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- Abia aºtept, Popescule, sã ter-
min facultatea, sã plec în Spa-
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Ryanair este cel mai
mare operator aerian din
Europa care pune la
dispoziþie servicii low-
cost. Compania a anunþat
ieri o nouã rutã, din
Craiova cãtre Valencia
(Spania), începând cu luna
noiembrie a.c., ºi va aduce
peste 33.000 de clienþi pe
an. Noua rutã va fi opera-
tã cu o frecvenþã  de douã
zboruri sãptãmânale, în
zilele de joi ºi duminicã.
Conducerea Consiliului
Judeþean Dolj împreunã
cu reprezentanþii compa-
niei Ryanair – Denis
Barabas ºi Aoivean
Brennan – au marcat cu
aceastã ocazie „începutul
unei lungi prietenii”.
Directorul Aeroportului,
Mircea Dumitru, a rea-
mintit momentul de
început al negocierii cu
firma irlandezã, aducând
mulþumiri publice europar-
lamentarului Marian Jean
Marinescu, care a fost
iniþiatorul demersului.

Zbor direct spre VZbor direct spre VZbor direct spre VZbor direct spre VZbor direct spre Valenciaalenciaalenciaalenciaalencia
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Luni, plecarea premierului
ucrainean Arseni Iaþeniuk, 41 de
ani, ºi a guvernului sãu pãrea o
certitudine. Dupã o discuþie ten-
sionatã cu mai mulþi deputaþi ai
fracþiunii prezidenþiale, cea mai
importantã din parlament, prin
numãrul de mandate (143), în care
activitatea guvernului fusese con-
sideratã nesatisfãcãtoare, nefiind
exclusã moþiunea de cenzurã, spre
a se antama alegeri anticipate, într-
o þarã ruinatã de rãzboi ºi lovitã
de o gravã crizã economicã, a ur-
mat lovitura de teatru. Care s-a
produs marþi.
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Primarul din Valea Stanciu-
lui, Ovidiu Gîngioveanu, îºi pro-
pune sã realizeze investiþii în
fiecare dintre satele aparþinã-
toare ale comunei. Nu este un
deziderat uºor de îndeplinit, fi-
indcã localitatea are în compo-
nenþã cinci sate ºi în fiecare din-
tre ele este nevoie de fonduri
pentru refacerea drumurilor,
ºcolilor, dispensarelor sau cãmi-
nelor culturale.
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Ministrul Sãnãtãþii: Nu îmi dau demisia,
nu cred cã demisia mea va rezolva problema
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Alexandru Micula, rechemat
din funcþia de ambasador
al României în Ungaria

Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat, ieri, decretul de rechemare a
lui Alexandru Victor Micula din cali-
tatea de ambasador al României în
Ungaria, anunþã Administraþia Prezi-
denþialã. Micula a fost numit amba-
sador în Ungaria în octombrie 2011,
de preºedintele Traian Bãsecu. An-
terior preluãrii mandatului, Micula a
fost ambasador în Danemarca ºi Ir-
landa, ambasador în Argentina ºi
Paraguay. Alexandru Micula, diplo-
mat de carierã, ºi-a fãcut studiile uni-
versitare la Academia de Studii Eco-
nomice, European Center for Securi-
ty Studies, George C. Marshall din
Germania.

DNA cere aviz de urmãrire
penalã pentru Gabriel Oprea
în dosarul fostului ºef DIPI

Direcþia Naþionalã Anticorupþie
cere aviz, din partea Senatului, pen-
tru urmãrirea penalã a fostului minis-
tru de Interne, senatorul Gabriel
Oprea, în dosarul fostului ºef al De-
partamentului de Informaþii ºi Protec-
þie Internã, Nicolae Gheorghe. Pro-
curorii aratã cã “la data de 13 iulie
2015, Gabriel Oprea, în calitate de
ministru de Interne ºi ordonator de
credite, cu ajutorul suspecþilor Nico-
lae Gheorghe, secretar de stat în ca-
drul Departamentului de Informaþii ºi
Protecþie Internã ºi Pavel Gabriel-Ni-
colae, ºef al serviciului juridic, a dis-
pus suplimentarea cu suma de
410.000 lei a fondurilor pentru chel-
tuieli operative ale acestei structuri
de poliþie ºi a aprobat achiziþia unui
autoturism Audi A8 în scopul decla-
rat al asigurãrii protecþiei demnitari-
lor”. În perioada 21 august – octom-
brie 2015, ministrul de Interne a be-
neficiat de folosinþa exclusivã a au-
toturismului Audi A8. Conform DNA,
achiziþionarea autoturismului s-a fã-
cut cu încãlcarea prevederilor legale
care limiteazã astfel de investiþii din
fondurile operative ale Ministerului
Afacerilor Interne, strict la situaþii
legate de folosirea lor în activitãþi de
urmãrire penalã a infracþiunilor de
corupþie. Ca urmare, bugetul de stat
a fost prejudiciat cu suma de 410.000
lei, mai susþin procurorii.

Deputaþii au respins, ieri, solicitarea DNA pri-
vind arestarea deputatului PSD Mãdãlin Voicu.
Rezultatului a fost de 158 voturi “împotrivã” ºi
doar 103 “pentru”, potrivit Mediafax. Mãdãlin
Voicu a refuzat sã comenteze votul favorabil pe
care l-a primit din partea Camerei Deputaþilor.
“Nu vreau sã comentez. Vã rog sã mã înþele-
geþi. Nu voi mai vorbi despre justiþie în public”,
a spus Voicu.

Solicitarea DNA de arestare a deputatului Par-
tidei Romilor Nicolae Pãun a fost, în schimb,
amânatã. Votul va fi reluat miercurea viitoare, pe
24 februarie, potrivit unor surse parlamentare.
La ºedinþa au fost înregistraþi 178 de deputaþi,
iar 191 era cvorumul regulamentar pentru lua-
rea unei decizii. Procedura de vot secret, cu bile,
asupra solicitãrii DNA de arestare preventivã a
deputatului minoritãþilor a avut loc, însã voturile
nu au mai fost numãrate.

“În salã au fost 178 de deputaþi, întrucât cvo-
rumul de ºedinþã pentru vot final este de 191 de
persoane, se constatã cã nu am avut cvorum de
ºedinþã la acest vot, deci nu are sens sã fi numã-
rat, pentru cã el nu poate fi exercitat” a declarat
secretarul Biroului Permanent Niculae Mircovici.

Dupã suspendarea plenului, din lipsã de cvo-
rum, membrii Biroului Permanent au fost con-
vocaþi la ºedinþã.

Mãdãlin VMãdãlin VMãdãlin VMãdãlin VMãdãlin Voicu nu poate fi arestat.oicu nu poate fi arestat.oicu nu poate fi arestat.oicu nu poate fi arestat.oicu nu poate fi arestat.
Deputaþii au respins ºi a doua solicitare a DNADeputaþii au respins ºi a doua solicitare a DNADeputaþii au respins ºi a doua solicitare a DNADeputaþii au respins ºi a doua solicitare a DNADeputaþii au respins ºi a doua solicitare a DNA
Decizia privind arestarea lui Nicolae Pãun, amânatã pânã în 24 februarie

Ministerul Justiþiei a lansat, ieri, procedura
pentru ocuparea funcþiei de procuror general al
Parchetului de pe lângã ÎCCJ, “ca urmare a va-
cantãrii funcþiei”, informeazã un comunicat al
ministerului. Cu aceastã ocazie, ministrul Justi-
þiei, Raluca Prunã a declarat: “Doresc sã încura-
jez procurorii sã participe într-un numãr cât mai
mare la aceastã procedurã de selecþie în vederea
propunerii pentru numirea în cea mai înaltã func-
þie in Ministerul Public, ºi îi asigur pe toþi cei
care, prin rezultatele lor au dovedit integritate ºi
imparþialitate, precum ºi un înalt nivel de profe-
sionalism, cã vor avea ºanse egale”.

Pe site-ul Ministerului Justiþiei sunt expuse
criteriile pentru ocuparea funcþiei dar ºi calen-
darul. Potrivit paginii ministerului, candidatul
trebuie sã respecte criterii de integritate pre-
cum “obiectivitate ºi imparþialitate în exercita-
rea funcþiei, având ca unic temei legea, fãrã a

Ministrul Sãnãtãþii, Patriciu Achi-
maº-Cadariu, audiat în Comisia pen-
tru Sãnãtate a Camerei Deputaþilor,
a declarat, ieri, cã nu îºi va da demi-
sia, în contextul în care mai mulþi
deputaþi i-au cerut acest lucru.

Deputaþii au aprobat, în schimb,
solicitarea DNA de reþinere a lui
Pãun, care este anchetat pentru tra-
fic de influenþã, spãlare de bani, fals
în declaraþii ºi deturnare de fonduri.

„Cererile DNA nu au trecut
din cauza simpatiei”

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat, ieri, dupã votul în
cazul Mãdãlin Voicu din Camera
Deputaþilor, cã solicitãrile DNA nu
au trecut „din cauza simpatiei” pe
care cei din PSD i-o poartã lui Mã-
dãlin Voicu.

Dragnea a susþinut, însã, cã vo-
turi împotrivã au existat de la toate
partidele. “Din ce am înþeles de la
colegii mei, unii au votat ca mine
pentru ridicarea imunitãþii, alþii au
votat împotrivã, ca ºi cei de la alte partide (...)
Situaþia este cã de la toate partidele s-a votat ºi
pentru ºi împotrivã (...) Astãzi, de dimineaþã, dis-
cutând cu unii colegi de-ai dumneavoastrã (jur-
naliºti n.r.) mi-au spus cã, din ce au simþit, din
ce au vorbit cu colegii mei, a existat o oarecare
simpatie ºi se pare cã asta a contat (...) Din pã-
cate, am ajuns în situaþia în care datoritã sau din

cauza simpatiei, cele douã voturi nu au trecut”,
a declarat Dragnea.

Întrebat dacã va exista o sancþiune la nivelul
PSD pentru deputaþii care au votat împotriva
cererilor DNA, Dragnea a spus cã ”nici mãcar
nu ºtim care sunt aceia”. Înaintea votului, liderul
PSD dãdea garanþii cã toþi deputaþii vor vota în
favoarea solicitãrilor DNA.

Patriciu Achimaº-Cadariu a fost
chemat ieri în Comisia pentru Sãnã-
tate a Camerei Deputaþilor, pentru a
fi audiat cu privire la situaþia copiilor
internaþi la Spitalul “Marie Curie”
diagnosticaþi cu sindromul hemoli-

tic-uremic ºi a celor trei care au de-
cedat. În cadrul audierilor, deputa-
tul ALDE Graþiela Gavrilescu ºi de-
putatul PSD Cãlin Potor au cerut
demisia ministrului Sãnãtãþii. Însã
Patriciu Achimaº-Cadariu a declarat
cã nu intenþioneazã sã demisioneze.
“Ultima perioadã a fost dificilã, nu
cred cã cineva se poate pune în pie-
lea pãrinþilor acestor copii. Nu cred
cã demisia mea rezolvã aceastã pro-
blemã”, a spus ministrul.

Referitor la situaþia copiilor in-
ternaþi, ministrul Sãnãtãþii a preci-
zat cã la Spitalul “Marie Curie” mai
sunt internaþi opt copii, dintre care
trei la terapie intensivã”, care sunt
staþionari.

Ministrul Sãnãtãþii a declarat cã
prima sesizare s-a fãcut cãtre DSP
Argeº pe 9 februarie ºi cã abia dupã

aceastã datã s-au activat organisme-
le specifice într-o astfel de situaþie.
“Am dispus pe 10 februarie ancheta
epidemiologicã. În data de 12, co-
misia s-a deplasat ºi la Marie Curie,
restul mãsurilor din 12-13 februa-
rie, recoltarea probelor, vor fi pre-
zentate pe larg. De pe 15 s-a fãcut
un sistem de declarare a bolii de sin-
drom hemolitic uremic”.

Cadariu a explicat cã, în contex-
tul în care nu a fost depistatã încã
sursa infecþiei, a activat mecanismul
european. “Ne-am dat seama cã ne
aflãm într-una din situaþiile descrise
în Germania. Ne plasãm într-o si-
tuaþie în care nu identificãm agentul
patogen. Am urmat exact toate eta-
pele prevãzute legal de cãtre anche-
tã, în termenii prevãzuþi”, a subliniat
ministrul Sãnãtãþii.

A început procedura pentru ocuparea funcþiei de procuror general al României
da curs presiunilor ºi influenþelor de orice natu-
rã”. De asemenea, sunt vizate “respectarea
standardelor de conduitã conforme cu demni-
tatea ºi onoarea profesiei, standarde etice ridi-
cate ºi capacitate de decizie obiectivã”, “absen-
þa oricãrui conflict care ar putea dãuna intere-
sului public de înfãptuire a justiþiei sau de apã-
rare a intereselor generale ale societãþii”. De
asemenea, candidatul trebuie sã aibã “vechime
minimã de 10 ani în funcþia de judecãtor sau
procuror”, “calificativul “foarte bine” la ultima
evaluare”, ºi sã nu fi fost “sancþionaþi discipli-
nar în ultimii 3 ani”.

Persoana care va aplica pentru acest post
trebuie sã aibã capacitatea sã organizeze “ac-
tivitatea Ministerului Justiþiei, pentru o bunã
administrare a justiþiei”, “o viziune manageria-
lã”, “experienþã profesionalã relevantã”, “ca-
pacitatea decizionalã ºi asumarea rãspunderii”,

“capacitatea de a gestiona situaþiile de crizã”,
“motivare” ºi “capacitatea de relaþionare ºi co-
municare”.

Conform calendarului, candidaturile se pot
trimite pânã pe data de 16 martie, în perioada
18-22 martie vor avea loc discuþii cu ministrul
Justiþiei, iar pe 23 martie va fi transmisã pro-
punerea la CSM pentru aviz. Propunerea Mi-
nistrului Justiþiei cãtre Preºedintele României
va fi transmisã pânã la data de 22 aprilie 2016.
Potrivit legii, numirea în funcþia de procuror
general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie se face de Preºedintele
României, la propunerea ministrului Justiþiei,
cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii,
dintre procurorii care au o vechime minimã de
10 ani în funcþia de judecãtor sau procuror, pe
o perioadã de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii
o singurã datã.
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Luni, plecarea premierului
ucrainean Arseni Iaþeniuk, 41
de ani, ºi a guvernului sãu pã-
rea o certitudine. Dupã o dis-
cuþie tensionatã cu mai mulþi
deputaþi ai fracþiunii prezidenþi-
ale, cea mai importantã din par-
lament, prin numãrul de manda-
te (143), în care activitatea gu-
vernului fusese consideratã ne-
satisfãcãtoare, nefiind exclusã
moþiunea de cenzurã, spre a se
antama alegeri anticipate, într-
o þarã ruinatã de rãzboi ºi lovitã
de o gravã crizã economicã, a
urmat lovitura de teatru. Care
s-a produs marþi. Anterior, di-
rectorul general al FMI, Chris-
tine Lagarde, avertizase Kievul
cã programul “recomandat”,

MIRCEA CANÞÃR

crucial, pentru susþinerea eco-
nomiei ucrainiene, nu poate con-
tinua dacã reformele ºi lupta
contra corupþiei nu capãtã am-
plitudine. Demisia ministrului
ucrainian al Economiei, Aivaras
Abromavicius, un lituanian na-
turalizat, la începutul lunii fe-
bruarie, dezvãluirile din presã
legate de deputatul Mykola
Martinenko, un apropiat al pre-
mierului Iaþeniuk, ºi apoi minis-
trul de Interne Arsen Avakov,
acuzat a deþine o societate imo-
biliarã în Italia, l-au “forþat” pe
preºedintele Petro Poroºenko
sã cearã, într-o alocuþiune tele-
vizatã, demisia premierului ºi
procurorului general Victor So-
kine, acesta bãnuit de fapte de

corupþie. ªi americanii ºi occi-
dentalii, cu FMI în frunte, care
susþin finanþarea Ucrainei (40
miliarde dolari în 4 ani), au ce-
rut despãrþirea de procurorul
general, pentru iniþierea de re-
forme în justiþie. Numai cã mo-
þiunea de cenzurã, iniþiatã în
pripã, nu a doborât guvernul.
Ceea ce pãrea o certitudine s-
a dovedit în cele din urmã un
balon de sãpun. Cu 194 de vo-
turi, faþã de 226 necesare, mo-
þiunea de cenzurã nu a trecut
ºi Arseni Iaþeniuk îºi pãstrea-
zã portofoliul, pânã la finele se-
siunii parlamentare. A primit in
extremis susþinerea a 50 de de-
putaþi, controlaþi de oligarhii
ucrainieini, Rinat Akhmetov ºi

Ihor Kolomoiki, cu care Iaþe-
niuk întreþine bune relaþii. La
un canal de televiziune, Iulia Ti-
moºenco a vituperat împotriva
premierului, acuzându-l de fo-
losirea unor sume de bani pen-
tru cumpãrarea voturilor. La 16
februarie a.c., astrele s-au arã-
tat favorabile lui Arseni Iaþe-
niuk. Dar în câteva sãptãmâni
se va convinge cã, în realitate,
cel care nu a dorit despãrþirea
a fost Petro Poroºenko, numai
cã din dorinþa securizãrii vãr-
sãmântului unei noi tranºe de
ajutor, din partea FMI, s-a pre-
tat la o manevrã de derutare a
Occidentului. Dovadã cã 22 de
parlamentari din blocul Petro
Poroºenko au votat contra mo-

Ucraina: Un “joc politic”Ucraina: Un “joc politic”Ucraina: Un “joc politic”Ucraina: Un “joc politic”Ucraina: Un “joc politic”
cu posibile consecinþe nefaste!cu posibile consecinþe nefaste!cu posibile consecinþe nefaste!cu posibile consecinþe nefaste!cu posibile consecinþe nefaste!

