Este bine ºi pentru noi,
deoarece aºa cãpãtãm  în ceea ce þine de
predarea la clasã. ªtiu cã, fiind foarte multe
fete, vom fi priviþi cu o oarecare imagine de
cãtre bãieþi, ei fiind majoritari în acest liceu.
Le acãrdãm tot sprijinul nostru, dar le ce-
rem seriozitate ºi, mai ales, sã nu facã glu-
me nesãrate. Suntem de vârste apropiate ºi
asta poate duce la o colaborare strânsã.”
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Vechimea comunei Moþãþei
este de peste 15 veacuri, când se
povesteºte cã, aici, au venit pri-
mii locuitori ºi au întemeiat vatra
satului. Mai precis, reputatul an-
tropolog Constantin Nicolãescu
Plopºor a fãcut referi ample la
comuna Moþãþei. Astfel, în anul
1933, un agricultor ºi-a sãpat pã-
mânturile de pe Valea Coþobãþu-
lui ºi a scos la ivealã o adevãratã
comoarã: oalã cu 32 de monede
de argint romane, pe cinci dintre
ele fiind bãtut în relief profilul îm-
pãrãtesei romane Iulia, care a trãit
între anii 170 ºi 217 ºi care a fost
soþia împãratului roman Septimius
Severus. Acest mic tezaur i-au
fãcut pe istorici sã tragã conclu-

zia cã localitatea Moþãþei poartã
în spate o istorie îndelungatã, care
se confundã cu cea a regiunii de
la nord de Dunãre.

Anii aduc
transformãri

fireºti
„Locurile acestea roditoare i-

au atras tot timpul pe cei care au
trecut pe aici. Mulþi dintre ei s-au
aºezat în vatra satului. Cel mai
vechi sat al nostru este Dobridor,
care a fost locuit de oameni mai
înstãriþi. Acum sunt mai mulþi bã-
trâni acolo ºi, normal, casele lor
sunt puþin mai vechi”, spune pri-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Comunã vestitã prin hãrnicia lo-
cuitorilor sãi, unde numai zecile de
mii de fire de varzã sãdite, manual,
dau semnalul cã, doar prin efort se
pot face agoniselile de-o viaþã, Mo-
þãþei se lasã descoperitã în farmecul
sãu unic, ºi acum, la sfârºitul unei
ierni amestecate în gânduri. Case
primenite, strãzi asfaltate, apã cu-
rentã ºi sute de hectare ocupate cu
rãsaduri ºi grâu sunt câteva dintre

trãsãturile fundamentale ale acestei
localitãþi, ce pânã mai acum vreme
numãra peste 8.200 de suflete. Lip-
sa unui loc de muncã pentru cei ti-
neri, slaba infrastructura economi-
cã din zonele apropiate au fãcut ca
plecãrile tinerilor pe alte meleaguri
sã devinã o certitudine, iar în pre-
zent, dupã ultimul recensãmânt din
2011, la Moþãþei mai vieþuiesc cam
6.900 de persoane.

marul Constantin Enea. În po-
fida condiþiilor economice, ce s-
au schimbat brusc în ultimii ani,
localnicii din Moþãþei au ºtiu sã
se adapteze ºi sã nu rateze oca-
zia oferitã de proximitatea unuia
dintre cele prolifice soluri agrico-
le: cernoziomul. Primarul gospo-
dãreºte cele trei sate ce alcãtu-
iesc comuna: Dobridor, Moþãþei
ºi Moþãþei Garã. Ultimul a fost în-
fiinþat în perioada comunistã, când
a fost construitã ºi calea feratã,
iar în jurul ei a apãrut ºi o micã
platformã agroindustrialã. Acum,
mai toate gospodãriile sunt racor-
date la apã potabilã, drumurile
sunt asflatate sau pietruite, iar
spiritul antreprenorial pare sã

creascã încet dar sigur, ba cu câ-
teva magazine alimentare, ba o
spãlãtorie auto.

Spui Moþãþei,
spui patria

verzei!
Dumnezeu i-a procopsit pe cei

de aici cu cel mai bun teren agri-
col posibil. Dovadã sunt zecile de
solarii pe care le întâlnim la tot
pasul prin Moþãþei. Poate ºi de
aceea, pe lângã alte activitãþi ºi
încercãri temerare de a-ºi spori
veniturile, cei din localitate mizea-
zã pe mai departe pe cultivarea
verzei. „Tot pãmântul nostru dã

roare. Nu putem spune cã
suntem posesorii unui brand,
precum lubeniþele de Dãbu-
leni sau roºiile de Poiana
Mare, dar când aduce în dis-
cuþie varza, suntem cei mai
buni”, ne-a amintit Constan-
tin Enea.

Mai greu cu posibilitãþile
de desfacere a producþiei,
pentru cã oamenii trebuie sã
ia calea lungã a pieþelor din
nordul Olteniei, ba chiar ºi
din Banat ºi Transilvania,
pânã la Cluj-Napoca. Nece-
sitatea unei pieþe de gross
este mai stringentã decât
oricând. Dar, astfel de de-
cizii se iau numai la nivel
central, mai ales cã presu-
pun implicarea mai mult in-
stituþii publice ºi private. Gos-
podarii din Moþãþei sperã ca ve-
chile cooperative sã renascã, iar
corvoda drumurilor pe alte me-
leaguri sã le fie o palida amintire.

Vizita Camerei
de Conturi lasã

câteva urme
Camera de Conturi Dolj, prin

sinteza rezultatelor acþiunilor de
audit/control desfãºurate la UATC

Moþãþei asupra contului anual de
execuþie bugetarã al anului 2014 a
constatat cã abaterile nu depãºesc
cunatumul de 980.000 de lei. S-au
estimat plãþi nelegale în sumã de
8.000 lei, la decontarea serviciilor
prin contractul nr. 5.383/2013. S-
au mai estimat plãþi nelegale în

sumã de 478.080,87 lei
(467.852,64 lei + 10.228,23 lei), la
obiectivul de investiþii „Canalizare
ºi staþie de epurare în comuna
Moþãþei, sat Moþãþei, judeþul Dolj”,
cauzate de actualizarea nejustifi-
catã a preþului contractului
(467.852,64 lei), respectiv de ac-
ceptarea la platã a unor situaþii de
lucrãri conþinând articole neexe-
cutate în totalitate (10.228,23 lei);

La ordonatorul terþiar de cre-
dite ªcoala Gimnazialã Moþãþei,
s-au estimat plãþi nelegale în sumã
de 1.274,82, pentru care s-au cal-
culat majorãri de întârziere de
407,94 lei, la obiectivul de inves-
tiþii „Construire grup sanitar P +
1”, cauzate de acceptarea la pla-

tã a unor situaþii de lucrãri conþi-
nând articole nediminuate con-
form actului adiþional.

Totodatã, nu s-au aplicat, în to-
talitate, prevederile legale privind
urmãrirea ºi stingerea creanþelor
fiscale. S-a constatat, astfel, pre-
scrierea termenul de a cere exe-
cutarea silitã pentru creanþe în
valoare de 7.590 lei ca urmare a
neiniþierii în termenul legal a mã-
surilor de executare silitã.

Recomandãri
pe mai
departe

Faþã de toate aceste con-
statãri, Camera de Conturi
Dolj face cãtre Primãria Mo-
þãþei câteva recomandãri
cum ar fi: colectarea tuturor
creanþelor fiscale, utilizarea
mijloacelor electronice pen-
tru aplicarea procedurilor de
atribuire ºi pentru realizarea
achiziþiilor directe, respec-
tând procentul legal obliga-
toriu, de cel puþin 40% din
valoarea totalã a achiziþiilor

publice finalizate în cursul anului, dar
ºi notificarea în SEAP pentru fie-
care achiziþie directã a cãrei valoa-
re depãºeºte echivalentul în lei al
sumei de 5.000 euro fãrã TVA, în
cel mult 10 zile de la data primirii
documentului justificativ ce stã la
baza achiziþiei realizate.
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R : Vreau sã vã întreb de la în-
ceputul interviului cu ce vine în
plus CEZ Vânzare faþã de ceilalþi
furnizori de energie. Ce le asigu-
raþi  clienþilor dumneavoastrã, cu
ce îi atrageþi...?

C.S : CEZ Vânzare este un fur-
nizor cu o tradiþie de peste 8 ani de
zile în Sud-Vestul þãrii ºi am fost
permanent preocupaþi de dezvolta-
rea serviciilor oferite clienþilor noºtri.
Experienþa pe piaþa furnizãrii  de
energie electricã ne-a permis sã asi-
gurãm siguranþa clienþilor reglemen-
taþi ºi sã ne orientam cãtre moder-
nizarea serviciilor oferite. Am iden-
tificat o serie de aspecte pe care le
asigurãm în relaþiile contractuale  ºi
ne propunem continuarea ºi îmbu-
nãtãþirea acestora în beneficiul clien-
þilor noºtri. De exemplu, dacã în
decursul anului 2014 preluam apro-
ximativ 80% dintre apelurile cãtre
Info Linia CEZ (numarul unic 0251
929, cu tarif normal în reþeaua na-
þionalã, cu program zilnic în inter-
valul orar 08:00 - 20:00 pentru in-
formaþii comerciale ºi disponibil 24
de ore din 24 ºi 7 zile din 7 pentru
anunþare deranjamente) în maxi-
mum 45 de secunde, acest procent
a crescut la 89% în anul 2015 ºi
facem în continuare demersuri pen-
tru ca acest indicator sã creascã.