þiunii sau s-au abþinut. Specta-
colul oferit, marþi, de Rada, de
la Kiev, riscã sã accentueze
criza politicã latentã. Chiar
dacã tot ceea ce s-a întâmplat
s-a fãcut în numele stabilitãþii,
una de scurtã duratã, regia a
fost grosierã. În ofensiva anti-
Iaþeniuk, la ora 19:50, 247 de
deputaþi votau o rezoluþie cali-
ficând activitatea guvernului ca
nesatisfãcãtoare. 15 minute
mai târziu, la ora 20:05, doar
194, cum spuneam, din majori-
tatea de 227, se pronunþau pen-
tru destituirea primului ministru.
Partea frumoasã a lucrurilor
este cã Arseni Iaþeniuk era in-
vestiþia de încredere a Victo-
riei Nuland.

Agenþia pentru Finanþarea In-
vestiþiilor Rurale (AFIR) a pro-
gramat, în aceastã sãptãmânã,
plãþi cãtre 225 de beneficiari ai
Submãsurii (sM) 6.1 „Sprijin pen-
tru instalarea tinerilor fermieri”.
Valoarea totalã nerambursabilã a
plãþilor se ridicã la aproximativ 6,9
milioane de euro. Aceste plãþi se
adaugã celor efectuate în prima
tranºã cãtre 124 de tineri fer-
mieri, beneficiari ai sM 6.1, care
au primit deja fonduri europene
nerambursabile în valoare totalã

Primele 10 milioane de euroPrimele 10 milioane de euroPrimele 10 milioane de euroPrimele 10 milioane de euroPrimele 10 milioane de euro
ajung la beneficiarii PNDR 2020ajung la beneficiarii PNDR 2020ajung la beneficiarii PNDR 2020ajung la beneficiarii PNDR 2020ajung la beneficiarii PNDR 2020
Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Ru-

rale a efectuat primele plãþi de 3,9 milioane de
euro prin PNDR 2014 – 2020 ºi în aceastã sãp-
tãmânã va efectua, în continuare, plãþi în va-
loare de peste 6 milioane de euro. AFIR conti-
nuã acordarea primelor plãþi pentru beneficia-

rii submãsurilor de finanþare din cadrul Progra-
mului Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014 –
2020 (PNDR 2020) – prima tranºã de platã din
fonduri europene nerambursabile alocate þãrii
noastre prin intermediul PNDR 2020 a fost
efectuatã la sfârºitul lunii ianuarie 2016.

de 3,9 milioane de euro.

Plãþile se fac imediat dupã
contractele de finanþare

 „Încã de la sfârºitul lunii ia-
nuarie, AFIR a efectuat primele
plãþi din PNDR 2020 cãtre tinerii
fermieri. Am reuºit sã ne mobili-
zãm la nivel instituþional ºi, în
termen de doar 3 luni de la închi-
derea sesiunii de depunere a pro-
iectelor, mai precis 30 octombrie
2015, sã virãm în conturile ban-
care ale fermierilor primii bani din

fonduri europene nerambursabi-
le, trecând, desigur, prin etapele
de evaluare, selecþie ºi contracta-
re. Vom continua sã efectuãm
plãþi pe mãsurã ce sunt semnate
ºi alte Contracte de Finanþare în
urma procesului de evaluare ºi
selecþie pe care ne concentrãm
ºi pentru alte submãsuri de inves-
tiþie din cadrul PNDR 2020” a
precizat Andras Szakal, directo-
rul general al AFIR.

O altã submãsurã pentru care
au fost depuse cereri de platã ºi
urmeazã sã se efectueze plãþi este
submãsura 6.3 „Sprijin pentru
dezvoltarea fermelor mici”. Ast-
fel, 164 de beneficiari ai acestui
tip de sprijin vor primi în curând

plãþi în valoare de 246.000 euro.
De asemenea, 121 de beneficiari
ai submãsurii 19.2 „Sprijin pen-
tru implementarea acþiunilor în
cadrul strategiei de dezvoltare
localã” din cadrul axei LEADER
vor primi fonduri europene ne-
rambursabile în valoare de circa
612.000 euro.

Finanþarea grupurilor
de producãtori, încã timidã
O valoare ceva mai mica, de

aproximativ 9.500 euro urmeazã
sã fie plãtitã unor beneficiari ai
Submãsurii 9.1 „Înfiinþarea gru-
purilor de producãtori”. De ase-
menea, AFIR a efectuat plãþi cã-
tre beneficiarii Submãsurii 4.3 „In-

vestiþii pentru dezvoltarea, moder-
nizarea ºi adaptarea infrastructu-
rii agricole ºi silvice”, componenta
ce vizeazã infrastructura agrico-
lã. Valoarea plãþilor este de apro-
ximativ 380.000 euro. Pentru
componenta de infrastructurã
agricolã aferentã acestei submã-
suri mai sunt programate ºi alte
plãþi conform celor 2 solicitãri de
fonduri iniþiate de AFIR pânã în
acest moment. Precizãm cã este
vorba despre proiecte contracta-
te pe Mãsura 125 „Îmbunãtãþirea
ºi dezvoltarea infrastructurii agri-
cole ºi silvice” ºi care au fost pre-
luate prin procedura de tranziþie
pe Submasura 4.3.

VALENTIN CEAUªESCU

Sensuri unice pe strãzileSensuri unice pe strãzileSensuri unice pe strãzileSensuri unice pe strãzileSensuri unice pe strãzile
„13 Septembrie” ºi „I.L. Caragiale”„13 Septembrie” ºi „I.L. Caragiale”„13 Septembrie” ºi „I.L. Caragiale”„13 Septembrie” ºi „I.L. Caragiale”„13 Septembrie” ºi „I.L. Caragiale”
De astãzi,  se

instituie sensuri
unice de circulaþie
pe douã sectoare
de drum. Unul
este pe strada „13
Septembrie” –
tronsonul cuprins
între blocul 8C ºi
intersecþia cu
strada „Constan-
tin Rãdulescu-
Motru”, circulaþia vehiculelor urmând sã se desfãºoare cãtre strada
„Constantin Rãdulescu-Motru”. Celãlalt este pe strada „I.L. Caragia-
le”, circulaþia urmând sã se desfãºoare dinspre strada „ªtefan cel
Mare” cãtre strada „Vasile Conta”. „Rugãm conducãtorii auto sã res-
pecte semnalizarea rutierã care va fi amplasatã în aceste zone”, se
aratã într-un comunicat de presã al Primãriei Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

Poliþia Localã a supravegheat traficul pe „Calea Bucureºti”Poliþia Localã a supravegheat traficul pe „Calea Bucureºti”Poliþia Localã a supravegheat traficul pe „Calea Bucureºti”Poliþia Localã a supravegheat traficul pe „Calea Bucureºti”Poliþia Localã a supravegheat traficul pe „Calea Bucureºti”
Timp de douã sãptãmâni,

între 1 ºi 15 februarie, poliþiº-
tii locali din cadrul Serviciului
Circulaþie al Poliþiei Locale Cra-
iova au asigurat mãsuri de flui-
dizare a traficului rutier pe
tronsonul de drum ce include
bulevardul „Calea Severinului”
– bulevardul „Nicolae Titules-
cu” – bulevardul „Calea Bucu-
reºti”, cât ºi pe strãzile ce se
intersecteazã cu aceastã rela-
þie ce traverseazã municipiul
Craiova.

„Acþiunile au fost desfãºu-
rate cu preponderenþã în zonele cunoscute cu trafic
rutier ºi pietonal intens ºi au avut ca scop combaterea
opririlor ºi staþionãrilor neregulamentare pe benzile de
circulaþie, pe bretelele de preselecþie. Au fost vizate,
de asemenea, zonele intersecþiilor, alveolele amenajate
pentru staþiile autovehiculelor ce asigurã transportul

în comun. Un alt scop al nos-
tru a fost conºtientizarea pieto-
nilor în vederea traversãrii re-
gulamentare a strãzii, în con-
formitate cu reglementãrile ru-
tiere impuse la faþa locului prin
sistemul de semaforizare care
a fost pus în funcþiune pe cel
mai important ºi circulat tron-
son din municipiul Craiova”, a
precizat Tavi Mateescu, direc-
torul Poliþiei Locale Craiova.

În aceastã perioadã, pe lân-
gã acþiunile cu caracter preven-
tiv, au fost aplicate ºi 269 de

sancþiuni contravenþionale (în valoare de 41.098 lei ºi
538 puncte penalizare) conducãtorilor auto care au
încãlcat prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guver-
nului nr. 195/2002 privind regimul circulaþiei vehicu-
lelor pe drumurile publice.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 15 octombrie
2015, seara, în jurul orei 20.30, pe
DN 65, în localitatea Pieleºti, s-a
produs un accident de circulaþie în
urma cãruia o persoanã ºi-a pier-
dut viaþa, ºoferul care a produs ac-
cidentul pãrãsind locul faptei. La
locul tragediei au ajuns echipaje de
poliþiºti de la Serviciul Rutier Dolj,
dar ºi o ambulanþã, însã medicii n-
au putut decât sã constate decesul
victimei. S-a stabilit cã este vorba
despre Ioana Dumitru, de 56 de

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi, în jurul orei 10.40,
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova au

Ieri-dimineaþã, dupã ce a petre-
cut o noapte în arestul IPJ Dolj,

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de marþi, poli-
þiºtii Postului de Poliþie Cetate au
fost sesizaþi de Rodica S., de 71
de ani, din localitate, cu privire la
faptul cã, o zi mai devreme, luni
15 februarie a.c., a pierdut, în co-
muna Cetate, un card bancar pre-
cum ºi bileþelul pe care era scris
codul pin al acestuia. În contul res-
pectiv, doljeanca avea suma de
900 lei, bani care i-au fost retraºi.
În urma verificãrilor efectuate,

Tânãrul de 27 de ani care a accidentat mortal o femeie de
56 de ani, din Pieleºti, la jumãtatea lunii octombrie 2015, ºi a
fugit de la faþa locului, a fost menþinut sub control judiciar pe
cauþiune. Hotãrârea a rãmas definitivã ieri, la Tribunalul Dolj.

ani, din comuna Pieleºti. Astfel,
potrivit IPJ Dolj, din cercetãri a
reieºit cã Salam Abdul Rãzvan Iu-
lian, de 27 de ani, cetãþean arab cu
domiciliul în Craiova, în timp ce -
gonea, la volanul bolidului sãu, un
BMW serie 5, dinspre Balº cãtre
Craiova, a accidentat-o mortal pe
Ioana Dumitru, de 56 de ani, din
comuna Pieleºti, pieton, care se
deplasa în aceeaºi direcþie de mers
pe partea carosabilã. Tânãrul a fost
reþinut pentru 24 de ore, pe 16 oc-

tombrie, iar o zi mai târziu a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova, care
i-a emis mandat de arestare preven-
tivã pe 30 de zile pentru comiterea
infracþiunilor de ucidere din culpã
ºi pãrãsirea locului accidentului.

Pe 13 noiembrie 2015 s-a înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova do-
sarul în care tânãrul a fost trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru ucidere din culpã ºi
pãrãsirea locului accidentului, iar
pe 11 decembrie Tribunalul Dolj l-
a plasat sub control judiciar sub
cauþiune. Inculpatul a cerut acum
Judecãtoriei Craiova revocarea
mãsurii controlului judiciar pe cau-
þiune, instanþa i-a respins solicita-
rea, însã ºoferul fugar a contestat

hotãrârea Judecãtoriei. N-a avut
însã mai mult noroc nici la Tribu-
nalul Dolj, instanþã care ieri i-a
respins contestaþia: „Respinge con-
testaþia formulatã de inculpatul
Abdul Salam Rãzvan Iulian, îm-
potriva încheierii din data de

04.02.2016 a Judecãtoriei Craio-
va. Definitivã. Pronunþã în ºedin-
þã publicã, azi 17.02.2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. Urmãtorul termen de jude-
catã al procesului este pe 25 fe-
bruarie a.c.

Craioveancã accidentatã pe trecerea de pietoni de ºofer fugar

A golit cardul vecinei dupã ceA golit cardul vecinei dupã ceA golit cardul vecinei dupã ceA golit cardul vecinei dupã ceA golit cardul vecinei dupã ce
l-a gãsit pe stradãl-a gãsit pe stradãl-a gãsit pe stradãl-a gãsit pe stradãl-a gãsit pe stradã

poliþiºtii l-au identificat în scurt timp
pe Marin ª., de 31 de ani, din ace-
eaºi localitate, vecin al bãtrânei, sta-
bilindu-se cã el a gãsit pe stradã
cardul bancar al acesteia, cu care
s-a deplasat la un bancomat din
localitate, unde a efectuat trei ex-
trageri în sumã totalã de 900 lei.
Celui în cauzã i s-a întocmit un
dosar de cercetare penalã pentru
sãvârºirea infracþiunii de însuºirea
bunului gãsit, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

Andrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei Lazãr, plasat sub control judiciar 60 de zile, plasat sub control judiciar 60 de zile, plasat sub control judiciar 60 de zile, plasat sub control judiciar 60 de zile, plasat sub control judiciar 60 de zile

fiind reþinut pentru 24 de ore, An-
drei Lazãr, de 28 de ani, din Cra-

iova a fost dus la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova pentru
a fi audiat de procurorul de caz.
La finalul audierii, procurorul a
decis punerea în libertate a tânã-
rului, dispunând faþã de el mãsu-
ra controlului judiciar pentru ur-
mãtoarele 60 de zile. Cercetãrile
continuã în dosarul penal deschis
dupã incidentul din noapte de sâm-
bãtã spre duminicã, de la Casa de
Culturã a Studenþilor din Craiova,
însã numai pentru infracþiunile de
tulburarea ordinii ºi liniºtii publi-
ce ºi port ºi folosire de obiecte pe-
riculoase,pentru cã bãrbatul pe
care l-a înjunghiat tot nu a depus
plângere.