R : Am înþeles cã s-a imple-
mentat de curând o variantã su-
plimentarã, mai exact despre ce
este vorba ?

C.S : Este o variantã suplimen-
tarã, de anunþare a deranjamentelor
în timp util. Clienþii care  apeleazã
Info Linia CEZ ºi care vor sã anun-
þe o întrerupere în alimentarea cu
energie electricã, au posibilitatea sã
introducã informaþii referitoare la
codul locului de consum ºi la date-
le de contact fãrã sã aºtepte prea
mult pentru a intra în contact cu
un operator. Mai mult, toate cele
13 centre de relaþii cu clienþii sunt
modernizate, amplasate în proximi-
tatea consumatorilor pe raza jude-
þelor Argeº, Dolj, Gorj, Mehedinþi,
Olt, Teleorman ºi Vâlcea ºi dimen-
sionate corespunzãtor pentru  clien-
þii care doresc sã discute direct cu
un specialist CEZ. În funcþie de
complexitatea solicitãrii, în mai pu-
þin de 20 de minute, aproximativ
80% dintre clienþii noºtri au primit
consultanþã în cursul anului 2014 ºi
datoritã îmbunãtãþirilor aduse siste-
mului de gestionare a solicitãrilor,
acest procent s-a ridicat la 84 % în
anul 2015. Peste 85% dintre solici-
tãri au fost procesate în cursul anu-

Cornelia Szabo, directorul CEZ Vânzare:
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Anul 2016 lanseazã provocãri noi

pentru oamenii cheie ai companiei
CEZ. Schimbãrile care vor avea loc
sunt menite sã asigure o funcþionare
mai eficientã, dar ºi  o echipã de con-
ducere de top la nivelul întregului
Grup. Dupã 8 ani petrecuþi  la cârma
companiei CEZ Vânzare, Mirela Dima
preia activitatea de reglementare din
CEZ România, iar funcþia de director
executiv al CEZ Vânzare va fi ocupatã

de Cornelia Szabo, care va avea ca prin-
cipale responsabilitãþi atingerea ob-
iectivelor de afaceri ºi ale portofoliu-
lui de clienþi, precum ºi consolidarea
echipei CEZ Vânzare ºi direcþionarea
acesteia cãtre noua viziune de business.
Despre sistemul de facturare al CEZ
Vânzare, despre viitorul acestei com-
panii, dar ºi despre ceilalþi furnizori
de energie, am stat de vorbã cu direc-
torul CEZ Vânzare, Cornelia Szabo.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

lui 2015, în mai puþin de 24 de ore
(înregistrând astfel o creºtere cu
5% faþã de anul 2014).

R : Aveþi o politicã interesantã
bazatã foarte mult pe relaþia cu
clienþii...

C.S : Asigurãm permanent ºi gra-
tuit relaþia dintre clienþi ºi operato-
rul de distribuþie ºi ne interesãm în-
totdeauna din timp de disponibilita-
tea clienþilor noºtri pentru realiza-
rea operaþiunilor desfãºurate de cã-
tre Operatorul de Distribuþie, ofe-
rind totodatã informaþii privind con-
diþiile necesare de acces care tre-
buie asigurate conform reglemen-
tãrilor legale. În acelaºi timp, ofe-
rim constant, prin intermediul In-
foLinia CEZ ºi a site-ului CEZ, in-
formaþii actualizate despre întreru-
perile în alimentarea cu energie elec-
tricã programate de cãtre Operato-
rul de Distribuþie în vederea execu-
tãrii lucrãrilor de îmbunãtãþire a
parametrilor tehnici de funcþionare
a reþelei. Aceste date sunt extrem
de utile clienþilor pentru a-ºi putea
planifica activitatea ºi a fi în per-
manenþã informaþi în ceea ce pri-
veºte alimentarea cu energie elec-
tricã.  De asemenea, asigurãm gra-
tuit preluarea, direcþionarea, anali-
za ºi rãspunsul la toate cererile ºi
sesizãrile care vizeazã activitatea de
distribuþie a energiei electrice ºi le
punem la dispoziþie clienþilor con-
siliere ºi interfaþa cu Operatorul de
Distribuþie pentru solicitãrile de ra-
cordare la reþeaua electricã de dis-
tribuþie. Toate acestea înseamnã un
punct unic de contact oferit clien-
þilor ºi eficientizarea timpului nece-
sar, inclusiv pentru rezolvarea soli-
citãrilor referitoare la aspecte de dis-
tribuþie a energiei electrice.

R : Sã trecem la un alt sub-
iect, care este de interes pentru
clienþii dumneavoastrã ºi anume,
despre sistemul de facturare al
CEZ Vânzare?

C.S : CEZ Vânzare oferã clienþi-
lor sãi un sistem dinamic ºi flexibil
de facturare a energiei electrice.
Realizat în acord cu reglementãrile
legale în vigoare, sistemul de fac-
turare oferã clienþilor casnici, în
lunile calendaristice în care opera-
torul de distribuþie nu realizeazã ci-
tirea aparatelor de mãsura,  posibi-
litatea de a alege între douã metode
de facturare: autocitirea ºi estima-
rea consumului. Ambele forme de
facturare sunt acceptate legal ºi vi-
zeazã confortul clienþilor care s-au
obiºnuit cu formatul facturii exis-
tente. Pentru autocitire, numãrul la

care se poate transmite indexul au-
tocitit este 0800 500 500, iar clien-
tul trebuie sã introducã indexul ºi
date despre codul locului de con-
sum. În fiecare lunã calendaristicã,
oferim pentru clienþii casnici posi-
bilitatea de a beneficia de un inter-
val de 5 zile în care pot furniza in-
dexul autocitit, interval care este
specificat pentru fiecare loc de con-
sum, în detaliile aferente facturii de
energie electricã. Astfel, consuma-
torul va plãti efectiv consumul  din
luna respectivã, iar indexul trans-
mis de cãtre acesta constituie baza
de calcul a emiterii facturii.

R : Vã rog sã explicaþi m ai în
detaliu partea cu facturarea în
baza estimãrii.

C.S : Facturarea în baza estimã-
rii este o noþiune cu care atât în
mediul rural, cât ºi în cel urban,
clienþii opereazã cu uºurinþã, pânã
la acest moment doar 0,54% din-
tre clienþii casnici  optând pentru
transmiterea indexului autocitit, iar
rata medie de colectare a plãþilor la
casnic este de 94 % atât în urban
cât ºi în rural, de la implementarea
sistemului ºi pânã acum. În situaþia
în care autocitirea nu este transmi-
sa respectand conditiile si termenele
precizate in factura, facturarea se
realizeaza pe baza consumului lu-
nar estimat de energie electrica sta-
bilit de comun acord cu clientul
printr-o convenþie de consum.
Aceastã convenþie poate fi modifi-
catã la iniþiativa clientului cu cel pu-
þin 20 de zile înainte de începerea
intervalului de facturare respectiv
sau la iniþiativa furnizorului, în si-
tuaþia în care acesta din urmã con-
statã diferenþe semnificative între
consumul lunar estimat ºi consu-
mul realizat. În perioada urmãtoare
vor fi implementate o serie de mo-
dificãri atât în ceea ce priveºte for-
matul facturii emise pentru clienþii
casnici reglementaþi din mediul ur-
ban ºi periodicitatea cu care aceas-
ta va fi transmisã, cât ºi formatul
facturii emise pentru clienþii casnici
reglementaþi din mediul rural. Vom
reveni însã cu mai multe detalii  în
apropierea datei la care vor fi im-
plementate schimbãrile.

R : Câþi furnizori activeazã în
prezent pe piaþã ºi ce sfaturi le-aþi
da celor care ar intenþiona sã-ºi
schimbe furnizorul.

C.S: Având în vedere ca pe piaþa
activeazã peste 100 de furnizori
conform celor mai recente date
ANRE, cea mai eficientã recoman-
dare pe care le-o putem face este

sã acorde o atenþie sporitã oferte-
lor ºi contractelor pe care le pri-
mesc. Preþul este în continuare un
element important în alegerea unui
produs sau al unui serviciu în mo-
mentul de faþã, însã, cu siguranþã
nu ar trebui sã fie însã ºi unicul cri-
teriu, condiþiile de platã, durata con-
tractului ºi condiþiile rezilierii con-
tractului fiind aspecte cãrora ar tre-
bui sã li se ofere o importanþã mai
mare, pentru cã pot duce cãtre o
colaborare nefavorabilã pentru un
client. De asemenea, este bine de
ºtiut ca preþul energiei variazã pe
piaþa liberã ºi de multe ori nu este
ofertat de furnizori cu toate com-
ponentele care vor fi incluse în fac-
turã. Cei care vor sã îºi aleagã sau
sã îºi schimbe furnizorul, nu ar tre-
bui sã se lase înºelaþi de promisiuni
fãrã fundament cum ar fi scutirile
la plata unor taxe stabilite ca obli-
gatorii de prevederi legale ºi ar tre-
bui sã þinã  cont de faptul ca furni-
zorul ar trebui sã asigure, dupa caz:
consiliere contractualã; economie la
facturã; informaþii necesare buge-
tãrii; consiliere cu privire la sigu-
ranþa în utilizarea energiei; confort
al relaþiei contractuale prin asigura-
rea unor canale de comunicare efi-
ciente; stabilitatea condiþiilor con-
tractuale. Îar când vorbim de con-
diþiile contractuale, mai ales la tre-
cerea din regim reglementat în re-
gim concurenþial sau sã schimbe
furnizorul în regim concurenþial, cei

interesaþi ar trebui sã aibã în vede-
re: obligaþia de a actualiza cantita-
tea de energie ce urmeazã a fi cum-
pãratã; obligaþia de a actualiza pro-
gnoza structurii consumului; clau-
ze care îºi produc efecte ºi dupã
încetarea contractului; clauze pri-
vitoare la terminarea contractului
inainte de termen; clauze penaliza-
toare sau condiþii în care pãrþile pot
renegocia clauze din contract.

R : ªi am ajuns ºi la proietele de
viitor ale  CEZ Vânzare...? Ce se va
întâmpla în perioada urmãtoare ?

C.S: Ne propunem consolidarea
poziþiei în aria de operare, dar ºi ex-
tinderea pe pieþe noi, iar acest lucru
pentru noi înseamnã creºterea cali-
tãþii serviciilor oferite, utilizând ex-
perienta acumulata pana acum atat
pe plan national cat si international.
Suntem un partener puternic ºi de
încredere care poate furniza nu nu-
mai energie electricã, ci ºi servicii ºi
solutii si care promoveaza cele mai
noi tehnologii, resurse  pentru  creº-
terea gradului de confort al partene-
rilor noºtri ºi ne propunem sã  de-
monstrãm acest lucru în fiecare zi.
În afarã de îmbunãtãþirea serviciilor
ºi de schimbãrile de care am amintit
mai devreme, aº mai aminti preocu-
parea noastrã permanentã pentru
studierea evoluþiei pieþei de energie
electricã în scopul  identificãrii unor
soluþii, astfel încât sã oferim preþuri
competitive.
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Legãtura lui Constantin Brân-
cuºi cu Craiova este binecunos-
cutã, el fiind elevul eminent al
Colegiului de Arte ºi Meserii, li-
ceul care azi îi poartã numele.
Se pãstreazã foia sa matricolã,
dintre anii 1894-1898, care ara-
tã cã notele sale sunt numai de 9
ºi 10. Venit din Gorj, de la Hobi-
þa, Constantin Brâncuºi încear-
cã sã se întreþinã singur ºi se
angajeazã pe la diverºi cârciu-
mari care îl ajutã cu bani. Legã-
tura sa cu biserica însã nu se
rupe niciodatã. Mânat de credin-
þa sa puternicã, în cei
patru ani, elevul Con-
stantin Brâncuºi merge
la strana bisericii Ma-
dona Dudu, unde cân-
tã al turi  de ceilal þ i
psalþi. ªi se spune cã
avea o voce deosebit de
melodioasã. Tot biseri-
ca este cea îl ajutã fi-
nanciar ºi când pleacã
sã studieze mai depar-
te, la Bucureºti.

„Constantin Brâncuºi
a crescut în Craiova, s-
a format ºi, bineînþeles,
s-a legat într-un mod
aparte de tradiþia noas-
trã ortodoxã, de sfânta
bisericã, care, dupã
cum se cunoaºte, l-a
susþinut în devenirea sa
artisticã. În acest con-
text, Facultatea de Te-
ologie, împreunã cu Bi-
blioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia
Aman”, organizeazã un
simpozion dedicat ma-
relui Brâncuºi”, a anun-
þat arhidiacon Ioniþã
Apostolache, purtãtorul de cu-
vânt al Mitropoliei Oltenia.

Eugen Simion
va fi prezent la Craiova

Evenimentul cultural va fi gãz-
duit, joi, în Aula „Nestor Vornices-
cu” a Centrului de restaurare al

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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În cei patru ani pe care
i-a petrecut la Craiova,
fiind elev al Colegiului
de Arte ºi Meserii, între
anii 1894 – 1898, unde a
deprins primele taine ale
sculpturii, Constantin
Brâncuºi a fost ºi psalt în
strana bisericii Madona
Dudu. Un puternic senti-
ment religios l-a purtat
cu sine toatã viaþa,
modelându-i personalitatea deopotrivã cu arta ºi cultura cu care a luat
contact la Paris. La împlinirea celor 140 de ani de la naºterea marelui
sculptor oltean, Mitropolia Olteniei, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”, organizeazã, joi, un simpozion dedicat
„geniului de la Hobiþa”, la care sunt aºteptaþi academicieni ºi oameni de
culturã din toatã þara. Printre invitaþi se aflã ºi criticul literar Eugen Simion.

Mitropoliei Oltenia de pe strada
„Brestei”. Întâlnirea va reuni per-
sonalitãþi de seamã din viaþa cultu-
ralã, printre care Eugen Simion,
Victor Crãciun, Ion Dogaru, Mi-
hai Cimpoi, Sorana Georgescu-
Gorjan.

 „Iniþiativa acestui frumos eve-
niment a plecat de la ÎPS Irineu,
care a negociat încã de anul trecut
cu personalitãþile care vor fi pre-
zente aici. Nu a fost foarte uºor sã
fie convinºi toþi aceºti academicieni
sã vinã la Craiova, dar puterea de
convingere a pãrintelui a fãcut ca

aceste personalitãþi ale culturii ro-
mâneºti sã fie la Craiova. Nu
aveam cum sã stãm deoparte la un
astfel de eveniment ºi sã nu conti-
nuãm parteneriatele cu Facultatea
de Teologie, pe de o parte, dar ºi
cu Mitropolia Olteniei. Acest lucru
vine sã confirme faptul cã biserica

din Oltenia nu se ocupã doar cu ce
suntem obiºnuiþi sã credem cã face
biserica, ci promoveazã cultura,
personalitãþile care au dus numele
Craiovei ºi al Olteniei peste grani-
þã, iar Constantin Brâncuºi este
poate cel mai cunoscut dintre ro-
mâni, cu atât mai mult cu cât a
fost susþinut de bisericã la Paris
ca sã devinã ceea ce este astãzi”, a
spus Lucian Dindiricã, directorul
Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Prelegerile
vor fi publicate
într-un volum

Prelegerile vor fi publicate
într-un volum, care va fi ti-
pãrit la editura Mitropoliei
Oltenia. ÎPS Irineu, Mitropo-
litul Olteniei, a vorbit, cu cu-
vinte deosebit de frumoase,
despre personalitatea marelui
sculptor, accentuând latura
sa religioasã. Acesta fiind ºi
motivul pentru care Mitropo-
lia Olteniei a iniþiat un astfel
de eveniment în amintirea sa.

„Cu cinstirea înaintaºilor
noºtri, noi ne cinstim pe noi
ºi, în acelaºi timp, arãtãm lu-
mii cã avem personalitãþi de
seamã în viaþa noastrã, în via-
þa poporului nostru. Con-
stantin Brâncuºi este oltean,
este om al þinutului nostru ºi
a dus cu el, a dãltuit în pia-
trã, în lemn ºi în alte materi-
ale, frumuseþile sufletului ro-
mânesc. El nu a cãutat sã
facã o operã pentru operã,
ci el a pãtuns esenþa lucruri-
lor. În faþa blocului de pia-
trã, oricine vede ceva. Brân-

cuºi vedea o pasãre mãiastrã, ve-
dea ceva care era cu totul deose-
bit ºi asta l-a fãcut sã înþeleagã
sensul materiei. Dar învãþãtura
aceasta nu o primeºti numai în
contextul în care trãieºti. Trãieºti
viaþa religioasã, spiritualã, ºi apoi
pãrtunzi în ceea ce este dincolo
de perdeaua groasã a lucrurilor ca

sã ajungi la subtilitatea frumosu-
lui. Ei bine, Brâncuºi este unul din-
tre aceia care a lãsat opere nemu-
ritoare. Noi privim la ele, le con-
templãm ºi parcã niciodatã nu ne
sãturãm sã le privim ºi sã le iu-
bim. Nu le privim doar pe ele, ci
ºi pe autorul lor. De aceea, gân-
dul nostru a fost încã de anul tre-
cut ca sã avem un an comemora-
tiv al acestui mare artist”, a mãr-
turisit ÎPS Irineu.

„Constantin Brâncuºi
a avut o trãire religioasã

cu totul intensã”
Personalitatea complexã a ma-

relui sculptor Constantin Brân-
cuºi se compune ºi pe un filon
religios, un filon care nu a secat
niciodatã. Acest lucru a fost scos
în evidenþã de ÎPS Irineu, Mitro-
politul Olteniei.