Reamintim cã Lazãr a dispãrut,
duminicã dimineaþa, dupã comite-
rea faptei, i-a fost lãsatã citaþie pen-
tru a se prezenta luni, 15 februarie
a.c., la Poliþie pentru a fi audiat ºi,
pentru cã nu s-a prezentat, pe nu-
mele sãu a fost emis un mandat de
aducere. În baza informaþiilor
strânse ºi a colaborãrii cu poliþiºtii
IPJ Gorj, marþi dimineaþã, în jurul
orei 4.00, oamenii legii l-au gãsit
într-un bar din Târgu Jiu, de unde
l-au ridicat ºi l-au adus la Craiova.

Un tânãr de 23 de ani, din Dãbuleni, este cercetat penal de
poliþiºti dupã ce, în cursul zilei de marþi, a accidentat o craio-
veancã angajatã regulamentar în traversarea strãzii ºi a fugit.
Femeia a fost transportatã la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru îngrijiri medicale, iar ºoferul a fost prins ulterior
de oamenii legii, fiind cercetat în stare de libertate.

Dupã ce a petrecut noaptea de marþi spre miercuri în
arestul IPJ Dolj, ieri, Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei
Liliana Lazãr, a fost pus în libertate. Procurorul de caz a
dispus faþã de el mãsura controlului judiciar pentru o
perioadã de 60 de zile. Este în continuare cercetat
pentru infracþiunile de tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice ºi port ºi folosire de obiecte periculoase, întru-
cât tânãrul pe care l-a înjunghiat nu a depus plângere.

fost anunþaþi cu privire la faptul cã,
la intersecþia strãzilor Doljului ºi
Amaradia, s-a produs un accident

de circulaþie soldat cu rãnirea unei
persoane. Poliþiºtii au ajuns la faþa
locului, iar din cercetãrile efectua-
te au stabilit cã Monica N., de 41
de ani, din Craiova, s-a angajat în
traversarea strãzii pe marcajul pie-
tonal, la culoarea verde a semafo-
rului electric pietonal de pe strada
Doljului ºi a fost accidentatã de un
autoturism al cãrui conducãtor auto
a pãrãsit imediat locul faptei.

Dupã aproximativ o orã, în timp
ce poliþiºtii efectuau cercetãrile la
faþa locului, au observat un auto-
turism Volkswagen Passat care a
trecut pe acolo ºi care corespun-
dea informaþiilor furnizate de mar-
tori cu privire la cel care fusese
implicat în accident. În momen-
tul în care conducãtorul a obser-
vat cã poliþiºtii l-au vãzut, a acce-
lerat, pornind pe strada „Amara-

dia”, însã poliþiºtii au pornit în
urmãrirea sa, reuºind sã-l prindã
în scurt timp.

Oamenii legii au stabilit cã au-
toturismul a fost condus de Daniel
T., de 23 de ani, din Dãbuleni. Pe
numele sãu a fost întocmit dosar
penal, cercetãrile fiind continuate
cu ºoferul în stare de libertate. „În
urma accidentului a rezultat rãni-
rea uºoarã a craiovencei, care a
fost transportatã la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.
Conducãtorului auto i s-a întoc-
mit dosar penal pentru vãtãmare
corporalã din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului”, a precizat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În Valea Stanciului existã o pro-
blemã ce nu-ºi gãseºte, deocam-
datã, rezolvarea. Lucrurile sunt
complicate ºi au ajuns în instanþã,
iar cel mai trist lucru este cã în-
treaga comunã are de suferit de pe
urma acestor neînþelegeri. Este vor-
ba despre reþeaua de alimentare cu
apã, care, potrivit primarului, este
realizatã în proporþie de 95% ºi
stagneazã de doi ani din pricina unei
probleme de naturã juridicã. Unul
dintre cele patru puþuri de rezervã
al reþelei, de mare adâncime, se aflã
pe o proprietate privatã ºi din
aceastã cauzã nu poate fi realizat
racordul final pentru ca reþeaua sã
fie pusã în funcþiune. Primarul spu-
ne cã a negociat cu respectiva per-
soanã, dar, din pãcate, nu s-a ajuns
la nici un rezultat. În cele din urmã,
dupã cei doi ani de tãrãgãnãri, Pri-
mãria Valea Stanciului s-a hotãrât
sã meargã în justiþie pentru a obþi-
ne accesul la puþul de apã.

Reportaj realizat de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Primarul din Valea Stanciului, Ovidiu
Gîngioveanu, îºi propune sã realizeze in-
vestiþii în fiecare dintre satele aparþinãtoa-
re ale comunei. Nu este un deziderat uºor
de îndeplinit, fiindcã localitatea are în com-
ponenþã cinci sate ºi în fiecare dintre ele
este nevoie de fonduri pentru refacerea
drumurilor, ºcolilor, dispensarelor sau cã-
minelor culturale. Ca sã vã faceþi o idee,

„Mã întreabã lumea pe stradã
când dãm drumul la apã”

„Alimentarea cu apã este un pro-
iect care a început în 2008. Când
am ajuns eu primar, în anul 2012,
lucrarea se afla în stadiul de 50%
ºi, în numai doi ani, am ajuns la
95%. Problema este cã, tot de doi
ani, ne rugãm de cel care deþine
puþul pe proprietatea lui pentru a
ne da voie sã facem racordul. Nu
s-a putut ajunge la nici un rezultat
ºi atunci am luat calea instanþei. Mã
întreabã lumea pe stradã când dãm
drumul la apã ºi trebuie sã le explic
cã avem aceastã situaþie pe care
sperãm sã o rezolvãm cât mai re-
pede”, a declarat primarul localitã-
þii, Ovidiu Gîngioveanu. Pentru cã
nu a putut fi încheiat acest proiect,
nici asfaltãrile – o lucrare care urma
sã se facã prin OUG 28 – nu au
putut fi demarate, Primãria Valea
Stanciului pierzând timp ºi bani. În

ceea ce priveºte canalizarea, co-
muna este prinsã  în Masterplanul
judeþean, urmând sã fie implemen-
tatã în momentul în care se va
ajunge cu lucrãrile în dreptul sãu.
„Nici un stâlp fãrã bec”

Pânã la sfârºitul lunii martie, ilu-
minatul public va fi extins în toa-
te satele din comunã. Primarul
spune cã se va merge pe fiecare
uliþã ºi se vor schimba becurile
vechi cu unele economice. Are ºi
un dicton: „Nici un stâlp fãrã bec”
ºi ne-a asigurat cã aºa se va ºi în-
tâmpla. „Sunt uliþe unde oamenii
ºi-au mai montat câte un neon din
acela mare care consumã foarte
mult. Le vom da jos ºi le vom în-
locui cu becuri economice. Peste
tot, în toatã comuna, se va întâm-
pla acest lucru”, a spus primarul
Ovidiu Gîngioveanu.

O altã ambiþie a primarului sunt
drumurile, pe care vrea sã le scoa-
tã la luminã. Deºi este vorba de o
reþea mare de strãzi ºi uliþe – 133
la numãr –, primarul localitãþii ºi-a
propus fie sã le asfalteze (aici intrã
strãzile principale), fie sã le pietru-
iascã. Toatã aceastã activitate va
începe din luna martie ºi va ajunge
în toate satele.

„Mai sunt multe de fãcut în pri-
vinþa drumurilor ºi, din aceastã
primãvarã, ne propunem sã pie-
truim uliþele, acolo unde este ne-
voie. Apoi, în mãsura în care se va
debloca problema cu alimentarea
cu apã, vom porni ºi asfaltarea pe
strãzile principale. Oricum oame-
nii trebuie sã ºtie cã vom ajunge
cu reabilitarea drumurilor chiar în
fiecare sat, fiindcã peste tot sunt
probleme cu cãile de acces”.
Ambulatoriu de zi în satul
Valea Stanciului

Fiecare sat are investiþii proprii,
cu care se pleacã la drum în 2016.
În satul Valea Stanciului se va rea-
bilita Cãminul Cultural, afectat în
varã de vijeliile care i-au smuls o
parte din acoperiº. Autoritãþile vor
sã acceseze bani prin intermediu-
lui Programului Operaþional Regio-
nal ºi pentru a-l dota cu aparaturã
adecvatã pentru spectacole.

Tot în satul de centru se vor
face lucrãri la ªcoala Profesio-
nalã. Pe lângã renovãrile plãnui-
te, se va construi ºi o extindere
cu 8 sãli de clase ºi o salã de
sport. Acum se lucreazã la acest
proiect, dupã cum ne-a menþio-
nat primarul localitãþii.

Tot în satul Valea Stanciului va
fi renovat ºi Centrul medical exis-

tent, iar autoritãþile doresc ºi o ex-
tindere cu încã o aripã în care sã
funcþioneze un ambulatoriu de zi.
„Avem trei cabinete ale medicilor
de familie ºi un stomatolog, dar
aºteptãm medici din orice specia-
litate care sã vinã de douã-trei ori
pe sãptãmânã la noi în comunã.
Am vrea chiar ºi un laborator de
analize medicale”, a declarat pri-
marul Gîngioveanu.
Grãdiniþã nouã la Horezu-
Poenari

În satul Horezu-Poenari, anul
acesta, se va construi o grãdiniþã
nouã. Primarul a spus cã s-a iden-
tificat deja terenul, care aparþine
Primãriei ºi se aflã într-un parc.
Construcþia se va face cu bani de
la Banca Mondialã, grãdiniþa ur-
mând sã aibã trei clase. Tot în
acest sat, se va renova ºi moder-

niza ºcoala cu clase I-VIII, aici
urmând sã fie amenajatã ºi o bazã
sportivã cu bani care vor fi primiþi
de la guvern, prin OUG 28.

În satul Bîrza, sunt plãnuite
douã lucrãri. Primarul a hotãrât sã
repare Cãminul Cultural din acest
sat, iar banii vor veni de la buge-
tul propriu al localitãþii. A doua lu-
crare va fi renovarea grãdiniþei
existente. Ovidiu Gîngioveanu ne-
a explicat cã vrea ca lucrãrile de
reparaþii sã se facã cu bani de la
Banca Mondialã, motiv pentru care
va trebui sã se mai aºtepte o pe-
rioadã. „Grãdiniþa nu va fi gata
anul acesta, dar va fi prinsã ca
proiect ºi se va face”, a menþio-
nat primarul. La Þugureºti va fi
renovatã grãdiniþa, iar la Greceºti
se vor continua investiþii la Cãmi-
nul Cultural, care va fi dotat, în
acest an, cu tot ce are nevoie.

numai pentru asfaltat ºi pietruit aºteaptã
la rând un numãr de 133 de strãzi, iar o
parte din ele sunt deja pregãtite pentru
intervenþie. Colac peste pupãzã însã, deºi
bani existã ºi au tot existat în ultimii ani,
ei nu pot fi investiþi în totalitate din cauza
unor litigii pe care Primãria le are. Cel mai
presant: alimentarea cu apã, care, de doi
ani, nu poate fi încheiatã.
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Ryanair este o companie irlan-
dezã de tip low-cost, cu sediul în
Irlanda iar bazele primare de ope-
raþiuni sunt reprezentate de aero-
porturile Dublin ºi London Stan-
dsen. Compania foloseºte 300 de
avioane tip Boeing 737-800, ºi este
în aºteptarea altor 300 de aerona-
ve, activitatea firmei fiind caracte-
rizatã de un succes rãsunãtor, da-
torat expansiunii rapide de dupã
1997 a segmentului  low-cost.
Compania Ryanair a fost fondatã în
1985 de cãtre Christopher Ryan,
Liam Lonergan-proprietarul agen-
þiei de turism Irish Club Travel-ºi
de omul de afaceri irlandez Tony
Ryan, fondator al Guinness Peat
Aviation. “Suntem cea mai mare
companie din Europa. Anul trecut
a împlinit 30 de ani de activitate.
Bucureºti este cea de-a 81 bazã. În
continuare suntem cu mari aºtep-
tãri ºi aici, în Craiova. În funcþie de
tariful mediu practicat anul trecut, vor-
bim de 47 de euro per pasager, cu
104 euro mai puþin comparativ cu
tariful mediu practicat de ceilalþi com-
petitori. Dorim ca peste cinci ani sã
devenim cel mai important transpor-
tator din România. Avem asigurat car-
burantul pentru anul acesta, aºadar,
ne putem aºteptam la o reducere a
preþurilor biletelor de cãlãtorie, cam
de cel puþin 4 euro pentru fiecare
pasager. Vom deschide anul acesta,
noi baze, în ultima perioadã suntem
foarte activi. Recent, am deschis o
bazã în Germania, de asemenea vrem
sã ne creºtem ºi capacitatea ºi auto-
mat vom creºte ºi numãrul de rute”,
a precizat  Denis Barabas, Sales &
Marketing Romania and CEE.

Zbor direct

Ryanair este cel mai mare ope-
rator aerian din Europa care
pune la dispoziþie servicii low-
cost. Compania a anunþat ieri o
nouã rutã, din Craiova cãtre Va-
lencia (Spania), începând cu luna

noiembrie a.c., ºi va aduce peste
33.000 de clienþi pe an. Noua rutã
va fi operatã cu o frecvenþã  de
douã zboruri sãptãmânale, în zi-
lele de joi ºi duminicã. Conduce-
rea Consiliului Judeþean Dolj îm-

„Pasagerii români
aleg ne preferã
pentru tarifele
noastre mici”

Reprezentantul Ryanair a anunþat
cu aceastã ocazie o nouã rutã din
Craiova cãtre/din Valencia, începând
cu luna Noiembrie, care este deja
disponibilã pentru rezervãri pe
www.ryanair.com. „Noul serviciu

va opera cu o frecvenþã de douã
zboruri sãptãmânale ºi va aduce
anual peste 33,000 de clienþi noi pe
Aeroportul Craiova. Pasagerii ro-
mâni aleg în acest moment Ryanair
pentru tarifele noastre mici, servi-
ciu lider în ceea ce priveºte grija faþã
de clienþi, dar ºi gama variatã de rute.
Toþi clienþii Ryanair pot acum sã-ºi
rezerve zborurile chiar ºi mai devre-
me pe site-ul nostru web îmbunãtã-

þit, sã foloseascã aplicaþia pentru
smartphone-uri ce oferã cartea de
îmbarcare pe mobil, sã transporte
al doilea bagaj de mânã gratis, sã
îºi rezerve locurile preferate în ae-
ronavã ºi sã beneficieze de avan-
tajele serviciilor Family Extra ºi
Business Plus. De asemenea, clien-
þii noºtri se pot folosi de dispoziti-
vele electronice personale pe în-
treaga duratã a zborului, totul pen-
tru cã Ryanair continuã sã ofere
mult mai multe decât doar tarife
reduse. Pentru a sãrbãtori noua
rutã Craiova – Valencia, scoatem
la vânzare locuri la preþ promoþio-
nal, începând de la 24.99 EUR,
pentru cãlãtorii în noiembrie, pen-
tru rezervãri pânã la miezul nopþii,
miercuri, 24 februarie...”, a spus
Denis Barabas, Sales & Marketing
Romania and CEE.