„În afarã de faptul cã a avut o
inteligenþã specificã poporului ro-
mân, Brâncuºi a avut o trãire re-
ligioasã cu totul intensã, ºi apoi
o muncã asiduã. Ca sã dãltuieºti
în piartã, ca sã sculptezi în lemn
nu este un lucru uºor, este o artã

care se lasã cu greutate modela-
tã. De aceea, Constantin Brâncuºi
este cunoscut de toatã lumea.
Dacã privim lucrãrile lui, ne duc
la toate culturile din lume pentru
cã este acela care a fãcut o chint-
esenþã a ceea ce este frumos,
sublim ºi mistic. Noi îl cinstim
pentru cã este cel care s-a nãs-
cut în þinutul nostru, ne poartã
stindardul ºi, în acelaºi timp, fai-
ma în lume. Este foarte impor-
tant ca, în lumea noastrã, sã avem
modele. Oricine viziteazã Centre
Pompidou, în Franþa, îºi dã sea-
ma de valoarea acestui mare ti-
tan al culturii noastre. Trebuie sã
fim mult mai atenþi faþã de aces-
te personalitãþi ºi, de aceea, noi
ne vom strãdui nu numai prin sãr-
bãtorile care vor urma legate de
memoria sa, ci ºi cu alte perso-
nalitãþi. Pentru cã ori de câte ori
ne aducem aminte de înaintaºii
noºtri, noi primim curaj, îndrãz-
nealã ca sã transmitem ceva ur-
maºilor noºtri. ªi acest ceva este,
în primul rând, un exemplu bun,
personalitãþi care s-au ridicat cu
muncã stãruitoare”.
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Cu prilejul împlinirii a 80 de ani
de la naºterea scriitorului Marin
Sorescu (n. 29 februarie 1936),

80 de ani de la naºterea scriitorului,
20 de ani de la moarte

respectiv a 20 de ani de la
trecerea sa în eternitate (8
decembrie 1996), Teatrul
Naþional din Craiova, care
îi poartã numele, va organi-
za o serie de manifestãri cul-
turale. În programul celor
douã zile, 28 ºi 29 februa-
rie, sunt cuprinse un spec-
tacol susþinut de actori ai in-
stituþiei ºi lansarea unei mo-
nografii critice, prin care va
fi evocatã figura unuia din-

tre creatorii de prim rang ai gene-
raþiei sale, în repetate rânduri pro-
pus la Premiul Nobel pentru litera-

turã. Evenimentele – cu intrare li-
berã pentru public – vor fi prezen-
tate de scriitorul Nicolae Coande.

Astfel, duminicã, 28 februarie,
de la ora 18.30, la Sala „Amza Pel-
lea” va fi prezentat spectacolul
„Profet în þara lui” (regia: Alina
Hiristea) – un performance de po-
ezie ºi muzicã pe texte de Marin
Sorescu. La el vor lua parte cu-
noscuþi actori ai Naþionalului cra-
iovean – Ilie Gheorghe, Tudor
Gheorghe, Emil Boroghinã, Ion
Colan –, dar ºi studenþii anului II
al Departamentului de Arte al Fa-
cultãþii de Litere din cadrul Univer-

sitãþii din Craio-
va, Corul „Alle-
gro” ºi orches-
tra de camerã ale
Liceului de Arte
„Marin Sores-
cu” (îndrumã-
tor: prof. Geor-
ge-Florian Zamfir). Elevi ai liceu-
lui vor interpreta, de asemenea, din
poezia sorescianã (îndrumãtor:
prof. Angela Cristea).

Luni, 29 februarie, ora 16.00, la
Sala „Ia te uitã!” a teatrului va fi
lansat volumul „Marin Sorescu.
Singur printre canonici”, de Cos-

min Borza, monografie criticã apã-
rutã în 2015 la Editura Art, consi-
deratã cea mai profesionistã lucra-
re dedicatã operei ºi vieþii scriitoru-
lui. Cu acest prilej va fi vernisatã o
expoziþie de picturã dedicatã scrii-
torului de elevi ai Liceului de Arte
(îndrumãtor: prof. Monica Dincã).

S-a nãscut în anul 1916. La ºcoalã s-a dus la
9 ani ºi a fãcut ºapte clase. A rãmas în sat, n-a
plecat nicãieri din Bârca: agriculturã ºi gospodã-
rie… A cântat de micã ºi la bucurie ºi la necaz, ºi
doine ºi hore din bãtrâni, deseori chiar la petre-
cerile satului. Ioana Gurgui s-a stins din viaþã cu
ani în urmã, însã cei care au cunoscut-o nu i-au
uitat nici azi cântecul… „Eu dac-aud un cântec
nu pot sã nu dau din picioare! Nu ºtiu, am simþit
eu dragul ãsta pentru cântec, ºi-am avut cântece
multe…”, îi mãrturisea bãtrâna prof. Dumitru Ni-
colae, referent în cadrul Centrului Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj, cu prilejul unei cercetãri în teren.

La împlinirea a 100 de ani de la naºterea sa, institu-
þia doljeanã, în colaborare cu Grupul de Iniþiativã „Casa
Bercenilor” din comuna doljeanã Bârca, vor organiza
vineri, 19 februarie, o manifestare omagialã. Eveni-
mentul se va desfãºura la Galeriile „Cromatic” din Cra-
iova (strada „Alexandru Macedonski” nr. 28), înce-
pând cu ora 13.00.

O videoproiecþie din cadrul Festivalului „Rapsozi
olteni” – conceput ca o replicã viguroasã ºi neiertãtoa-
re la poluarea îngrijorãtoare a folclorului actual –, la care

Corala Academicã a Filarmonicii „Oltenia” prezintã astã-searã, de la
ora 19.00, un concert cu capodopere ale muzicii sacre. În program se
regãsesc cunoscute misse – compoziþii vocale polifonice ample, având
la bazã textul liturghiei catolice –, creaþii de Giovanni Pierluigi da Pales-
trina, W.A. Mozart, Joseph Haydn, Antonio Vivaldi, Giacomo Puccini,
Gioacchino Rossini ºi Claudio Monteverdi. Acompaniazã la pian aprecia-
ta muzicianã Corina Stãnescu. Dirijor este Pavel ªopov (n. 1954, Tul-
cea), absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureºti
(1978), secþia pedagogie muzicalã (specializarea muzicã vocalã ºi instru-
mentalã). A fost dirijor al corului Filarmonicii craiovene ºi maestru de
cor la Teatrul Liric „Elena Teodorini” ºi a desfãºurat ºi o intensã activita-
te didacticã, ca profesor titular (o perioadã ºi director) al Liceului de Artã
„Marin Sorescu”, iar, în ultimii ani, lector universitar doctor la Departa-
mentul de Arte al Facultãþii de Litere din cadrul Universitãþii din Craiova.

Capodopere ale muzicii sacre,
la Filarmonica „Oltenia”

O reprezentaþie specialã a
operei bufe „Bãrbierul din
Sevilla”, de Gioachino Ros-
sini, va avea loc mâine, 18 februarie, de la ora 19.00,
la Opera Românã Craiova, cu prilejul împlinirii a 200
de ani de la premiera mondialã care a avut loc la Tea-
tro Argentina din Roma, pe 20 februarie 1816. Spec-
tacolul este regizat de Arabela Tãnase ºi îl va avea la
pupitrul dirijoral pe maestrul Gheorghe Stanciu – ac-
tualmente dirijor principal la Teatrul Naþional de Ope-
rã ºi Balet „Oleg Danovski” din Constanþa.

Figaro, personajul central, va fi interpretat de ªte-
fan Ignat, baritonul care a fost aplaudat îndelung
sãptãmâna trecutã pentru evoluþia sa în premiera
spectacolului cu opera „Simon Boccanegra” de Giu-

100 de ani de la naºterea rapsodului popular
Ioana Gurgui

rapsodul popular Ioana Gurgui a participat în anul 1994,
va deschide programul. Vor mai avea loc expoziþia culi-
narã „Dolju-n bucate” – cu preparate tradiþionale pre-
gãtite de gospodãria Dana ºi Gabi Mateescu din Bârca,
o expoziþie de picturã cu lucrãri realizate de elevii membri
ai Cercului „Ghiþã Mitrãchiþã”, coordonat de Marina
Cârjan ºi Mihaela Vârtosu, ºi un moment artistic susþi-
nut de soliºtii de muzicã popularã Maria Gavrilescu (Bâr-
ca), Letiþia Lungu ºi Andrei Manea (Giurgiþa) ºi de in-
strumentistul Dani Segãrceanu (Giurgiþa).

„Bãrbierul din Sevilla”„Bãrbierul din Sevilla”„Bãrbierul din Sevilla”„Bãrbierul din Sevilla”„Bãrbierul din Sevilla” – reprezentaþie – reprezentaþie – reprezentaþie – reprezentaþie – reprezentaþie
jubiliarã la Opera Românã Craiovajubiliarã la Opera Românã Craiovajubiliarã la Opera Românã Craiovajubiliarã la Opera Românã Craiovajubiliarã la Opera Românã Craiova

seppe Verdi. Ro-
sina va fi Draga-
na Popovic, lau-
reatã a celei de-a
II-a ediþii a Con-
cursului Interna-
þional de Canto
„Elena Teodo-
rini”, desfãºurat
la Craiova în no-
iembrie 2015. În
cadrul competi-
þiei, mezzosopra-
na din Serbia a
impresionat ju-
riul, fiind rãsplã-

titã cu premiul al III-lea ºi trei premii speciale, con-
stând în interpretarea unui rol într-un spectacol al
Operei Române Craiova, un spectacol al Operei Na-
þionale Române Cluj-Napoca ºi participarea la o se-
siune de lucru la Teatrul din Magdeburg.

Spectacolul îi va mai aduce în faþa publicului pe Flo-
rin Ormeniºan (Contele Almaviva), Peter Hercz – Un-
garia (Bartolo), Kakhaber Shavidze – Georgia (Don
Basilo), Noemi Modra (Marcellina / Berta), Ioan Che-
rata (Fiorello), Dragoº Drãniceanu (Ofiþerul), Daniel
Cornescu (Ambrogio), Nicolae Cucu (Notarul), alã-
turi de Orchestra ºi Corul Operei Române Craiova.
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Preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean Claude-Juncker, a ex-
clus, ieri, orice posibilitate ca
Marea Britanie sã iasã din Uniu-
nea Europeanã, refuzând sã ia în
considerare “un plan B”, în ca-
zul în care aceastã þarã va pã-
rãsi blocul comunitar. “Nu avem
un plan B, avem un plan A. Ma-
rea Britanie va rãmâne în Uniu-
nea Europeanã ºi va fi un mem-
bru constructiv ºi activ al Uniu-
nii”, a declarat Jean-Claude Jun-
cker, care a avut programatã ieri
o întâlnire cu premierul britanic,
David Cameron, la Bruxelles.
“Dacã aº spune cã avem un plan
B, acest lucru ar lãsa impresia
cã existã o voinþã a Comisiei de a lua se-
rios în considerare posibilitatea ca Marea
Britanie sã poatã pãrãsi Uniunea Europea-

ªTIRI

ªTIRI

China îndeamnã SUA
ºi Coreea de Nord sã iniþieze
negocieri directe
pe fondul testelor balistice

Ministerul chinez de Externe
a îndemnat Statele Unite ºi
Coreea de Nord sã iniþieze
negocieri directe pentru depãºi-
rea problemelor bilaterale, dupã
o serie de teste militare efectuate
de regimul stalinist de la
Phenian. “Problema nuclearã
din Peninsula Coreea este între
Statele Unite ºi Coreea de Nord”,
a declarat Hong Lei, purtãtorul
de cuvânt al Ministerului chinez
de Externe. “Îndemnãm Statele
Unite ºi Coreea de Nord sã
iniþieze discuþii, sã comunice, sã
negocieze, sã analizeze modali-
tãþi de soluþionare a rezonabile-
lor preocupãri reciproce”, a
precizat oficialul chinez. Coreea
de Nord a lansat o rachetã cu
razã lungã de acþiune pe 7
februarie, afirmând cã a plasat
pe orbitã un satelit. Statele Unite
ºi alte þãri au condamnat
utilizarea tehnologiei balistice
de cãtre regimul Kim Yong-Un.
În ianuarie, Coreea de Nord a
anunþat testarea unei bombe
termonucleare. ªi China a
condamnat testele militare nord-
coreene, dar a criticat planurile
Statelor Unite de a instala
sisteme antibalistice avansate în
Coreea de Sud.

Muntenegrul a început
negocierile de aderare
la NATO

Alianþa Nord-Atlanticã a
început negocierile cu Muntene-
grul în vederea aderãrii acestui
stat balcanic la NATO. Oficiali
NATO au anunþat luni cã aceste
negocieri, care urmeazã sã
dureze douã zile, acoperã o serie
de “probleme politice, militare ºi
juridice” legate de cererea de
aderare la Alianþa Nord-
Atlanticã a Muntenegrului ºi vor
“oferi o oportunitate ca ambele
pãrþi sã clarifice probleme în
suspans”. Alianþa Nord-Atlanti-
cã a invitat Muntenegrul sã
adere la blocul militar occiden-
tal în decembrie, iar premierul
muntenegrean Milo Djukanovici
a anunþat cã este ferm angajat în
atingerea acestui obiectiv. Rusia
a afirmat în mai multe rânduri
cã ea considerã extinderea
NATO drept o ameninþare, iar
opoziþia prorusã din Muntenegru
a cerut demisia lui Djukanovici.

Trei presupuºi membri ai reþelei
teroriste Stat Islamic,
arestaþi în Bulgaria

Trei islamiºti sirieni care
locuiesc în Germania, suspectaþi
de apartenenþã la reþeaua
teroristã Stat Islamic, au fost
reþinuþi în Bulgaria. “Imagini cu
conþinut islamist au fost gãsite în
telefoanele mobile ale suspecþi-
lor, precum ºi discuþii cu membri
ai organizaþiei teroriste Stat
Islamic”, au declarat surse
judiciare. Potrivit cotidianului
bulgar “Capital”, cei trei
islamiºti, care au 21, 22 ºi 25 de
ani, locuiesc de mulþi ani în
Germania, unde au cerut azil.
Suspecþii au fost arestaþi preven-
tiv pe 8 februarie, în timp ce
încercau sã intre în Bulgaria pe
la punctul vamal Kapitan
Andreevo.

Patru dintre cele cinci “hotspots” - centre
de înregistrare ºi prelucrare a datelor migran-
þilor ºi refugiaþilor - din Grecia sunt pregãtite
sã primeascã oameni, a anunþat ieri ministrul
grec al Apãrãrii. “A fost o operaþiune mai de-
grabã dificilã”, a declarat pentru presã Panos
Kammenos, care este totodatã liderul Partidu-
lui Grecii Independenþi (dreapta) care face parte
din cadrul coaliþiei aflate la putere. Grecia, prin-
cipalul punct prin care în Europa au intrat anul
trecut peste un milion de refugiaþi ºi migranþi,
a fost dur criticatã de cãtre Uniunea Europea-
nã pentru un eºec în controlarea acestui aflux.
Miniºtri din statele membre UE au dat Atenei
un ultimatum de trei luni sã implementeze apro-
ximativ 50 de recomandãri în vederea rezol-
vãrii problemelor cu care se confruntã la fron-
tiere. Altfel, statele membre ale zonei euro ar
putea declanºa un mecanism în vederea im-
punerii unor controale la frontierele interne
pentru o perioadã de pânã la doi ani, a averti-

Afluxul de refugiaþi cãtre Uni-
unea Europeanã va fi dublu în
2016, în comparaþie cu cel de
anul trecut, iar o “armatã euro-
peanã este necesarã” în vederea

Grecia anunþã cã patru dintre cele cinci
centre sunt pregãtite sã primeascã migranþi

Preºedintele Cehiei: Valul de refugiaþi
va fi chiar ºi de cinci ori mai mare

Jean-Claude Juncker exclude posibilitatea caJean-Claude Juncker exclude posibilitatea caJean-Claude Juncker exclude posibilitatea caJean-Claude Juncker exclude posibilitatea caJean-Claude Juncker exclude posibilitatea ca
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apãrãrii Schengen, din care Ro-
mânia ºi Bulgaria nu fac parte, a
declarat preºedintele ceh Milos
Zeman. “Pesimiºtii afirmã cã valul
de refugiaþi va fi de trei, patru

sau chiar de cinci
ori mai mare” anul
acesta, a apreciat
ºeful statului ceh.
“Aºa cum ºtiþi, un
milion de refugiaþi
se aflã deja în
Germania. Este
un numãr uriaº.
Dacã li se alãturã
încã douã milioa-
ne, atunci nu-mi
pot imagina ce s-
ar putea întâm-
pla”, a spus el.
“O armatã euro-
peanã este nece-
sarã” pentru a
evita asemenea
riscuri, a apreciat
Zeman. “Ea va

apãra frontiera externã a zonei
Schengen sau întreaga Uniune
Europeanã”, a continuat el.
“Dupã cum ºtiþi, România ºi Bul-
garia nu sunt membre Schen-
gen”, a notat Zeman, adãugând
cã înfiinþarea acestei armate
“este pasul de care avem nevoie
pentru rezolvarea crizei migra-
þiei”. “Al doilea pas”, în opinia sa,
este “deportarea”. “Atunci când
a fost ucisã o fatã în Suedia, în
urmã cu o sãptãmânã, premierul
acestei þãri a anunþat cã 80.000
de imigranþi ilegali urmeazã sã fie
expulzaþi din regat”, a declarat
ºeful statului ceh. “Eu cred cã
este necesar sã fie deportaþi nu
doar migranþii economici, ci ºi
toþi cei care sunt implicaþi în
planificarea unor atacuri teroris-
te. Desigur, deportarea este o
mãsurã dureroasã, dar necesa-
rã”, a apreciat Zeman. “Aº dori
sã repet (cã) trebuie sã facem
doi paºi: primul - sã ne protejãm

frontierele externe, iar al doilea
- sã-i deportãm pe cei despre care
tocmai v-am vorbit”, a subliniat
el. “Refugiaþi vin nu doar din þãri
devastate de rãzboi”, a continuat
Zeman. “Vin ºi din Pakistan, in-
clusiv din Kosovo ºi Albania, în
Europa, din Senegal, Eritreea ºi
multe alte þãri în care nu sunt rãz-
boaie”, a adãugat el. “De aceea,
în opinia preºedintelui ceh, ar fi
greºit sã se spunã cã aceastã cri-
zã a migraþiei îºi are originea în
problema rãzboiului din Orientul
Mijlociu”, a continuat Zeman,
adãugând cã refugiaþii este nece-
sar sã fie ajutaþi “pe teritoriul lor”.
Preºedintele ceh a avertizat de
asemenea în legãturã cu riscul
care rezultã, în opinia sa, de pe
urma închiderii frontierei dintre
Austria ºi Germania. “Într-o ase-
menea eventualitate, þara noastrã
va fi singura rutã de tranzit a re-
fugiaþilor cãtre Germania”, a
subliniat Zeman.