Peste 10.000
de angajaþi

Ryanair este compania „super
low-cost” care preconizeazã sã
transporte anul acesta peste 106
milioane de pasageri. În primii ani,
Ryanair închiria aeronave ºi piloþi de
la compania româneascã Tarom.
Primul zbor a fost efectuat între
Waterford ºi Aeroportul Gatwick, iar

scopul iniþial al companiei a fost
acela de a rupe monopolul pe zbo-
rurile Londra-Irlanda deþinut la
acea vreme de British Airways ºi
Aer Lingus. În prezent, Ryanair
deserveºte 28 de rute în Europa
ºi Maroc. Compania are la ora ac-
tuala peste 10.000 de angajati, din-
tre care 150 sunt românã. ªi peste
1.500 de piloþi. Ryanair a intrat pe
piaþa din România în 2008 cu zbo-
ruri de pe aeroportul din Con-
stanþa spre Pisa (Italia) ºi de pe
aeroportul din Arad spre Berga-
mo, a ocolit mai mulþi ani Capi-
tala ºi  a rãmas cu o prezenþã -
marginal pe piaþã. La începutul
anului 2013, compania irlande-
zã anunþa cã va opera zboruri în
orarul de varã de pe Aeroportul
Internaþional „Transilvania“ din

Târgu Mureº spre Bruxelles ºi Pisa,-
 în urma unui par-teneriat strategic
pe cinci ani.  Ulterior, transportato-
rul a întrerupt cursele cu plecare din
Târgu Mureº spre Bruxelles. La fi-
nalul anului 2013, dupã negocieri
care au durat un an ºi jumãtate, Ry-
anair a anunþat cã va intra pe aero-
portul Otopeni din Bucureºti cu do-
uã curse: spre Londra ºi Dublin. Pri-
mele zboruri spre Londra ºi Dublin
au fost efectuate în aprilie anul tre-
cut. Dupã lansarea cursei spre Lon-
dra, compania irlandezã a introdus ºi
zboruri spre Dublin, iar ulterior a
adãugat Bruxelles ºi Madrid pe listã.
Compania aerianã low-cost mai ope-
reazã zboruri din Bucureºti spre Bo-
logna, Milano ºi Roma (Italia). În
Polonia de exemplu, se opereazã pe
12 aeroporturi ºi sunt patru baze. ªi
în România, compania urmãreºte sã
aibã cam aceeaºi activitate.

Îmbarcare rapidã...
Anul trecut, compania Ryanair a

reuºit sã depãºeascã pentru prima
oarã pragul de 100 de milioane de
pasageri pe an. Anul trecut numãrul
de pasageri a crescut cu 17%, ajun-
gând la 101,4 milioane în 2015, faþã
de 86,4 milioane în 2014.  Creºte-
rea spectaculoasã a Ryanair s-a da-
torat ofertelor de cãlãtorie pentru
sãrbãtorile de iarnã ºi promovãrii

”agresive” a ofertelor de la sfârºitul
verii, cãtre Europa de Nord ºi cãtre
Mediteraneanã. Anul trecut Ryanair
a mai câºtigat popularitate ºi prin
adãugarea unor opþiuni precum îm-
barcarea rapidã pentru pasagerii de
la clasa business, care a crescut ºi
vânzarea de bilete ”premium”. Rya-
nair opereazã peste 1.800 de zbo-
ruri zilnice de pe cele 81 de baze,
conectând 200 de destinaþii din 31
de þãri cu o flotã de peste 300 de
aeronave noi Boeing 737-800. Rya-
nair a anunþat recent semnarea unui
contract pentru livrarea altor 300 de
aeronave noi Boeing 737, ce vor
aduce pentru clienþii Ryanair tarife
mai reduse ºi o creºtere a traficului
de pasageri pânã la 180 de milioane
în 2024.

Promoþia face parte
dintr-o campanie

mai extinsã
Ryanair, cea mai mare companie

low-cost din Europa, are în aceastã
perioadã la vânzare bilete din Bucu-
reºti cãtre destinaþiile din Europa la
preþuri începând de la 4,99 euro/seg-
ment, conform datelor afiºate pe
site-ul companiei. Astfel, un bilet dus
cãtre Milano sau Bologna costã 4,99
euro, unul cãtre Bruxelles costã de
la 7,99 euro, în timp o cãlãtorie cã-
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spre Valencia

preunã cu reprezentanþii compa-
niei Ryanair – Denis Barabas ºi
Aoivean Brennan – au marcat cu
aceastã ocazie „începutul  unei
lungi prietenii”. Directorul Aero-
portului, Mircea Dumitru, a rea-

mintit momentul de început al ne-
gocierii cu firma irlandezã, adu-
când mulþumiri publice europar-
lamentarului Marian Jean Mari-
nescu, care a fost iniþiatorul de-
mersului.

Denis Barabas, Sales & Mar-
keting Romania and CEE a vorbit
într-un scurt interviu acordat co-
tidianului Cuvântul Libertãþii, de-
spre strategia de abordarea a
clienþilor, despre planul de afaceri
ºi despre parteneriatul strategic
cu Aeroportul din Craiova.

R. Sunteþi compania cu cea mai
interesantã strategie de abordare
a clienþilor. Ce ne puteþi spune
despre relaþia dintre Ryanair ºi
clienþii sãi.

D.B. Am fãcut schimbãri sem-
nificative în ceea ce priveºte ba-
gajul de mânã, adicã un al doilea
bagaj de mânã gratis, am analizat
politica de îmbarcare, am rezolvat
ºi cu sistemul de rezerve a locuri-
le preferate în aeronavã. Clienþii
noºtri beneficieze de avantajele
serviciilor Family Extra ºi Busi-
ness Plus adicã, am înþeles cam
ce ºi-ar dori clientul ºi am schim-
bat în avantajul lui. Cu toate aces-
te schimbãri am reuºit sã câºti-
gãm simpatia clienþilor. Dacã pânã acum doi, trei ani eram
o companie care nu dãdea foarte multã atenþie doleanþe-
lor clienþilor, astãzi, suntem foarte atenþi la ce-ºi doresc ºi
am început sã câºtigãm mult mai bine ºi avem din ce în ce
mai mulþi clienþi mulþumiþi la bord.

R. În revistele de specialitate sunteþi prezentaþi nu
ca o companie de low-cost, ci ca una de „super low-
cost” tocmai prin campaniile ofensive de marketing...

D.B. De fapt aceasta este ºi noua politicã, sã facem
cãlãtoria clienþilor cât mai plãcutã. Nu ne dori, sã o facem
extraordinarã, pentru cã suntem o companie low-cost care
percem tarife foarte mici. Nu vom oferi mâncare la bord,
nu vom oferi un spaþiu mai mare la picioare, dacã nu vei

Pagini realizate de MARGA BULUGEAN

tre Roma are un preþ de 9,99 euro.
Ofertele sunt valabile pentru luna fe-
bruarie. Pe de altã parte, pentru luna
martie compania aerianã a scos la
vânzare bilete cãtre Atena de la 19,99
euro/segment, spre Madrid (de la
24,99 euro), Londra (de la 28,99
euro) ºi Dublin (de la 31,99 euro).
Promoþia Ryanair face parte dintr-

o campanie mai extinsã, în care sunt
include destinaþii ºi din alte þãri. De
exemplu, compania a pus în vân-
zare bilete cu plecare de pe unele
aeroporturi din Polonia cu un preþ
de 0,99 euro/segment.  Din noiem-
brie, compania aerianã va lansa zbo-
ruri ºi de pe aeroportul din Timi-
ºoara cãtre Berlin, Bruxelles,

Düsseldorf, Frankfurt, Londra ºi
Milano. Strategia Ryanair este sã
aibã mereu un grad de ocupare de
90% în aeronave, fiind dispusã sã
facã oferte de preþuri pentru a atin-
ge targetul. Compania urmãreºte sã
fie prezentã pe zboruri unde poate
opera tot anul ºi sã aibã curse aproa-
pe zilnice.

plãti pentru acest serviciu în
plus ºi practic ne dorim sã cre-
ãm o experienþã neutru. Impor-
tant este cã te-ai urcat în avion,
ai plãtit puþin ºi ai ajuns la timp.

R. Astãzi (n.r. ieri) sunteþi
la Craiova ºi anunþaþi o nouã
rutã. Putem sã vorbim pe vii-
tor de un parteneriat strategic
între Ryanair ºi acest Aero-
port?

D.B. Anul acesta vom primi
alte 50 noi aeronave, urmând ca
în urmãtorii ani sã primim noi
tranºe de aeronave, în funcþie
de discuþiile pe care vom avem
cu Aeroporturile din Europa
Centralã ºi de Est pentru cã aici
ne vom axa în aceastã perioadã
ºi în special în România, dar ºi
în funcþie de negocierile pe care
le vom avea cu Aeroportul din
Craiova, posibil sã facem o
nouã bazã. Odatã cu lansarea
acestei noi rute susþinem auto-
mat 25 de noi locuri de muncã,

dar dorim sã continuãm acest proiect.
 R. Se vorbea de un proiect extrem de îndrãzneþ cu

zboruri transatlantice... la preþurile cu care i-aþi obiº-
nuit pe clienþii dumneavoastrã. Mai este de actualitate,
v-aþi revizuit planul de afaceri?

D.B. Legat de zborurile transatlantice este cã în acest
moment nu ne permitem sã cumpãrãm aeronave pentru
cursã lungã pentru cã alte mari companii din Golf care au
comandat deja ºi sunt disponibile sã plãteascã foarte mult
pentru acele aeronave iar compania noastrã nu vrea sã
plãteascã sume mari pentru astfel de aeronave, ceea ce
înseamnã cã pentru urmãtorii cinci ani nu suntem intere-
saþi de aceste zboruri.

„Odatã cu lansarea acestei noi rute
susþinem 25 de noi locuri de muncã”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
«Este o zi deosebitã pentru Dolj, pentru Oltenia, o zi istoricã aº

putea sã spun. O sosit o nouã companie care sã opereze de pe
Aeroportul din Craiova. Este un lucru pe care ni l-am dorit foarte,
este un lucru pe care l-am ºlefuit de foarte mult timp, de aproape
opt ani de zile, dar cu intensitate mai mare la finele anului trecut ºi
la începutul acestui an. Astãzi, putem sã venim în faþa dumnea-
voastrã ºi sã spunem, da, am câºtigat, adicã am câºtigat cea mai
importantã companie aerianã din Europa, Ryanair. Suntem bucu-
roºi pentru cã bãtãlia s-a dat între toate Aeroporturile din România,
care ºi-au dorit ca aceastã companie sã opereze de pe Aeroporturi-
le fiecãreia. Au reuºit trei oraºe: Bucureºti, cum era ºi normal.
Timiºoara care avea un istoric ºi o dezvoltare ºi Craiova, care este
la un început de drum. Noi vã spunem cã din acest moment vom
avea o altã dezvoltare pe Aeroportul din Craiova. Aºa cum vã spu-
neam ºi altã datã, Craiova rãmâne pe harta aeroporturilor ºi nu o
mai dã jos nimeni. Vom începe cu o destinaþie – Valencia, dar asta
nu este totul. Este un început de cunoaºtere reciprocã între noi –
Aeroportul din Craiova ºi firma Ryanair, care vrea sã vadã cum se
desfãºoarã activitatea aici».

Mircea Dumitru, directorul Aeroportului Internaþional Craiova:
«Pentru  mine ºi pentru toatã echipa de la Aeroport, astãzi,

este împlinirea unui vis. Lipseºte din aceastã echipã cu care am
început acum opt ani ºi trebuie sã-i mulþumim ºi domniei sale,
domnul europarlamentar Marian Jean Marinescu, care împreunã
cu care am fãcut primii paºii. Spun cã este un vis împlinit pentru
cã mi-am dorit întotdeauna Ryanair la Craiova. Dupã cum vedeþi,
Consiliul Judeþean Dolj a tot fãcut investiþii, aºadar, abia acum
avem ce sã-i oferim unui operator ºi cred cã este începutul unei
lungi prietenii. Este convingerea mea ºi cred cã pânã la finele
anului ne vom mai întâlni în aceastã formulã. Mulþumesc celor
din media pentru modul în care au reflectat tot ceea ce s-a reali-
zat la Aeroportul din Craiova».

Aoivean Brennan, Route Development Manager în cadrul Ryanair:
«Suntem încântaþi sã fim la Craiova pentru a anunþa deschiderea

rutei spre Valencia ºi ne bucurãm de aceastã primire cãlduroasã din
partea autoritãþilor din Dolj. Craiova este cel de-al treilea aeroport
din România pe care opereazã Ryanair. Credem cu adevãrat în aceastã
zonã, în potenþialul ei de creºtere ºi în potenþialul pentru zboruri. Pot
oferi exemplul Bucureºtiului, unde am început cu o singurã cursã,
iar acum am ajuns la zece destinaþii pe care le operãm acolo».

Vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj Cristinel Iovan:
«Dacã nu ar fi fost eforturile fãcute de CJ Dolj de-a lungul ani-

lor, dacã nu ar fi existat aceastã echipã care sã susþinã în mod
consecvent existenþa aeroportului ºi, ulterior, dezvoltarea sa, atunci
cu siguranþã cã nu am fi vorbit astãzi despre atragerea uneia dintre
cele mai mari companii low-cost din Europa. Consider cã venirea
Ryanair la Craiova ºi alegerea oraºului nostru pentru dezvoltarea
operaþiunilor în aceastã zonã reprezintã ºi o apreciere a manage-
mentului de la aeroport, a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani
acolo. Din întâlnirile pe care le-am avut, am stabilit cu toþii cã
aceastã destinaþie, Valencia, este doar un început ºi, cu siguranþã,
oltenii se pot aºtepta ca, în viitor, sã aparã ºi alte rute, astfel încât
sã le facilitãm accesul cãtre cât mai multe oraºe din Europa. Con-
siliul Judeþean Dolj ºi Aeroportul Internaþional Craiova vor rãmâne
partenerii care îºi respectã cu fidelitate angajamentele pe care ºi le-
au asumat».
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Actualul Colegiu Tehnic de Arte
ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”
din Craiova a luat fiinþã în 1871, pe
1 septembrie, la început fiind în-
scriºi 16 elevi, care deprindeau tai-
nele cioplirii lemnului ºi modelãrii
fierului. Dupã numai trei ani, numã-
rul cursanþilor a crescut la 117, mai
mulþi sculptori ºi pictori fãcându-ºi
ucenicia aici. Poate numele institu-
þiei de învãþãmânt rãmânea anonim-

Constantin Brâncuºi, omagiatConstantin Brâncuºi, omagiatConstantin Brâncuºi, omagiatConstantin Brâncuºi, omagiatConstantin Brâncuºi, omagiat
la instituþia ºcolarã care îi poartã numelela instituþia ºcolarã care îi poartã numelela instituþia ºcolarã care îi poartã numelela instituþia ºcolarã care îi poartã numelela instituþia ºcolarã care îi poartã numele
Ieri, Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii „Constan-

tin Brâncuºi” din Craiova l-a omagiat, aºa cum se
cuvine, pe cel care a învãþat acolo ºi a dat ºi numele
instituþiei de învãþãmânt. Elevi, profesori ºi Ansam-
blul Folcloric „Maria Tãnase” au dat culoare aces-
tui eveniment, cu atât mai mult cu cât, pe 19 februa-
rie, este ziua marelui sculptor, care este, din acest
an, ºi Ziua Naþionalã „Constantin Brâncuºi”.

dacã în 1894 nu ajun-
ge aiciConstantin
Brâncuºi, cel care
avea sã schimbe pen-
tru totdeauna percepþia
despre artã, la nivel
mondial.

„Nu se poate trece
peste personalitatea celui care a fost
Constantin Brâncuºi. A fost elev
aici, pânã în 1898, ºi ºi-a pus am-
prenta peste tot ce a fost în conti-
nuare. El, când a venit, a trebuit sã
dea examen, lucrarea sa fiind o de-
finitivare a unui trandafir cioplit în
lemn, aflat în execuþie”, a declarat
prof. Laurenþiu Puicin, director al
Colegiului Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi”.