nã. Prin urmare, nu intru în detalii privind
un plan B”, a explicat ºeful Executivului
european. David Cameron, care a promis

cã va organiza un referendum
privind rãmânerea þãrii sale în
Uniunea Europeanã, sperã sã
ajungã la un compromis în ca-
drul unui summit cu cei 28 de
ºefi de stat ºi de Guvern din
UE, care va avea loc mâine ºi
vineri la Bruxelles. Preºedin-
tele Consiliului European, Do-
nald Tusk, a prezentat pe data
de 2 februarie un acord preli-
minar pentru a rãspunde ce-
rinþelor britanice ºi pentru a
evita ieºirea Marii Britanii din
UE. Propunerile lui Tusk “vor
fi analizate joi ºi vineri” de cã-
tre liderii europeni, ºi “vom
vedea dacã ele sunt sau nu

considerate echitabile pentru Marea Brita-
nie ºi pentru celelalte state membre”, a co-
mentat Juncker.

zat UE. Cele cinci centre erau prevãzute sã fie
înfiinþate pe insule greceºti situate cãtre Tur-
cia. Aceste patru centre sunt “pregãtite sã
funcþioneze ºi sã pri-
meascã refugiaþi”, a
anunþat ministrul. Este
vorba despre centrele de
pe insulele Lesbos,
Chios, Leros ºi Samos,
potrivit AFP. Al cincilea
centru, pe Insula Kos,
unde o parte a populaþiei
se opune, va fi gata “în
cinci zile”, a promis
Kammenos în aceastã
conferinþã de presã. Gre-
cia, pe teritoriul cãreia au
tranzitat peste 850.000
de migranþi, este dur cri-
ticatã de UE pentru len-
toarea înfiinþãrii acestor

centre. Atena s-a angajat ca centrele sã fie pre-
gãtite pânã la summitul european prevãzut în
perioada 18-19 februarie la Bruxelles.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
SC GABMAR COM SRL

declarã pierdute ºi nule ur-
mãtoarele: carte de inter-
venþie, registru special ºi
adresã Administraþie Fi-
nanciarã privind acordarea
numãrului de ordine pentru
casa de marcat DATECS
MP55 cu seria 12246484.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

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.

ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniver-
sãrii zilei de naº-
tere familiile Gelu
Daha ºi Adrian
Enuca ureazã
domnului COS-
TEL  BAZÃVER-
DE „La Mulþi Ani!”,
multã sãnãtate ºi
bucurii în viaþã.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfru-
museþare an-
gajeazã per-
soanl frizerie-
coafurã, mani-
chiurã- pedi-
chiurã, cosme-
ticã. Telefon:
0764/125.224.
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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

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae do-
resc sã fiu angajat
la un patron cu ma-
ºina proprie, marca
Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la
domiciliu Telefon:
0251/446.535;
0760/071.644.
Doamnã serioasã
bonã numai pentru
copii rog seriozita-
te. Telefon: 0762/
850.986.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Tapiþer la domiciliu.
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 Clinic
Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Filiaºi- apartament
2 camere, central,
etaj 1. Telefon:
0758/883.182

Vând apartament
2 camere în Sina-
ia. Telefon: 0722/
963.871.
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament
2 camere deco-
mandate, micro-
centralã, coloanã
apã separat, etaj
4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/
660.001.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament
4 camere, bilate-
ral, ultracentral.
Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare boie-
reascã cu toate uti-
litãþile superîmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
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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.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. - Sucursa-
la Electrocentrale Craiova II  anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul ” Modernizare termoficare urbanã prin
înlocuirea ºi modificarea traseului conductelor de agent
termic primar aferente Magistralei II.1 zona Str. Matei
Basarab,  pentru creºterea  siguranþei în funcþionare”,
amplasat în municipiul Craiova , zona str. Matei Basarab.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str.Petru Rareº, nr 1, Craiova, judeþul Dolj, zilnic de
luni - vineri, între orele 9 - 13, ºi la sediul S.E. Craio-
va II ,str. Bariera Vâlcii nr. 195 , Craiova , în zilele de
luni - vineri între orele 9 - 13 .

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, str.Petru
Rareº, nr 1, Craiova, judeþul Dolj, zilnic de luni - vi-
neri, între orele 9 - 13, în termen de 15 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ.

Vând casã 250
mp ºi curte 500
mp renovatã, în lo-
calitatea Segarcea.
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 casã nouã
Bordei cu 700 m
teren vie, pomi
sau schimb cu
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0752/641.487.
Vând vilã în zona
Ford. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0251/418.864.

VÂND urgent
casã Catargiu,
45.000 Euro.
Telefon: 0722/
297.009.
Vând casã boie-
reascã mare -
central, pretabilã
clinicã, pensiune,
firmã. 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 – ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

7000 mp, Bodã-
eºti (Melineºti)
deschidere 270
m. Telefon: 0770/
842.054.
Vând terenuri lo-
curi casã la ªosea-
ua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, lo-
calitatea Secui.
Preþ convenabil.
Telefon: 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 uti-
litãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pã-
dure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan gri
metalizat, GPL, an
fabricaþie  2005,
perfectã stare. Tele-
fon: 0723/984309.
Vând Logan cu-
loare roºie, fa-
br icaþ ie 2008,
40.000 km par-
curºi. Telefon:
0744/780.550.
Logan 2006,
105.000 Km - pro-
prietar, înmatricu-
lat, 1850 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0723/605.807.

STRÃINE
RENAULT Fluen-
ce, noiembrie 2010,
60.000 km, 110 CP,
benzinã, unic pro-
prietar, 6.800 Euro,
echipare full-option.
Telefon: 0727/
620.091.

Vând auto Vol-
kswagen Golf 4
din 2002, înma-
triculat în Româ-
nia, benzinã.
Detalii la telefon:
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 Electri-
ce; Inchidere cen-
tralizata; ABS;
Servodirectie; Xe-
non; - Interior reca-
ro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând COMBINÃ
CP.12 ºi LADA
1025 (eventual
subansamble).
Telefon: 0730/
304.591.
Vând motosa-
pã RURIS 6,5
CP 5 ore de fo-
losire – 1200
Ron. Telefon:
0746/125.821.
Vând sãpun de
casã 4 lei/kg, tele-
vizor color cu
telecomandã -
80 lei, drujbã
electricã Einºel cu
lanþ rezervã nou
- 220 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând robot
(PLANETARIA)
3 funcþii marcã
germanã, hainã
de piele de cã-
prioarã nouã
lungã. Telefon:
0752/236.667.
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Vând frigider 320
litri, bocanci, ghete,
pantofi militari noi
piele negru, piese
Dacia noi, calcula-
tor instruire copii
prin televozor, te-
lefon Eboda sigilat,
piei bovinã ºi oaie
vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã de
cusut Ileana, ma-
ºinã Singer, casã
de marcat Sam-
sung pentru firme.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse,
bocanci din piele
mãrimea 43 îm-
blãniþi. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã cuþite
de ghilotinã noi-
1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã
ora 16.00.
Vând cauciuc
155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu  20
litri noi, reductor
oxigen sudurã, al-
ternator 12vV
nou, arzãtoare
gaz sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând 2 telefoane
mobile, 1 tabletã,
1 mobil noi. Preþ
200 lei. Telefon:
0762/728.493.
Vând bicicletã
copiii cu 3 roþi -
60 lei negociabil,
cãruþ 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 me-
talic inox nou
pentru handi-
cap, masã su-
fragerie 6 per-
soane, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/446.918.
Vând calorifer
cu 11 elemenþi
electric nou, ra-
diator cu 3 trep-
te ALASCA nou.
Telefon: 0770/
687.430.

Calorifere fontã –
10 lei elementul,
televizor color Phi-
lips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de
tricotat rectilinie ºi
circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto.
Telefon: 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
handicap, pat
mecanic + saltea,
polizor 2500 W,
sobã teracotã cu
toate furniturile,
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
Caut doamnã se-
rioasã  vârsta 45-55
ani pentru prietenie
- cãsãtorie. Telefon:
0785/103.411.

Domn serios cu
locuinþã lângã
Craiova caut
doamnã serioa-
sã pentru priete-
nie, cãsãtorie.
Telefon: 0763/
722.683.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lu-
crate manual, cu
argint la schimb
ºi manopera/ob-
iect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Carte de
Identitate pe nu-
mele COJOCA-
RU ST. ADELAI-
DA LUMINIÞA. Se
declarã nulã.