Un program
pentru memoria tuturor

Cum pe 19 februarie este ziua de
naºtere a marelui sculptor, instituþia
care îi poartã numele a þinut sã-l oma-
gieze. În sala de festivitãþi a CTAM
„Constantin Brâncuºi”, elevii, cadre-
le didactice ºi invitaþi au participat la
un spectacol de galã. «Nu puteam sã
trecem peste ziua de naºtere a aces-
tui titan. Cu sprijinul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, Universitãþii din
Craiova ºi al Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase”, am þinut sã aducem,
încã o datã, în memoria tuturor, per-
sonalitatea lui Brâncuºi. Dimineaþa a
debutat cu o sesiune de comunicãri,
la prânz elevii instituþiei noastre sus-

þin un spectacol, iar Ansamblul „Ma-
ria Tãnase” ne va delecta un program
de cântece ºi dansuri populare», a mai
spus Laurenþiu Puicin. Actualmente,
CTAM „Constantin Brâncuºi” are în
jur de 1.000 de elevi, pe mai multe

secþii, iar unul dintre crezurile mare-
lui sculptor – „Sã crezi ca un zeu, sã
porunceºti ca un rege, sã munceºti
ca un rob” – este cât se poate de
actual aici.

CRISTI PÃTRU

Pânã pe 22 februarie, eforturile ºi impli-
carea asistenþilor sociali pot fi apreciate, prin
vot on-line, pe site-ul www.gala.cnsar.ro,
secþiunea „Vot 2016”, iar finaliºtii vor par-
ticipa la evenimentul organizat la Ateneul
Român, pe 14 martie. Anul acesta, la cele
18 secþiuni au fost înregistrate 1.027 de
nominalizãri, iar dupã verificãri au fost va-
lidate 959 de menþiuni. La „Asistentul so-
cial al anului 2015” sunt nominalizate  ªte-
fania Carmen Constantin ºi Maria
Dumbravã,  fiind urmate – pe mai multe
subdiviziuni – de  Iuliana Marinela Po-
pescu ºi Ana – Maria Roºioru (protecþia
drepturilor copilului); Adriana Ivaºcu
(pentru persoanele cu dizabilitãþi); Andre-
ea Maria Mora (reintegrarea socialã a
persoanelor care au fost private de liber-
tate); Mihaela Cioroianu (combaterea
discriminãrii); Gabriela Hagi  (asistent
social în domeniul îngrijirii la domiciliu);

Suntem în primele rânduri la asistenþa socialãSuntem în primele rânduri la asistenþa socialãSuntem în primele rânduri la asistenþa socialãSuntem în primele rânduri la asistenþa socialãSuntem în primele rânduri la asistenþa socialã
Toate eforturile pentru asistenþã socialã au fost, în ultimii ani, încununate

de succes, mai ales în ceea ce priveºte judeþul Dolj, prin mediatizare ºi rezul-
tate reale. Toate datele trebuie sã aibã ºi o corespondenþã în statisticã, iar cea
mai palpabilã este cea care þine de clasamente. Astfel, este în pregãtire o
Galã naþionalã de specialitate, în cadrul cãreia vor fi premiaþi cei mai buni,
Doljul fiind nominalizat cu 13 persoane, la care se adaugã, la „jurnalism”, unul
dintre colegii noºtri, Valentin Ceauºescu. Nu este lipsit de importanþã faptul
cã, în anul precedent, unul dintre premianþi a provenit tot din judeþul nostru.

Livia Florina Stancovici  (incluziunea
socio-economicã); Andreea Buta (asis-
tenþa socialã comunitarã); Eleonora Dru-
þu  (combaterea traficului de fiinþe uma-
ne). La jurnalism este nominalizat ºi cole-
gul nostru Valentin Ceauºescu. De ase-
menea, la „Personalitatea anului 2015 în
promovarea educaþiei ºi formãrii în asistenþa
socialã” ºi la „Premiul de excelenþã pentru
promovarea profesiei de asistent social” a
fost nominalizatã prof. Emilia Sorescu, de
la Facultatea de Drept a Universitãþii din
Craiova, acelaºi cadru didactic fiind pe lis-
ta de la „Premiul pentru întreaga carierã în
promovarea asistenþei sociale”, alãturi de
Daniela Ene.  Demn de remarcat este fap-
tul cã, pentru 2014, asistentul social pentru
persoanele vârstnice ºi îngrijirea la domici-
liul a acestora a fost desemnat Viorel Po-
pescu, din judeþul Dolj.

CRISTI PÃTRU

„Brancusi, 140 ans depuis sa naissance” este
genericul sub care s-a desfãºurat, ieri, manifestarea
dedicatã celebrãrii pãrintelui sculpturii moderne, or-
ganizatã de Asociaþia Membrilor Ordinului Palmes
Academiques din România ºi Biblioteca Francezã
„Omnia”, la sediul acesteia din urmã.

Programul a inclus un atelier de formare în spiritul
înþelegerii sculpturilor brâncuºiene (lectura imaginii),
lectura aforismelor marelui artist – activitãþi adresate
elevilor de liceu –, dar ºi o masã rotundã în cadrul
cãreia s-au abordat teme ca „Rãdãcinile româneºti
ale operei lui Brâncuºi” (prof. dr. Maria Tronea),
„Brâncuºi la Craiova” (prof. dr. Silvia Durand ºi
prof. Adriana Buzatu), „Legãturile lui Brâncuºi cu
Italia” (prof. univ. dr. Elena Pârvu, prodecan al Fa-

Anul „Constantin Brâncuºi” – 140
cultãþii de Litere din Craiova), „Prietenii lui Brân-
cuºi”. Dintre aceºtia au fost amintiþi Amedeo Modi-
gliani (prof. dr. Maria Tronea), James Joyce ºi Ezra
Pound (prof. Rita Chioralia ºi prof. C-tina Constan-
tin, bibliotecare la Biblioteca Francezã „Omnia”).

Au fost citite, de asemenea, poezii dedicate sculp-
turii brâncuºiene (versuri de Lucian Blaga ºi Ion Vi-
nea), dar ºi texte de Mircea Eliade ºi Eugen Ionescu.

«„La Hobiþa, în Gorj, m-am nãscut, dar la Craiova
pentru a doua oarã”, spune Constantin Brâncuºi.
Aceastã reverenþã în faþa oraºului ce marcheazã o a
doua naºtere ºi angajare pe drumul artei nemuritoare
impune Cetãþii Banilor pãstrarea moºtenirii brâncu-
ºiene cu respect ºi pioºenie», a menþionat prof. dr.
Maria Tronea, coordonatoarea evenimentului.
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În premierã, deschiderea oficia-
lã a Târgului de Carte GAUDEA-
MUS – care va avea loc miercuri,
24 februarie, la ora 12.00 – va fi
precedatã de o „miºcare de stra-
dã”: un gigantic lanþ uman, format
din aproape 2.000 de persoane care
îºi vor transmite o carte-simbol, va
marca traseul dintre sediul Radio
România Oltenia Craiova ºi Teatrul

Naþional, pe o distanþã de circa 2
km (via Centrul Vechi). Cei care
vor susþine acest proiect sunt elevi
ºi cadre didactice de la instituþii de
învãþãmânt din Craiova, angajaþi ai
instituþiilor publice din municipiu ºi
membri ai echipei Radio România
Oltenia Craiova, iniþiatorul eveni-
mentului, reuniþi într-un gest de so-
lidaritate cu acest act cultural.

Între 24 ºi 28 februarie, Radio Româ-
nia – Centrul Cultural Media ºi Radio
Oltenia – va organiza, pentru al 15-lea
an consecutiv la Craiova, în foaierul Te-
atrului Naþional „Marin Sorescu”, Târ-
gul de Carte GAUDEAMUS. ªi la aceas-
tã ediþie este anunþat un program dens
ºi variat, care cuprinde aproape 100 de
evenimente propuse de expozanþi ºi de
Radio România. Sute de titluri proas-

pãt ieºite de sub tipar, pentru toate vâr-
stele ºi gusturile, ºi reduceri de pre-
þuri, oferte ºi pachete promoþionale,
pregãtite de expozanþi, sunt doar câte-
va dintre surprizele care îi aºteaptã pe
craioveni la cel mai îndrãgit târg de
carte din sudul þãrii. Programul de vi-
zitare va fi de miercuri pânã sâmbãtã,
între orele 10.00 ºi 18.00, iar dumini-
cã, între orele 10.00 ºi 15.00.

„Ai un dar pe
care n-ai avut timp
sã-l cultivi? Un ta-
lent latent, o încli-
naþie pentru o acti-
vitate creatoare?
ªtii sã cânþi la un
instrument sau vo-
cal, ai aptitudini
pentru karaoke, îþi
place sã dansezi, sã
reciþi, sã spui po-
veºti, sã interpre-
tezi un scurt mo-
ment dramatic sau
o scenã dintr-un film, sã imiþi un personaj sau o perso-
nalitate, sã desenezi, sã pictezi, sã faci un colaj etc.?
Dacã ai ºi un partener/o partenerã gata sã meargã cu
tine pentru a-ºi arãta propriile aptitudini artistice, cu
atât mai bine! Dacã nu, vei primi unul/una prin tragere
la sorþi! Vino sã-l serbãm împreunã pe Dragobete!”,
este invitaþia Casei de Culturã „Traian Demetrescu” la
un concurs organizat chiar pe 24 februarie.

Pentru a intra în competiþia „Cea mai talentatã
pereche, premiatã de Dragobete” – care se va desfã-

Cea mai talentatã pereche, premiatã de Dragobete
ºura începând cu ora
18.00, în Salonul Me-
dieval al instituþiei –,
participanþii trebuie sã
aibã peste 16 ani ºi sã
nu fie profesioniºti în
domeniul artistic în
care aleg sã se expri-
me. Organizatorii nu
asigurã instrumente
muzicale, negative ºi
alte materiale specifi-
ce de care e nevoie în
desfãºurarea actului
artistic, participanþii

urmând sã îºi aducã singuri cele necesare. Concu-
renþii care aduc negative muzicale trebuie sã se asigu-
re cã acestea sunt în format MP3. Înscrierile se fac
pânã marþi, 23 februarie, ora 16.00, pe adresa de e-
mail tradem@tradem.ro sau la sediul instituþiei, din
strada „Traian Demetrescu” nr. 31, Craiova.

Cele mai talentate perechi vor fi rãsplãtite u Premiul
I (500 de lei), Premiul al II-lea (300 de lei) ºi Premiul al
III-lea (200 lei). Pentru a intra în posesia lor, câºtigãto-
rii trebuie sã aibã la ei cartea de identitate.

120 de ani de la naºterea
lui André Breton

În Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” se va desfãºu-
ra mâine, 19 februarie, de la
ora 18.00, manifestarea
„Hommage a André Breton”,
prin care se sãrbãtoreºte
împlinirea a 120 de ani de la
naºterea lui André Breton,
iniþiatorul ºi fondatorul
suprarealismului. Evenimen-
tul va cuprinde douã mo-
mente: conferinþa de intro-
ducere în opera poetului,
„André Breton & suprarealis-
mul”, susþinutã de dr.
Petriºor Militaru, ºi un
performance bazat pe
poemele lui Breton – „Un
om tãiat în douã de o fereas-
trã”, în interpretarea actriþei
Daniela Ionescu. Intrarea
publicului este liberã.

Spaþiu consistent rezervat
lansãrilor de carte ºi dezbaterilor

Programul de evenimente al ce-
lor cinci zile va fi unul dens ºi va-
riat, cuprinzând în mare mãsurã lan-
sãri ºi prezentãri de cãrþi. Între aces-
tea se vor afla „Eminesciana” de
Ovidiu Ghidirmic ºi „Eminescu.
Antologie comentatã”, ediþie de Flo-
rea Firan – Editura „Scrisul Româ-

nesc” (24 februarie, ora 11.00),
„Rãzboiul din 1330 dintre Carol
Robert De Anjou ºi Basarab Vodã”
ºi „Þara Loviºtei” de Dinicã Cio-
botea – Editura „Universitaria” (24
februarie, ora 15.00), albumul „Þu-
culescu la Craiova” de Magda
Buce-Rãduþ (24 februarie, ora
16.00), „Convorbiri de dupã-amia-
zã” (vol. II) de Mircea Pospai ºi

„Diversitatea literaturilor, diversi-
tatea traducerilor” de Ioan Lascu
– Editura „Scrisul Românesc” (26
februarie, ora 13.00), „Fotojurna-
lism ºi imagine”, editor coordona-
tor Ilie Rad (26 februarie, ora
11.00), „Marin Sorescu în docu-
mente inedite” de Maria Ionicã ºi
George Sorescu – Editura „Eikon
(27 februarie, ora 10.00).

Un spaþiu consistent este rezer-
vat în cadrul Târgului discuþiilor ºi
dezbaterilor pe diferite teme. Amin-
tim numai simpozionul „Revista
Ramuri – reper în cultura româneas-
cã. 110 ani de la apariþia presti-
gioasei publicaþii”, care va fi or-
ganizat pe 24 februarie, de la ora
13.00, de filiala craioveanã a Uniu-
nii Scriitorilor din România, revista
„Ramuri” ºi Radio România Oltenia
Craiova ºi la care vor participa scri-
itori, critici literari, redactori, foºti
redactori ºi colaboratori ai revistei,
profesori, studenþi, elevi, iubitori de
literaturã. Joi, 25 februarie, ora
12.00, va avea loc, în organizarea
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport
din Craiova, dezbaterea „Cultura
sportului de învaþã”, iar de la ora
14.00 se va desfãºura dezbaterea
„Unitate ºi reconciliere la românii
din Serbia de Rãsãrit”. Alte douã
importante evenimente vor fi or-
ganizate vineri, 26 februarie, de la
ora 12.00: dezbaterea „Cititul dã-
uneazã grav inculturii – Copy pas-
te versus plagiat”, urmatã de eta-
pa zonalã a Concursului Naþional
de Lecturã „Mircea Nedelciu”,
adresat liceenilor.

Cumpãraþi cel puþin o carte ºi
puteþi participa la Tombola
GAUDEAMUS!

În aceastã perioadã se va desfã-
ºura ºi Concursul „Susþin Târgul
GAUDEAMUS Craiova!” organi-
zat de Radio România Oltenia Cra-
iova, adresat în special internauþi-
lor. „Vino la Târg, fã-þi o fotografie
împreunã cu partenerul tãu (cã doar
începem în ziua de Dragobete!) ºi
posteaz-o pe pagina de Facebook a
Radio Craiova. Cel mai convingã-
tor cuplu participant (desemnat ca
atare pe baza numãrului de like-uri
obþinute de fotografie) va primi din
partea organizatorului, ca sã aibã cu
ce sãrbãtori, suma de 500 de lei”,
anunþã organizatorii.

De asemenea, puteþi participa la

Tombola GAUDEAMUS, cu pre-
mii numeroase ºi atractive. Tot ce
trebuie sã faceþi este sã cumpãraþi
cel puþin o carte, sã desemnaþi edi-
tura ºi cartea preferate prin ches-
tionarul de Vot al Publicului ºi pu-
teþi fi unul dintre câºtigãtori.