Pierdut docu-
mente de la Re-
voluþia din 1989
pe numele BÃ-
DICI JANE. Se
declarã nule.
PIERDUT Cod
Fiscal seria A, nr.
0122841 aparþi-
nând CMI Dr.
PÃUN GEOR-
GETA. Se decla-
rã nul.
CONDOLEANÞE
Conducerea
AJVPS Dolj de-
plânge dispari-
þia prematurã a
celui ce a fost
CONSTANTIN
T I R O E S C U ,
membru mar-
cant al Asocia-
þiei noastre.
Condoleanþe
familiei îndure-
rate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Trei victorii ºi un insucces a
înregistrat Real Madrid, în isto-
ria sa, pe terenul Romei, însã a
pierdut tocmai când a contat cu
adevãrat, în singura “dublã” eli-
minatorie de pânã acum. A fost
un 1-2 (foto) în optimile UCL,
ediþia 2007-2008 (Raul 8 / Pizar-
ro 24, Mancini 58), rezultat cu
care capitolinii aveau sã se im-

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

E o revanºã de luat

“Galacticii”, gata sã punã“Galacticii”, gata sã punã“Galacticii”, gata sã punã“Galacticii”, gata sã punã“Galacticii”, gata sã punã
sub asediu Cetatea Eternãsub asediu Cetatea Eternãsub asediu Cetatea Eternãsub asediu Cetatea Eternãsub asediu Cetatea Eternã

AS Roma – Real Madrid, astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1

punã, ulterior, ºi în returul de pe
“Bernabeu” (Raul 75 / Taddei 73,
Vucinic 90+2). În rest, a fost
vorba numai despre partide din
faza grupelor aceleiaºi competi-
þii, toate consfiinþind, la general,
superioritatea spaniolilor: 2-1 (d)
ºi 1-1 (a) în 2001, 3-0 (d) ºi 0-1
(a) în 2002, respectiv 4-2 (a) ºi
3-0 (d) în 2004.

Niciuna dintre cele douã com-
batante nu mai au pe bancã tehni-
cianul cu care au început sezonul.
La Roma, Rudi Garcia a fost înlo-
cuit cu Luciano Spalletti, la al doi-
lea mandat cu formaþia de pe
“Olimpico”, dupã cel din perioada
2005-2009, aºadar Spalletti con-
ducea trupa “giallorosii” la isprava
contra “galacticilor” din primãva-
ra lui 2008, în timp ce la Real, Car-
lo Ancelotti i-a lãsat locul fostei glo-
rii madrilene, Zinedine Zidane.

Romanii se aflã într-o formã
bunã, victoria din weekend, de
la Carpi (3-1, goluri Digne, Dze-
ko ºi Salah), fiind a patra conse-
cutivã, ceea ce i-a propulsat pânã
în imediata apropiere a podiumu-
lui, cu 47 de puncte, la 10 dis-
tanþã de liderul Juventus. Cât o
priveºte pe Real, pe 3 în La Liga,
la 4 puncte de rivala Barcelona
(care are ºi un joc mai puþin dis-
putat) ºi la unul de concitadina
Atletico, gruparea “blanco” tra-
verseazã de asemenea o perioa-
dã bunã, izbânda de sâmbãtã, cu
Bilbao, 4-2 “acasã” (goluri Cr.
Ronaldo 2, James ºi Kroos),

reprezentând succesul cu nu-
mãrul 7 din ultimele 9 jocuri de
campionat. Excepþiile au fost
douã remize, la Valencia ºi la Se-
villa, cu Betis.

“Surpriza” Gent vs. “haita” din
Wolfsburg (21:45, Dolce Sport 2)

În cealaltã disputã a zilei de
miercuri, campioana Belgiei,
KAA Gent, primeºte vizita vice-
campioanei Germaniei, VFL
Wolfsburg. Belgienii sunt, fãrã
niciun dubiu, marea surprizã a
competiþiei, ei avansând mai de-
parte în detrimentul a douã
nume infinit mai grele, Valencia
ºi Lyon. ªi “lupii” au fãcut o vic-
timã importantã, chiar de top,
barând drumul lui Manchester
United, la capãtul unui meci în-
cheiat cu 3-2 în Germania ºi în
care s-a jucat cu calificarea pe
masã.

Gent ºi Wolfsburg nu s-au mai
întâlnit pânã în prezent, mai mult,
nemþii afându-se în premierã în
faþa unui adversar din Belgia.
Gent a mai evoluat în douã rân-
duri cu formaþii germane, mer-

gând de fiecare mai departe. S-a
întâmplat contra lui Eintracht
Frankfurt, în turul doi al Cupei
UEFA, ediþia ‘91-’92, 0-0 (a) ºi
1-0 (d), dupã prelungiri, ºi con-
tra lui Werder Bremen, în turul trei
al Cupei UEFA Intertoto, 3-2 (a)
ºi 1-0 (a).

Gent e lider, la egalitate de
puncte cu Bruges, în Pro League,
ºi vine dupã o victorie cu 2-0 în
compania lui Mouscron, pe când
Wolfsburg se aflã doar pe locul
8 în Bundesliga, un triumf, sâm-
bãtã, 2-0 cu Ingolstadt, punând
capãt unei serii negre de 7 parti-
de, al cãror bilanþ a fost cuceri-
rea a doar trei puncte.

Optimile au debutat asearã cu
partidele Paris SG – Chelsea ºi
Benfica – Zenit. În afara a ce va
fi desearã, restul ciocnirilor vor
avea loc sãptãmâna viitoare, dupã
programul: Arsenal – FC Barce-
lona, Juventus – Bayern Mun-
chen (23 februarie), PSV Eindho-
ven – Atletico Madrid, Dinamo
Kiev – Manchester City (24 fe-
bruarie). Retururile sunt progra-
mate în 8, 9, 15 ºi 16 martie.

Calificatã direct în turul doi (op-
timi de finalã) la Dubai, Simona
Halep (nr. 3 WTA) o va înfrunta pe
sârboaica Ana Ivanovic (locul 17
mondial), care a învins-o lejer, ieri,
în runda inauguralã a turneului din
Emirate, cu 6-1, 6-0, pe australian-
ca Daria Gavrilova (35 WTA).

Simona ºi Ivanovic se vor întâlni
pentru a 5-a oarã în circuitul WTA,

Halep debuteazã la Dubai
contra Anei Ivanovic

Meciul va fi astãzi (la o orã neanunþatã pânã la închiderea ediþiei),
în direct la Digi Sport 2

scorul confruntãrilor directe fiind
egal. Seria a fost deschisã în urmã
cu 3 ani, la Doha (Qatar), când ju-
cãtoarea din Serbia s-a calificat mai
departe dupã abandonul româncei.
Cea mai recentã victorie i-a aparþi-
nut tot adversarei, în ultimul meci
din grupele Turneului Campioane-
lor din 2014. Ivanovic s-a impus în
3 seturi, insuficient însã pentru a

se califica în semifinale, acolo unde
Halep era deja. Cu acel set câºtigat,
Halep a ajutat-o pe Serena Williams
sã meargã mai departe, pentru ca
în cele din urmã sã piardã în faþa
liderului mondial.

Pentru Simona va fi primul meci
în circuitul WTA, dupã eliminarea
în turul 1 al turneului de Grand Slam
de la Australian Open. Între timp,
reprezentanta României a mai sus-
þinut douã meciuri în Fed Cup, în
eºecul 2-3 cu Cehia,, unul câºtigat
cu Petra Kvitova ºi altul pierdut cu
Karolina Pliskova.

Simona Halep intrã în turneul de
la Dubai din postura de principalã
favoritã, dupã retragerea Serenei
Williams ºi a lui Angelique Kerber,
dar ºi de deþinãtoare a titlului (vic-
torie cu Pliskova). Diferenþa faþã de
2015 constã în faptul cã turneul este
din categoria Premier 12, adicã în-
vingãtoarea va primi 470 de punc-
te. Anul trecut, întrecerea de la
Dubai a fãcut parte din categoria
Premier 5 - 900 de puncte pentru
câºtigãtoare. În 2016, Dubai a fã-
cut “rocadã” cu Doha, lucru care
se întâmplã însã anual între cele
douã turnee.

DIGI SPORT 1
19:30 – FOTBAL Spania – La

Liga: Sporting Gijon – Barcelona.
DIGI SPORT 2
12:00, 14:00, 17:00, 19:00 –

TENIS (F) – Turneul de la
Dubai, în Emiratele Arabe Unite:
ziua a 3-a.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (M) –

Liga Naþionalã: Energia Tg. Jiu –
CSM Bucureºti /  19:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: THW Kiel – Orlen Wisla
Plock.

DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) –

Cupa FIBA: Energia
Tg. Jiu – BC Khimik /
21:30 – VOLEI (M) –
Liga Campionilor:
Asse-Lennik – Diatec
Trentino.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL

– Liga Campionilor:
AS Roma – Real
Madrid.

DOLCE
SPORT 2

19:30 –
FOTBAL Spania
– La Liga: Spor-
ting Gijon –
Barcelona / 21:45

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

– FOTBAL – Liga Campioni-
lor: Gent – Wolfsburg.

EUROSPORT 1
12:30 – SNOOKER –

Openul Þãrii Galillor, la
Cardiff, în Regatul Unit: etapa
a 3-a / 16:30 – CICLISM –
Turul Andaluziei, în Spania /
21:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galillor, la Cardiff: etapa
a 3-a.

EUROSPORT 2
16:30 – SNOOKER –

Openul Þãrii Galillor, la
Cardiff, în Regatul Unit: etapa
a 3-a.
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Juniorul care a iscat un scan-
dal la sfârºitul anului trecut,
Sergiu Jurj, a fost împrumutat
de Universitatea Craiova la li-
derul seriei B2, FC Baia Mare,
pânã la sfârºitul acestui sezon.
Component al echipei secunde
a ªtiinþei, Jurj a apãrut pe un
site de socializare într-o foto-
grafie postatã de tatãl sãu, în
care se mai afla ºi stelistul Paul
Papp, cel care tocmai marcase
în poarta lui Bãlgrãdean. Fami-
lia lui Jurj adresa cu acel prilej

Straton – Debutul sãu în calitate
de titular cert în poarta Universitãþii.
A avut o ezitare incredibilã þinând
cont de înãlþimea sa (1,90 metri) la
un corner, ratând ieºirea pe centrare,
deºi mingea survola careul mic. A fost
protejat la alte câteva faze de alune-
cãrile fundaºilor, care au blocat
ºuturi din careu. A avut o interven-
þie bunã la prima ocazie a meciului,
apãrându-ºi colþul scurt, ºi una pe
final, deviind în corner un ºut pe colþ,
care a prins ºi pãmântul. În rest, nu a
avut prea mult de lucru. E important
cã nu a primit gol.

Dumitraº – Deºi Achim era anun-
þat titular, Dumitraº s-a strecurat in
extremis în prima echipã. În meciuri-
le de acasã e mai util, fiind mai ofen-
siv decât rivalul sãu pe post. Pe de-
fensivã are mari probleme în conti-
nuare. A fost depãºit uºor la centra-
rea din minutul 10, pe colþul scurt,
atacantul advers luându-i prim-plan-
ul fãrã probleme, dar Straton a fost
pe fazã la devierea pe prima barã.  De
asemenea, a comis henþ în careu la
ultima fazã a meciului, dar Avram nu
l-a penalizat.

Iliev – Cel mai important aport al
sãu în echipã este cel confirmat ºi de
banderolã: este liderul echipei, pri-
mul dupã Brandan. Este un jucãtor
de caracter, se impune prin seriozita-
te, determinare, devotament. În joc,
bulgarul are probleme evidente la ac-
þiunile în vitezã, fiind lent, vârsta ºi
pauza de aproape un an îºi spun cu-
vântul. În schimb, are plasament bun
ºi pasã lungã.

Acka – Face un sezon remarca-
bil, pãcat de accidentarea din ultima
etapã a turului, absenþa sa este una
dintre cauzele care a dus la ratarea
play-off-ului. N-a avut probleme în
meciul cu Petrolul, impecabil în due-
luri ºi nu s-a complicat nici la con-
strucþie. Putea marca primul sãu gol
pentru Universitatea, dar s-a opus
Mãzãrache la ºutul violent al ivoria-
nului care ar fi perforat plasa.

Vãtãjelu – S-a remarcat în a doua
reprizã, fiind printre puþinii jucãtori
care mai aveau suflu sã treacã de
centrul terenului la acþiunile de con-
traatac. A bãtut prost penalty-ul ºi a
avut noroc cu respingerea lui Cobrea.
Craiova nu pare sã aibã un execu-
tant redutabil de penalty-uri, mai ales

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. Steaua 24 12 7 5 33-21 43
5. Pandurii 24 12 7 5 31-24 43
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 10 11 22-34 22
12. Voluntari 24 3 9 12 23-40 18
13. Concordia 24 3 8 12 21-38 17
14. Petrolul 24 2 8 14 16-31 8
Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a XXIV-a
ASA – Pandurii 0-1
A maarcat: Sãpunaru 44 – pen.
Viitorul – CSMS Iaºi 1-2
Au marcat: Tãnase 90 – pen. / Golubovic 44 – pen., Nuno Viveiros 53.
Astra – CFR Cluj 2-2
Au marcat: Boldrin 63, 90 / Juan Carlos 38, Victor Bruno 63.
„U” Craiova – Petrolul 2-0
Au marcat: Vãtãjelu 19, Nuno Rocha 64.
ACS Poli – FC Voluntari 1-2
Au marcat: Zicu 90 / L. Rus 76, Tudorie 93.
Dinamo – FC Botoºani 1-0
A marcat: Costache 27.
Concordia – Steaua 0-2
Au marcat: Varela 6, Hamroun 30.

Liga I – 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

cã ºi Zlatinski a ratat o astfel de exe-
cuþie într-un amical. Bucuria lui Vã-
tãjelu în faþa galeriei a fost oarecum
ridicolã, dupã ce declarase la pleca-
rea în Antalya cã transferul la Stea-
ua ar fi un pas înainte pentru el.

Ivan – Destul de discret în prima
reprizã. Dupã pauzã a avut mai multe
spaþii ºi a fost periculos, profitând
de viteza sa deosebitã. ªi în defensi-
vã ºi-a fãcut datoria, fiind un jucãtor
care coboarã des în sprijinul funda-
ºilor. Din ºutul sãu respins de porta-
rul advers a ajuns mingea la Nuno
Rocha, care a majorat scorul. Ivan
putea marca din voleu la centrarea
perfectã, pe poziþie viitoare, a lui
Bãluþã. De asemenea, a fost aproape
de gol din poziþia din care înscrisese
în meciul tur, dar mingea s-a scurs
puþin pe lângã barã. Nu pare cople-
ºit de presiunea care existã asupra
lui dupã mediatizarea de care a avut
parte în iarna aceasta.

Madson – Preferat lui Mateiu, bra-
zilianul a fãcut ceea ce ºtie mai bine:
sã încaseze cartonaºe galbene. Deºi
a mai slãbit, rãmâne acelaºi jucãtor
limitat, fãrã pasã lungã, fãrã capaci-
tate de pãtrundere cu mingea la pi-
cior ºi nici mãcar tacklingurile nu mai
sunt de calitate. Eliminat prematur,
ºi-ar fi pus echipa în mare dificultate
dacã era vorba de un adversar mai
puternic, nu de cea mai slabã echipã
din Liga I. Penibil faultul sãu din spa-
te, la 70 de metri de poarta proprie, în
condiþiile în care avea un galben, iar
Zlatinski îl dubla în acea fazã.

Zlatinski – A executat parcã mai
bine fazele fixe, din cornerul bãtut
de el s-a ºi obþinut penalty-ul. ªi la
reluarea cu capul a lui Mãzãrache a
centrat perfect. Bulgarul s-a remar-
cat printr-un travaliu deosebit la cen-
trul terenului. A avut ºi o ocazie pe
contraatac, dar nu a mai avut suflu
ºi a ºutat în plasa lateralã. A greºit o
alunecare pe final, când i-a aºezat
mingea unui adversar pentru cea mai
mare ocazie a Petrolului, dupã ce ini-
þial Vãtãjelu fusese depãºit uºor.

Bancu – Prestaþie consistentã, cu
sprinturi periculoase ºi aport defen-
siv notabil. Ar trebui sã aibã mereu
tupeul de a rezolva “unu la unu” fa-
zele în care îºi poate pune în valoare
viteza ºi schimbãrile de direcþie. A
ºutat bine cu dreptul în repriza a doua

pe colþul scurt, dupã ce în prima par-
te a ezitat sã pãtrundã ºi sã finalizeze
sau sã centreze într-o fazã asemãnã-
toare.

Nuno Rocha – A devenit golghe-
terul echipei, cu cinci goluri, dupã o
reluare deosebitã la faza în care Ivan
fusese blocat, tot capverdianul lan-
sând-ºi iniþial colegul.

Mãzãrache – A avut o ocazie în
prima reprizã, dar a reluat greºit cu
capul centrarea lui Zlatinski. A fãcut
risipã de energie, punând presiune
pe stoperii adverºi. A încercat unele
redublãri, dar nu prea i-au ieºit. Ciu-
datã faza din prima reprizã, în care a
primit pasã pe jos la centrul terenu-
lui ºi nu a ºtiut sã o gestioneze, re-
proºându-i coechipierului cã nu i-a
pasat pe sus!

Mateiu – L-a deranjat evident fap-
tul cã nu a fost titular, dupã ce a fost
cel mai constant jucãtor al echipei în
acest sezon ºi a avut prestaþii apre-
ciate ºi la selecþionata divizionarã.
Va reveni în primul “11” la Severin.

Bãluþã – Aºa trebuie sã reacþio-
neze un jucãtor care vine de pe ban-
cã ºi luptã sã demonstreze cã trebu-
ie sã fie titular. A avut incursiuni pe-
riculoase, ºi-a servit ideal colegii.
Pare în formã.

Izvoranu – A jucat puþin pe final,
faptul cã a fost preferat lui Kay de-
monstreazã cã jucãtorul din Capul
Verde nu este refãcut complet dupã
accidentare.

Jurj, împrumutat de Universitatea
la FC Baia Mare

mesaje de încurajare ºi de feli-
citare lui Reghecampf ºi Stelei,
chiar dupã victoria împotriva
Craiovei de la Piteºti.

Ieri a fost stabilit ºi programul
ultimei etape a sezonului regular.
Astfel, meciul dintre Universita-
tea Craiova ºi CFR Cluj se va dis-
puta sâmbãtã, 27 februarie, de la
ora 14, pe arena “Extensiv”. As-
tãzi este programatã ºi conferin-
þa de presã în care se va stabili ºi
programul meciurilor din play-off
ºi play-out.
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