***
Parteneri principali ai Târgului

de Carte GAUDEAMUS Craiova
sunt BRD Groupe Société Générale
ºi Vodafone România, iar parteneri
–  Automobile Dacia, Casa de Modã
Ilinca, Filiala Craiova a Uniunii Scri-
itorilor din România, Lions Club
Craiova, Rotary Club Craiova ºi
Hotel Parc. Cotidianul „Cuvântul
Libertãþii” este partener media tra-
diþional al evenimentului, alãturi de
mediaTRUST.
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Emisarul ONU pentru Siria Staffan de Mistu-
ra a obþinut o undã verde din partea regimului al-
Assad sã trimitã ajutoare umanitare în zone din
þarã aflate sub asediu ºi a declarat cã ONU va
“testa” angajamentul Guvernului sirian în acest
sens. De Mistura a obþinut marþi acordul Da-
mascului sã trimitã convoaie în ºapte zone din
þarã. ONU a fãcut acest anunþ în urma unor ne-
gocieri între emisar ºi ministrul sirian de Externe
Walid al-Moallem, în capitala sirianã. “Este clar
cã este de datoria Guvernului Siriei sã ajungã la
fiecare sirian, indiferent unde s-ar afla, ºi sã per-
mitã ONU sã livreze ajutoare umanitare”, a de-
clarat de Mistura. Convoaie umanitare urmeazã
sã livreze ajutoare în zilele urmãtoare, în pofida
furiei regimului preºedintelui Bashar al-Assad faþã
de unele comentarii ale emisarului ONU. Potrivit
presei siriene de stat, Ministerul sirian de Exter-
ne a criticat declaraþia lui de Mistura cu privire la
testarea angajamentului Guvernului. “Adevãrul
este cã Siria este cea care are nevoie sã testeze
credibilitatea lui de Mistura, care a fost contra-
zis de ceea ce s-a întâmplat în întâlnirea cu Gu-
vernul sirian”, a declarat o sursã din cadrul mi-

Beijingul staþioneazã sisteme
de rachete pe o insulã
disputatã în Marea
Chinei de Sud

China a staþionat douã
baterii de lansatoare de rachete
de tip sol-aer sofisticate pe o
insulã disputatã din Marea
Chinei de Sud. Imagini satelitare
ImageSat International surprind
douã baterii de opt lansatoare
de rachete pe Insula Woody, care
face parte din arhipelagul
Paracel. “Pãrþile interesate este
necesar cã coopereze în vederea
menþinerii pãcii ºi stabilitãþii în
regiunea Mãrii Chinei de Sud”,
a declarat general-maiorul
David Lo, un purtãtor de cuvânt
al Ministerului taiwanez al
Apãrãrii. Ele este necesar “sã
evite orice acþiune unilateralã
care ar spori tensiunile”, a
îndemnat el. Un oficial american
a confirmat cã în imaginile
respective apar sisteme antiaeri-
ene de tip HQ-9, cu o razã de
acþiune de aproximativ 200 de
kilometri. Rachetele se pare cã
au fost amplasate pe plajã la un
moment dat în perioada 1-14
februarie, potrivit postului
american. Aceastã informaþie
despre staþionarea rachetelor
apare în contextul în care
preºedintele american Barack
Obama s-a întâlnit cu lideri ai
þãrilor din Asia de Sud-Est în
California, unde au îndemnat la
“securitate maritimã”, o
“nemilitarizare ºi o stãpânire de
sine” a þãrilor din regiune.
Beijingul revendicã aproape
întreaga Mare a Chinei de Sud,
inclusiv o serie de insuliþe care
se aflã la sute de kilometri de
coastele de sud ale þãrii. Patru
þãri din Asia de Sud-Est sunt
implicate dispute teritoriale
nesoluþionate cu China în
Marea Chinei de Sud, traversa-
tã de cãi maritime importante ºi
sub care s-ar afla bogate
zãcãminte de petrol ºi alte
resurse naturale. O navã de
rãzboi americanã a navigat, în
ianuarie, în apropierea Insulelor
Paracel, intrând în zona apelor
teritoriale, de 12 mile marine de
la coaste, a Insulei Zhongjian -
cum o numesc chinezii - sau
Triton. Un purtãtor de cuvânt al
Ministerului chinez al Apãrãrii
denunþa la vremea respectivã o
“provocare deliberatã”. Insula
Woody este revendicatã, în afarã
de China, de cãtre Taiwan ºi
Vietnam.

Nicolas Sarkozy,
pus sub acuzare în ancheta
privind finanþarea campaniei
electorale din 2012

Nicolas Sarkozy a fost audiat
la direcþia financiarã a Parche-
tului din Paris în dosarul
supranumit “Bygmalion”,
referitor la finanþarea campaniei
sale electorale în vederea
alegerilor prezidenþiale din
2012. Ancheta vizeazã presupuse
facturi false în valoare de 18,5
milioane de euro, emise de cãtre
societatea Bygmalion pentru a
acoperi depãºirea bugetului
legal al campaniei lui Nicolas
Sarkozy. Plafonul legal al
campaniei Uniunii pentru o
Miºcare Popularã, fostul partid
al lui Sarkozy, era stabilit la
22,5 milioane de euro.

Premierul britanic David Came-
ron se confruntã cu o provocare
importantã la summitul de la Bru-
xelles de la sfârºitul sãptãmânii, în
contextul în care Polonia, Slovacia,
Cehia ºi Ungaria i-au respins propu-
nerea vizând o restrângere a presta-
þiilor migranþilor europeni. Fostul
premier polonez Donald Tusk, pre-
ºedintele Uniunii Europene, însãrci-
nat sã medieze un acord pe tema
renegocierii relaþiei Marii Britanii cu
Uniunea Europeanã (UE), a anunþat
cã ºefii de stat ºi de guverne vor tre-
bui sã depunã un “efort suplimen-
tar” în vederea ajungerii la un acord
în acest sens. El a fãcut acest anunþ
dupã ce Polonia, Slovacia, Cehia ºi
Ungaria au ajuns la o poziþie comu-
nã, prin care resping propunerile vi-
zând limitarea ajutoarelor destinate
copiilor muncitorilor migranþi origi-
nari din Europa de Est - un punct-
cheie în campania lui Cameron.
“Problema accesului la prestaþii so-
ciale continuã sã se afle printre cele
mai sensibile”, a declarat Tusk în
cadrul unei întâlniri cu pre-
mierul ceh Bohuslav Sobot-
ka, care a prezidat un mini-
summit, la Praga, al celor
patru þãri din cadrul Gru-
pului V4 (sau de la Viºe-
grad). “Poziþia (membrilor
Grupului) V4 este foarte
clarã. În acest sens, nu am
nicio îndoialã: sunt necesa-
re eforturi suplimentare
pentru a se ajunge la un
acord”, a subliniat preºedin-
tele UE. El a fãcut acest
anunþ în contextul în care
Cameron ºi-a petrecut ziua
de miercuri, înainte de sum-
mit, la sediul Guvernului,
unde a susþinut o ultimã
rundã de negocieri la tele-
fon cu alþi lideri UE înainte
sã plece la Bruxelles. Came-
ron pare cã a primit spriji-

ONU a primit undã verde din partea DamasculuiONU a primit undã verde din partea DamasculuiONU a primit undã verde din partea DamasculuiONU a primit undã verde din partea DamasculuiONU a primit undã verde din partea Damascului
pentru a trimite convoaie umanitare în Siriapentru a trimite convoaie umanitare în Siriapentru a trimite convoaie umanitare în Siriapentru a trimite convoaie umanitare în Siriapentru a trimite convoaie umanitare în Siria

nisterului. “Livrarea de ajutoare în zone asediate
de cãtre teroriºti a reprezentat angajamentul Gu-
vernului faþã de poporul sãu de ani de zile”, a
adãugat aceastã sursã. Biroul ONU pentru Co-
ordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a anun-
þat cã al-Assad a dat undã verde trimiterii unor
convoaie la Deir Ezzor, Foua, Kafraya, Madaya,
Zabadani, Kafr Batna ºi Mouadamiya al-Sham.
“Agenþii umanitare ºi par-
tenerii lor pregãtesc con-
voaie care sã plece în
aceste zone imediat ce
este posibil, în zilele ur-
mãtoare”, a anunþat
OCHA. Guvernul de la
Damasc ºi-a dat acordul
în acest sens în contextul
în care trupe guverna-
mentale, susþinute de ata-
curie aeriene ruse, au câº-
tigat teren împotriva re-
belilor cu doar câteva zile
înainte ca un armistiþiu sã
intre în vigoare. Acest

acord fragil a fost încheiat la Munchen, dupã ce
negocierile de pace de la Geneva, mediate de
ONU, au fost întrerupte. Delegaþa opoziþiei siri-
ene a afirmat atunci cã nu se va aºeza la masa
negocierilor cu regimul, în timp ce forþele loiale
lui al-Assad continuã sã bombardeze civili. O nouã
rundã de negocieri este programatã sã înceapã
pe 25 februarie.

Patru state membre UE resping planul lui Cameron
cu privire la limitarea ajutoarelor migranþilor

nul prinþului William în privinþa rã-
mânerii Marii Britanii într-o Uniune
reformatã. Ducele de Cambridge a
declarat cã abilitatea Marii Britanii de
a coopera cu celelalte state membre
este “fundamentul securitãþii ºi
prosperitãþii” þãrii. Însã discursul pe
care prinþul l-a susþinut la o cere-
monie organizatã de cãtre Foreign
Office în vederea premierii unor di-
plomaþi britanici, i-a luat prin sur-
prindere pe unii oficiali guvernamen-
tali de rang înalt, care sugereazã cã
discursul nu a fost o reeditare a in-
tervenþiei reginei de dinaintea refe-
rendumului pe tema independenþei
Scoþiei, în care Elizabeth a II-a le-a
cerut alegãtorilor “sã se gândeascã
foarte atent la viitor”. Germania ºi
Franþa susþin ajungerea la un acord
cu Cameron joi seara, ceea ce suge-
reazã cã poate fi atins un acord mai
larg. Acest lucru i-ar permite pre-
mierului britanic sã revinã de la Bru-
xelles vineri ºi sã convoace referen-
dumul pe tema rãmânerii sau nu a
þãrii în blocul european pentru luna

iunie. Însã asupra unui acord mai larg
planeazã incertitudinea, din cauza
unor detalii care urmeazã sã fie abor-
date în sãptãmânile urmãtoare. In-
sistenþa lui Cameron ca prevederile
acordului sã fie considerate irever-
sibile a primit o loviturã durã dupã
ce preºedintele Parlamentului Euro-
pean (PE) a anunþat cã nu poate ga-
ranta acest lucru. PE urmeazã sã
aprobe legislaþia secundarã pe tema
unora dintre cele mai controversate
aspecte ale unui eventual acord - re-
stricþionarea ajutoarelor acordate co-
piilor, limitarea prestaþiilor sociale
acordate muncitorilor care provin din
state membre UE ºi care nu sunt ºi
membre ale zonei euro. Ar fi un lu-
cru foarte neobiºnuit ca PE sã opu-
nã un vot de veto deciziilor luate de
cei 28 de ºefi de stat ºi de guverne,
iar din cauza rolului Legislativului Ca-
meron ar putea sã-ºi vadã modificã-
rile în domeniul bunãstãrii pe care
eventual le-ar obþine intrând în vi-
goare mult mai târziu decât spera, ºi
anume dupã ce britanicii vor vota în

cadrul referendumului.
Cameron, care a decla-
rat cã un acord încheiat
cu liderii UE ar fi con-
strângãtor din punct de
vedere juridic, a cerut asi-
gurãri cã PE va aproba
modificãrile - o promisi-
une pe care Martin Schulz
i-a refuzat-o. Schulz a
subliniat cã Legislativul
nu va opune un vot de
veto deciziilor liderilor UE
ºi a catalogat negocierile
cu premierul britanic
drept “constructive”,
însã a insistat asupra ro-
lului central al PE. Came-
ron a cerut ca PE sã ad-
opte sãptãmâna aceasta o
declaraþie prin care sã se
angajeze cã se va supune
deciziei adoptate la sum-

mit. Însã Legislativul nu va face acest
lucru, deoarece este nevoit sã aº-
tepte Comisia Europeanã (CE) sã pre-
zinte modificãrile legislative efectua-
te, pe care sã le examineze, ulterior,
în vederea luãrii unei decizii în acest
sens. Însã propunerile CE pot fi pre-
zentate numai dupã afllarea rezulta-
tului referendumului din Marea Bri-
tanie. Dupã ce documentele CE sunt
prezentate, PE urmeazã sã accele-
reze procesul legislativ, a promis
Schulz. Însã “eu nu pot sã ofer ga-
ranþii în vederea unei legislaþii viitoa-
re. Niciun guvern nu se poate duce
în vreun parlament ºi sã spunã «iatã,
aceasta este propunerea noastrã,
garantaþi rezultatul». Acest lucru nu
este posibil într-o democraþie”, a
subliniat preºedintele PE. Guvernul
britanic a anunþat cã premierul a fost
încurajat de întâlnirea cu Schulz ºi
trei eurodeputaþi care reprezintã PE
la negocierile cu Marea Britanie din
partea principalelor trei grupuri poli-
tice paneuropene, ºi anume Gianni
Pittella, din partea Alianþei Socialiºti-
lor ºi Democraþilor, Manfred Weber,
din partea Partidului Popular Euro-
pean ºi conservatorul Syed Kamall,
din partea Conservatorilor ºi Refor-
miºtilor europeni. “Toþi trei ºi-au ex-
primat în mod clar susþinerea faþã
de propunerile prezentate ºi au anun-
þat cã sunt pregãtiþi în vederea unei
adoptãri rapide a unei legislaþii euro-
pene de cãtre PE”, a declarat o sursã
guvernamentalã britanicã. Problema
ajutoarelor pentru copii ºi a modifi-
cãrii sistemului securitãþii sociale a do-
minat, de asemenea, discuþiile pe care
Cameron le-a purtat la Bruxelles cu
Jean-Claude Juncker, preºedintele
CE. De asemenea, premierul britanic
a discutat cu omologul sãu ceh So-
botka la telefon. “Ambii au fost de
acord cã sunt necesare discuþii su-
plimentare în vederea stabilirii deta-
liilor”, a declarat un purtãtor de cu-
vânt al Guvernului britanic.
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Supravieþuitorul

Se difuzeazã la HBO,
ora 01:35

Inspirat din relatarea unuia
dintre membrii unei echipe
Navy SEAL, Marcus Luttrell,
despre o misiune care a eºuat
în mod tragic, Lone Survivor îi
are în centru pe Luttrell (Mark
Wahlberg) ºi pe echipa sa
(printre care Taylor Kitsch,
Emile Hirsch ºi Ben Foster),
surprinºi de o ambuscadã a
talibanilor în Afghanistan,
în 2005.

Dreptate
la înãlþime

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Nedreptatea unui sistem
judiciar defectuos îl aduce pe
un poliþist incoruptibil în pragul
nebuniei. Dupã ce a ajuns în
închisoare pentru o infracþiune
pe care nu a comis-o, Nick
(Sam Worthington) începe sã
încalce toate regulile, singura
lui ºansã fiind acum evadarea.
Adevãratul haos începe la

scurt timp dupã fuga din închi-
soare, când, bãrbierit ºi îmbrã-
cat la patru ace Nick ameninþã
cã se aruncã de pe o clãdire...

Bãtãlie pe role

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Jonathan Cross (CHRIS
KLEIN) este o supervedetã
americanã, cel mai popular
participant în sportul cel mai
rapid ºi mai extrem al tuturor
timpurilor: Rollerball. Alãturi
de coechipierii sãi Marcus (LL
COOL J) ºi Aurora (REBECCA
ROMIJN-STAMOS), Jonathan
traieºte pe picior mare - faima,
bani, maºini incredibile - toate
acestea în schimbul participã-
rii la un joc periculos...

JOI - 18 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Starea naþiei
09:50 Opinii fiscale
10:00 Lume, ia-mã-n braþe, eu

vin!
10:50 Vorbeºte corect!
11:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

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

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 O þarã mai bunã
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan
22:25 Starea zilei
22:30 Starea naþiei
23:25 Anchetele comisarului

Antonescu
00:00 Ronald Reagan-Un

parcurs american
01:45 Exclusiv în România
02:25 Anchetele comisarului

Antonescu
02:50 Sport
03:00 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Arta fericirii
09:20 Cartea cea de toate zilele
09:30 Europa 360°
10:00 Laponia – Marele

ambuteiaj (R)
11:00 Legea lui Doyle (R)
2010, Comedie, Crimã, Dramã
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Jurnal de secol
13:20 Arta fericirii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Carmen Sylva-Prinþesa

Rinului, Regina Carpaþilor
20:10 Satin
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
21:40 Jurnal de secol
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 La fix
01:00 Arte , carte ºi capricii

TVR 2

07:45 Drumul ruºinii
09:15 Dansuri de stradã: show-

ul vedetelor
10:55 Hotelul Best Exotic

Marigold 2
12:55 Coºarii
14:35 A fost odatã ca niciodatã
16:10 Bãrbatul de 100 de ani

care a sãrit pe fereastrã ºi a
dispãrut

18:05 Sãlbãticie
20:00 Chuck Norris versus

comunism
21:25 Un plan perfect
22:55 Riposta
23:45 Locuri întunecate
01:35 Supravieþuitorul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dreptate la înãlþime
2012, SUA, Crimã, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Lista neagrã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
00:00 Dreptate la înãlþime (R)
2012, SUA, Crimã, Thriller
01:45 Ce spun românii (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:30 Lecþii de viaþã (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:30 Teleshopping
08:45 Lupta rozelor (R)
11:00 Teleshopping
11:15 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Pasiune interzisã
15:00 Diamantul nopþii
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 Sufletul meu pereche
18:00 Lupta rozelor
20:00 In umbra trecutului
22:00 Avenida Brasil
23:00 Inimã de þigan
00:30 Santa Diabla
01:30 Lupta rozelor (R)
03:15 Doamne de poveste
04:00 Inimã de þigan (R)
05:15 Dincolo de povestiri
06:00 Vorbeºte lumea

07:15 La Mãruþã (R)
08:45 Ca-n vremurile bune (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Eu sunt Moºul (R)
15:00 Culoarea dragostei (R)
17:00 La bloc
19:00 Harold, optimistul
20:30 Suspectul
22:30 Bãtãlie pe role
00:30 Suspectul (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Next Star
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Management
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Salvaþi iubirea (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus din inima României

(R)
10:15 Casa: construcþie ºi

design (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Cronica Zilei
12:10 Imblanzirea scorpiei (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Cronica Zilei
13:55 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:25 Cronica Zilei
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:15 Cireaºa de pe tort
20:10 Cronica Zilei
20:15 M-a fãcut mama artist
22:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:50 Cronica Zilei
23:00 Focus din inima României
23:30 Focus Magazin (R)
00:15 Brâncuºi... din eternitate
2014, Romania, Dramã
02:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Trãdaþi în dragoste
04:30 Adevãrul Live
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Rezumate UEFA

Champions League
20:00 Fotbal UEFA Europa

League: Villarreal - Napoli
22:00 ªtiri Sport.ro
22:15 Regii KO-ului
23:00 Nitro Circus
23:30 Nitro Circus
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Aparitia unei
ploi usoare
dupa-amiazajoi, 18 februarie - max: 9°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,4585 ............. 44585
1 lirã sterlinã................................5,7388....................57388

1 dolar SUA.......................4,0064........40064
1 g AUR (preþ în lei)........154,8997.....1548997

Cursul pieþei valutare din 18 februarie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
Vlãdescu Gabriela pentru Popes-

cu Dumitru, cu domiciliul în Craiova
str. Parcului, nr. 17, bl. E9, sc. 1, ap. 4.
anunþã publicul interesat asupra deci-
ziei etapei de încadrare emisã de APM
Dolj “P.U.Z. Construire imobil S+P+3E
cu destinaþia de servicii (spaþiu comer-
cial ºi restaurant), amplasat în Craiova,
str. Amaradia, nr. 90” planul nu necesi-
tã evaluare de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, urmând a fi supus
procedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei etapei de încadrare
poate fi consultatã în zilele de luni-joi
între orele 8.00-16.30 ºi vineri 8.00-14.00
la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr.
1,Craiova, sau pe site-ul APM Dolj http:/
/apmdj.anpm.ro Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj(fax 0251419035, e-mail office@ap-
mdj.anpm.ro în termen de 10 zile ca-
lendaristice de la data publicãrii în
mass-media.

Mihalache Tudor Constantin, cu
domiciliul în Craiova,  Bld. Nicolae
Titulescu, nr. 78, bl. B1, sc. 1, ap. 1,
anunþã publicul interesat asupra
deciziei etapei de încadrare emisã
de APM Dolj “Elaborare P.U.Z. pentru
Parcelare teren S=16000mp în 34 cor-
puri” CRAIOVA, str. Dorobanþilor, nr.
97, jud. DOLJ” planul nu necesitã
evaluare de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate, urmând a fi su-
pus procedurii de adoptare fãrã aviz
de mediu.Documentaþia care a stat
la baza luãrii deciziei etapei de înca-
drare poate fi consultatã în zilele de
luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri
8.00-14.00 la sediul APM Dolj, str.Pe-
tru Rareº nr.1,Craiova, sau pe site-ul
APM Dolj http://apmdj.anpm.ro Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj(fax 0251419035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass-media.

ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniversãrii
zilei de naºtere Ana fii-
cã, Gabi – ginere, Da-
vid – nepot, Geta ºi
Adrian –cuscrii urea-
zã doamnei MARIANA
GOGOªOIU, multã
sãnãtate, bucurii ºi
„La Mulþi Ani!”.

OFERTE SERVICIU
Salon de înfrumuseþa-
re angajeazã persoanl
frizerie- coafurã, mani-
chiurã- pedichiurã, cos-
meticã. Telefon: 0764/
125.224.

CERERI SERVICIU
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Execut masaj la domi-
ciliu Telefon: 0251/
446.535; 0760/071.644.

Doamnã serioasã bonã
numai pentru copii rog
seriozitate. Telefon:
0762/850.986.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã în Bu-
cureºti (zona Dristor).
Telefon: 0724/167.883.
Vând garsonierã Bucu-
reºti, ªoseaua Panduri
(vis-a -vis de Spitalul Cli-
nic Panduri) Telefon:
0741/072.812.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Filiaºi- apartament 2 ca-
mere, central, etaj 1. Te-
lefon: 0758/883.182

Vând apartament 2 ca-
mere în Sinaia. Telefon:
0722/963.871.
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10 -
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
dependinþe, apã curen-
tã, canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.

Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã 250 mp ºi
curte 500 mp renovatã,
în localitatea Segarcea.
Telefon: 0764/366.984.
VÂND casã, cartier Ro-
maneºti, str. Bucura, nr.
86A. Telefon: 0761/
449.236.
Proprietar vând casã
nouã Bordei + 700 m.p.
curte, vie + pomi sau
schimb cu apartament +
diferenþã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã nouã Bordei
cu 700 m teren vie, pomi
sau schimb cu aparta-
ment + diferenþa. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând vilã în zona Ford.
Preþ negociabil. Telefon:
0251/418.864.
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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.

C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu se-
diul în strada Brestei nr. 5, oraº Craiova, judeþul Dolj, cod 200581, organi-
zeazã licitaþie publicã deschisã cu strigare, pentru vânzarea deºeurilor
dezmembrate, nedezmembrate ºi fãrã valoare rezultate din lucrãri de
mentenanþã ºi din bunuri materiale la pachet astfel:

-pachet CE Tr. Severin, CE Craiova ºi Depozit Isalniþa - garanþie
de participare 6650 lei

-pachet CE Tg- Jiu-  garanþie de participare 7590 lei
           Licitaþia va avea loc în data de 26.02.2016, ora 10,00 la sediul Su-

cursalei, în caz de neadjudecare va avea loc o a doua ºi cea de-a treia
sedinþã de licitaþie în data de 04.03.2016 ora 10.00, respectiv în data
11.03.2016 ora 10.00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la  telefon 0251/307137,0251/307136
sau 0251/307132.

La licitaþie pot participa numai persoane juridice.
Garanþia pentru participare la licitaþie se va constitui prin virament cu

ordin de platã în contul  RO33 BRDE 170S V833 1580 1700, dechis la BRD
Craiova.

Pentru participare  la licitaþie solicitanþii vor depune la sediul vânzãto-
rului cel mai târziu 25.02.2016 ora 10.00 documentele solicitate prin instruc-
þiunile pentru ofertanþi.

Instrucþiunile pentru ofertanþi se pot procura de la sediul Sucursalei ST
Craiova, str. Brestei nr. 5, Serviciul Comercial în baza unei cereri scrise ºi
achitarea contravalorii acestora în sumã de 10 lei, la casieria unitãþii.

VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând casã boiereascã
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 împrejmuit
zona Selgros, 750 mp,
22 Euro/mp. Telefon:
0729/170.160.
Vând teren Lot 500 mp
Craiova- Cartier ªimnicu
de Jos la DJ – cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
7000 mp, Bodãeºti (Me-
lineºti) deschidere 270 m.
Telefon: 0770/842.054.
Vând terenuri locuri casã
la ªoseaua Naþionalã Cra-
iova- Bechet, localitatea
Secui. Preþ convenabil. Te-
lefon: 0764/214.269.
Vând teren 1000 m Câr-
cea 10.000 Euro. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând 5000 m gara Pieleºti,
20.000 Euro ºi parcelat.
Telefon. 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan gri metali-
zat, GPL, an fabricaþie
2005, perfectã stare. Te-
lefon: 0723/984309.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Logan 2006, 105.000 Km
- proprietar, înmatriculat,
1850 Euro negociabil. Te-
lefon: 0723/605.807.

STRÃINE
Vând auto Volkswagen
Golf 4 din 2002, înmatri-
culat în România, ben-
zinã. Detalii la telefon:
0768/954.944.
RENAULT Fluence, no-
iembrie 2010, 60.000
km, 110 CP, benzinã,
unic proprietar, 6.800
Euro, echipare full-option.
Telefon: 0727/620.091.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar- de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate re-
cent, 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
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interior re-
caro; Pret 2700 Euro,
negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând COMBINÃ CP.12
ºi LADA 1025 (eventual
subansamble). Telefon:
0730/304.591.
Vând motosapã RU-
RIS 6,5 CP 5 ore de
folosire – 1200 Ron. Te-
lefon: 0746/125.821.
Vând sãpun de casã 4
lei/kg, televizor color cu
telecomandã - 80 lei,
drujbã electricã Einºel
cu lanþ rezervã nou -
220 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 telefoane mo-
bile, 1 tabletã, 1 mobil
noi. Preþ 200 lei. Tele-
fon: 0762/728.493.
Vând maºinã de cusut
Ileana, maºinã Singer,
casã de marcat Sam-
sung pentru firme. Te-
lefon: 0727/884.205.

Vând robot (PLANETA-
RIA) 3 funcþii marcã ger-
manã, hainã de piele de
cãprioarã nouã lungã.
Telefon: 0752/236.667.
Vând frigider 320 litri,
bocanci, ghete, pantofi
militari noi piele negru,
piese Dacia noi, calcu-
lator instruire copii prin
televozor, telefon Ebo-
da sigilat, piei bovinã ºi
oaie vopsite. Telefon:
0735/445.339.
Vând loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se, bocanci din piele
mãrimea 43 îmblãniþi.
Telefon: 0771/385.734.
Vând douã cuþite de ghi-
lotinã noi-1,15ml preþ 100
lei. Telefon: 0351/
808.490 dupã ora 16.00.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu  20 litri
noi, reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtoare gaz
sobã D 600.  Telefon:
0251/427.583.
Vând bicicletã copiii cu 3
roþi - 60 lei negociabil,
cãruþ copil sport - 50 lei.
Telefon: 0351/181.202.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
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, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, preþ negociabil.
Telefon: 0351/446.918.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat 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 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament
mobilat Valea Roºie. Te-
lefon: 0351/433.875.
Închiriez camerã cã-
min mobilatã (lângã
Confecþii). Telefon:
0767/305.817.

SPAÞII COMERCIALE
Închiriez Restaurant 50
locuri (Piaþa Gãrii). Tele-
fon: 0744/629.775.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”! S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

între 100 - 400 Kg.
Informaþii supli-

mentare la telefon:
0251417534.

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

MATRIMONIALE
Domn serios cu locuin-
þã lângã Craiova caut
doamnã serioasã pen-
tru prietenie, cãsãto-
rie. Telefon: 0763/
722.683.
Caut doamnã serioasã
vârsta 45-55 ani pentru
prietenie - cãsãtorie. Te-
lefon: 0785/103.411.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
S.C. FA & D SRL de-
clarã pierdut certificat
constatator de autori-
zare beneficiar . Se de-
clarã nul.
PIERDUT Certificat
constatator nr.17181/
25.03.2013 al societã-
þii HOLCOMB SRL. Se
declarã nul.
Pierdut certificate fiscale
I.I. TRANDAFIR NATA-
LIA perioada 2009-2015.
Gãsitorului recompensã.
Telefon: 0740/756.128.
PIERDUT Legitimaþie
cãlãtorie CFR pe nume-
le BRATU MARIA. Se
declarã nulã.

MORARIU LIVIU declar
pierdut certificat de în-
registrare nr. 28690571
ºi certificat constatator
sediu.
MILAREZ EMILIA declar
pierdut certificat înregis-
trare nr. 14857719 ºi cer-
tificate constatatoare se-
diu ºi beneficiari.
Pierdut Carnet de Stu-
dent eliberat de Facul-
tatea de Litere pe nu-
mele SORESCU FLO-
RINA- MÃDÃLINA. Se
declarã nul.
Pierdut Certificat de
Membru eliberat de Co-
legiul Medicilor Dolj pe
numele VRABIE SI-
DONIA CÃTÃLINA. Se
declarã nul.
CONDOLEANÞE
A plecat dintre noi bu-
nul meu prieten, scriito-
rul HORIA PÃTRAªCU.
Odihneascã-se în pace.
Gabriel Bratu
COMEMORÃRI

O dureroasã amintire
ne leagã de ziua de 18
februarie, ziua în care,
acum 2 ani ne-am des-
pãrþit pentru totdeauna
de nepreþuita noastrã
FLORI MORÃREÞ. Rã-
mânem veºnic cu o la-
crimã în colþul ochilor
în amintirea blândeþii ei
ºi a iubirii cu care ne-a
înconjurat. Familiile
Morãreþ ºi Modora.

Cu adâncã durere amin-
tim celor care au cunos-
cut-o ºi au iubit-o pe
MIRELA CHIªAMERA
(GENOIU) cã au trecut 29
de ani de când chipul
blând,  mereu zîmbitor

nu-l vor uita niciodatã ºi-i
vor pãstra o veºnicã
amintire. Dumnezeu sã
o odihneascã în pace!
Familiie Genoiu, Chiºa-
mera ºi Jianu Lucian.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liga Campionilor s-a întors în
forþã, Paris Saint-Germain ºi
Chelsea Londra oferind o parti-
dã electrizantã, marþi searã. A
fost o victorie cu 2-1 a gazdelor,
la capãtul unei dispute înþesatã cu
ocazii de gol, de ambele pãrþi.

Ibrahimovic a fost cel care a
deschis scorul pe “Parc des
Princes”, cu ceva noroc. Obi

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

Cavani decide “capodopera” de la ParisCavani decide “capodopera” de la ParisCavani decide “capodopera” de la ParisCavani decide “capodopera” de la ParisCavani decide “capodopera” de la Paris

Mikel a fãcut un fault la 20 de
metri de poarta lui Courtois, apoi
a deviat ºutul din loviturã liberã
al starului suedez. 1-0 pentru
PSG (min. 39). ªi o statisticã,
Ibra a devenit primul jucãtor
care marcheazã cel puþin un gol
în ultimii 10 ani calendaristici în
Liga Campionilor.

Britanicii au egalat în prelun-

girile primei reprize (45+1), iar
reuºita i-a aparþinut aceluiaºi Obi
Mikel, recunoscut pentru golu-
rile puþine pe care le marcheazã
(reuºita cu nr. 6 în 356 de parti-
de). De data aceasta rolurile s-
au inversat, Zlatan a ratat inter-
venþia, dupã un corner, mingea a
ajuns la nigerian, iar închizãtorul
ºi-a reparat greºelile de la reuºita
suedezului.

Rezultatul final a fost stabilit
în minutul 78, când Cavani,
aruncat în luptã patru minute mai
devreme, l-a pãcãlit pe Curtois cu
un ºut din unghi, dupã o pasã ge-
nialã semnatã Angel di Maria.
PSG: Trapp – Marquinhos,

Thiago Silva, David Luiz, Max-
well – Verratti (Rabiot 81), Thia-
go Motta, Matuidi (Pastore 81)
– Di Maria, Ibrahimovic, Lucas
Moura (Cavani 74). Antrenor: La-
urent Blanc.
Chelsea: Courtois – Azpilicu-

eta, Cahill, Ivanovic, Baba Rah-
man – Obi Mikel Fàbregas – Pe-
dro, Willian, Hazard (Oscar 71)
– Diego Costa. Antrenor: Guus
Hiddink.

Benfica se impune
la ultimele asalturi

În cealaltã disputã a zilei de
marþi, Benfica a dominat-o co-
pios pe Zenit St. Petersburg, însã
a trebuit sã aºtepte pânã în pre-
lungiri (90+1) pentru a obþine

victoria. Unicul gol al partidei de
pe “da Luz” a fost opera lui Jo-
nas, atacantul reluând din cen-
trul careului, cu capul, o lovitu-
rã liberã executatã de omnipre-
zentul Gaitan. În faza premergã-
toare, Zenit rãmãsese în inferio-
ritate numericã, Criscito fiind eli-
minat pentru cumul de “galbene”.
Benfica: Julio Cesar – Andre

Almeida, Lindelof, Jardel, Eliseu
– Samaris, Renato Sanches –
Pizzi (Carcela 71), Jonas, Gai-
tan – Mitroglou (R. Jimenez 63).
Antrenor: Rui Vitoria.
Zenit: Lodygin – Anyukov,

Garay, Lombaerts, Criscito –

Witsel, Javi Garcia – Shatov
(Zhirkov 81), Hulk, Danny (Mau-
ricio 87) – Dzyuba (Kokorin 74).
Antrenor: Andre Villas-Boas.

Partidele AS Roma – Real
Madrid ºi KAA Gent – VFL Wol-
fsburg au avut loc asearã, în
timp ce restul jocurilor se vor
desfãºura sãptãmâna viitoare,
dupã urmãtorul program: Arse-
nal – FC Barcelona, Juventus –
Bayern Munchen (23 februarie),
PSV Eindhoven – Atletico Ma-
drid, Dinamo Kiev – Manches-
ter City (24 februarie). Returu-
rile “optimilor” UCL sunt pro-
gramate în 8, 9, 15 ºi 16 martie.

Dupã deschiderea de marþi, dintre Fenerbah-
ce ºi Lokomotiv Moscova (2-0), Liga Europa
îºi disputã, desearã, celelalte meciuri contând
pentru manºa tur a 16-imilor de finalã. Aproape

LIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Meciuri care de care mai atractive

 Astãzi
        Ora 20:00        Ora 22:05

Fiorentina – Tottenham FC Sion - Braga

Dortmund – FC Porto Valencia – Rapid Viena

Anderlecht – Olympiakos Augsburg - Liverpool

Midtjylland – Manchester Utd Sparta Praga – FK Krasnodar

Sevilla – Molde Galatasaray – Lazio

Villarreal – Napoli ªahtior Doneþk - Schalke

St. Etienne – FC Basel Marseille - Bilbao

Sporting L. – Leverkusen

Partida Fenerbahce – Lokomotiv Moscova a avut loc marþi ºi s-a încheiat cu scorul de 2-0 în
favoarea gazdelor, graþie unei duble semnate de brazilianul Josef de Souza Dias, în minutele 18 ºi 72.

Returul tururor acestor partide se va disputa joia viitoare.

jumãtate dintre încleºtãri sunt
unele cu un afiº impozant, demne
oricând de “eliminatorii” ºi în
Champions League. Se detaºeazã
Dortmund – Porto, Fiorentina –
Tottenham, Villarreal – Napoli sau
ªahtior – Schalke. Trei români
sunt implicaþi în acest careu
formidabil de meciuri, goalkeeperul
formaþiei din Florenþa, Ciprian
Tãtãruºanu, “napoletanul” Vlad
Chiricheº ºi tehnicianul trupei
ucrainene, Mircea Lucescu. De
asemenea, Lazio, la care este
înregimentat ªtefan Radu, are meci
tare, la Istanbul, cu Galatasaray,
iar lista poate fi completatã cu
Sporting Lisabona – Bayer Lever-

kusen ºi Bilbao – Marseille.
Amintim, de sezonul trecut, Liga Europa îºi

trimite câºtigãtorea în Liga Campionilor, posturã
de care s-a bucurat la ediþia în curs FC Sevilla.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

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

TENIS (F) – Turneul de la Dubai,
în Emiratele Arabe Unite: ziua a 4-a.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Dinamo – Potaissa
Turda.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Dortmund – Porto, ªahtior
– Schalke.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Fiorentina – Tottenham, Ga-
latasaray – Lazio.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Villarreal – Napoli, Augsburg
– Liverpool.

DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga

Europa: Midtjylland – Manchester
Utd, Marseille – Bilbao.

SPORT.RO
20:00 – FOTBAL – Liga Europa:

Villarreal – Napoli.
EUROSPORT 1
12:30 – SNOOKER – Openul

Þãrii Galillor, la Cardiff, în Regatul
Unit: etapa a 4-a / 16:30 – CICLISM
– Turul Andaluziei, în Spania / 21:00
– SNOOKER – Openul Þãrii Galillor:
etapa a 4-a.

EUROSPORT 2
13:00 – SCHI ALPIN – Cupa

Mondialã, la Chamonix, în Franþa /
16:30 – SNOOKER – Openul Þãrii
Galillor, la Cardiff, în Regatul Unit:
etapa a 4-a.



16 / cuvântul libertãþii joi, 18 februarie 2016
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

sportsportsportsportsport

Într-un meci ami-
cal disputat pe baza
sportivã de la Aero-
port, echipa a doua a
Universitãþii Craiova a
câºtigat cu 5-1, în faþa
echipei din Liga a IV-
a Dolj, Viitorul Câr-
cea. Golurile Craiovei
au fost înscrise de
Surugiu, Florea, Drã-
ghici, Neacºu, Luicã,
în timp ce pentru
echipa din Cârcea a
deschis scorul Dicu. Primul 11 al
Craiovei a arãtat astfel: L. Popes-
cu – Ghincea, Dina, Drãghici, Lui-
cã – Ciocotealã, Petre, Florea –
Surugiu, Neacºu, Burlacu. Pe par-
cursul jocului au mai intrat: Dicã,
Cojocaru, Geanimu, Staicu, Armã-
ºelu, Iuga, Cãle, Scarlat. La Viito-
rul, antrenorul Ionuþ Þiclea a utili-
zat formula:  Croitoru – Stãnia,
Mirea, Trancã, Nuþã – ªtefi, B.
Chirea, Grigore, Alãmiþã – Dicu,
Poenaru. Au mai intrat: Socol, Ara-

Liga I – Etapa a XXV-a
FC Botoºani – Astra, mâine, 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

Universitatea Craiova va întâlni FC VUniversitatea Craiova va întâlni FC VUniversitatea Craiova va întâlni FC VUniversitatea Craiova va întâlni FC VUniversitatea Craiova va întâlni FC Voluntari ºi Chiajna înoluntari ºi Chiajna înoluntari ºi Chiajna înoluntari ºi Chiajna înoluntari ºi Chiajna în
primele douã runde ale pãrþii secunde a campionatuluiprimele douã runde ale pãrþii secunde a campionatuluiprimele douã runde ale pãrþii secunde a campionatuluiprimele douã runde ale pãrþii secunde a campionatuluiprimele douã runde ale pãrþii secunde a campionatului

Programul meciurilor din play-off:
Etapa 1 (5 martie): Play-off: Locul 6 - Locul 3, Locul 2 - Locul 5, Locul 1 - Locul 4
Play-out: Locul 13 - Locul 11, Locul 8 - Locul 12, Locul 10 - Locul 14, Locul 7 -Locul 9.
Etapa 2 (12 martie): Play-off: Locul 3 - Locul 4, Locul 5 - Locul 1, Locul 6 - Locul 2.
Play-out: Locul 11 - Locul 9, Locul 14 - Locul 7, Locul 12 - Locul 10, Locul 13 -Locul 8.
Etapa 3 (19 martie): Play-off: Locul 2 -Locul 3, Locul 1 - Locul 6, Locul 4 - Locul 5.
Play-out: Locul 8 - Locul 11, Locul 10 - Locul 13, Locul 7 - Locul 12, Locul 9 -Locul 14.
Etapa 4 (30 martie): Play-off: Locul 3 - Locul 5, Locul 6 - Locul 4, Locul 2 - Locul 1.
Play-out: Locul 11 - Locul 14, Locul 12 - Locul 9, Locul 13 - Locul 7, Locul 8 -Locul 10.
Etapa 5 (2 aprilie): Play-off: Locul 1 - Locul 3, Locul 4 - Locul 2, Locul 5 - Locul 6.
Play-out: Locul 10 - Locul 11, Locul 7 - Locul 8, Locul 9 - Locul 13, Locul 14 -Locul 12.
Etapa 6 (9 aprilie): Play-off: Locul 3 - Locul 6, Locul 5 - Locul 2, Locul 4 - Locul 1.
Play-out: Locul 11 - Locul 12, Locul 13 - Locul 14, Locul 8 - Locul 9, Locul 10 -Locul 7.
Etapa 7 (16 aprilie): Play-off: Locul 4 - Locul 3, Locul 1 - Locul 5, Locul 2 - Locul 6.
Play-out: Locul 7 - Locul 11, Locul 9 - Locul 10, Locul 14 - Locul 8, Locul 12 -Locul 13.
Etapa 8 (23 aprilie): Play-off: Locul 3 - Locul 2, Locul 6 - Locul 1, Locul 5 - Locul 4.
Play-out: Locul 11 - Locul 13, Locul 12 - Locul 8,Locul 14 - Locul 10,Locul 9 – Locul 7.
Etapa 9 (30 aprilie): Play-off: Locul 5 - Locul 3, Locul 4 - Locul 6, Locul 1 - Locul 2.

Play-out: Locul 9 - Locul 11, Locul 7 - Locul 14, Locul 10 - Locul 12, Locul 8 -Locul 13.
Etapa 10 (7 mai): Play-off: Locul 3 - Locul 1, Locul 2 - Locul 4, Locul 6 - Locul 5.
Play-out: Locul 11 - Locul 8, Locul 13 - Locul 10, Locul 12 - Locul 7, Locul 14 -Locul 9.
Etapa 11 (15 mai): Play-out: Locul 14 - Locul 11, Locul 9 - Locul 12, Locul 7 - Locul 13, Locul 10 - Locul 8.
Etapa 12 (21 mai): Play-out: Locul 11 - Locul 10, Locul 8 - Locul 7, Locul 13 - Locul 9, Locul 12 - Locul 14.
Etapa 13 (25 mai): Play-out: Locul 12 - Locul 11, Locul 14 - Locul 13, Locul 9 - Locul 8, Locul 7 - Locul 10.
Etapa 14 (29 mai): Play-out: Locul 11 - Locul 7, Locul 10 - Locul 9, Locul 8 - Locul 14, Locul 13 - Locul 12.

Ieri, la sediul Ligii Profesioniste
de Fotbal, s-a stabilit þintarul pen-
tru play-off-ul ºi play-out-ul din Liga
I. Astfel, locurile 1, 2 ºi 6 la finalul
sezonului regulat vor juca primele
meciuri din play-off acasã, în timp
ce, evident, locurile 3, 4 ºi 5 vor
juca primele partide în deplasare. La
meciurile pentru play-out, locurile
7, 8, 10 ºi 13 vor debuta pe teren
propriu, pe când locurile 9, 11, 12
ºi 14 vor evolua în deplasare.
Aproape sigur, Universitatea va fi
disputa primele douã meciuri din
play-out contra echipelor din Ilfov,
FC Voluntari ºi Concordia Chiajna.
Asta pentru cã e greu de crezut cã

echipa lui Rotaru se va clasa mai
sus sau mai jos de actuala poziþie,
în timp ce Voluntariul ºi Chiajna vor
termina pe locurile 12-13. Alb-al-
baºtrii vor începe acasã cu una din-
tre ele ºi se va deplasa în runda a
doua în “Groapã”, acolo unde evo-
lueazã Voluntariul, sau la Chiajna.
Campioana ºi ordinea primelor 6 se
vor stabili pe 7 mai, când se înche-
ie campionatul pentru formaþiile din
play-off, pentru ca Universitatea ºi
celelalte 7 formaþii din play-out se
ia vacanþã pe 25 mai, ele disputând
patru meciuri în plus. Voluntariul ºi
Chiajna au fãcut transferuri de mar-
cã în iarna aceasta. Dacã prima l-a

adus în fruntea clubului pe Du-
mitru Dragomir ºi i-a transferat
pe Vlad Achim, Þâru de la Viito-
rul ºi Tudorie ºi Enceanu de la
Steaua, la Chiajna au ajuns jucã-
tori de clasã precum Milevsky,
Hamza ºi Obodo.

Cel mai probabil, programul
alb-albaºtrilor va fi urmãtorul: 5
martie: Universitatea Craiova – FC
Voluntari, 12 martie: Concordia
Chiajna - Universitatea Craiova, 19

martie: Universitatea Craiova –
ACS Poli, 30 martie: Universitatea
Craiova – CFR Cluj, 2 aprilie:
CSMS Iaºi - Universitatea Craio-
va, 9 aprilie: Universitatea Craiova
– FC Botoºani, 16 aprilie: Petrolul
- Universitatea Craiova, 23 aprilie:
FC Voluntari - Universitatea Cra-

iova, 30 aprilie: Universitatea Cra-
iova – Chiajna, 7 mai: ACS Poli -
Universitatea Craiova, 15 mai: CFR
Cluj - Universitatea Craiova, 21
mai: Universitatea Craiova – CSMS
Iaºi, 25 mai: FC Botoºani - Uni-
versitatea Craiova, 29 mai: Univer-
sitatea Craiova – Petrolul.

Dupã ce a fost în urmã cu 12 ani la echipa de tine-
ret a clubului PSV Eindhoven, mijlocaºul Andrei Io-
nescu (28 de ani) revine în Olanda pentru a evolua la
a doua echipã a oraºului, FC
Eindhoven, cu care a semnat
pânã în varã. Aceasta se aflã pe
locul al treilea în liga secundã,
la 11 puncte în spatele lideru-
lui, Sparta Rotterdam. În Eer-
ste Klasse, primul loc promo-
veazã în Eredivisie, iar urmã-
toarele patru echipe disputã un
turneu de baraj. Mijlocaºul a
fãcut deja parte din lot la ulti-
mele douã meciuri, cu FC Oss,
câºtigat cu 4-0 pe teren pro-
priu, ºi cu Almere, în deplasa-
re, unde FC Eindhoven a învins cu 2-1. Cu toate aces-
tea, craioveanul nu a apucat sã debuteze. “Îmi aºtept
rândul. De obicei, echipa câºtigãtoare nu se schimbã.
Sunt venit de douã sãptãmâni, iar echipa are patru

“Satelitul” Universitãþii
a învins Cârcea la Aeroport

mis – A. Chirea, Vozaru, Dumitraº-
cu, Dragomir.

La final, antrenorul alb-albaºtri-
lor, Bogdan Vrãjitoarea, a spus: „A
fost un meci în care am urmãrit
sã pasãm cât mai mult, mai ales
pentru cã am beneficiat de o su-
prafaþã de joc foarte bunã. Îl con-
sider un test util în care i-am vã-
zut la lucru ºi pe cei cinci jucãtori
care s-au pregãtit întreaga sãptã-
mânã alãturi de prima echipã, ºi mã
refer aici la Popescu, Ciocotealã,

Petre, Florea ºi Burlacu. Mai sunt
destule lucruri de pus la punct, dar
avem timpul necesar pentru a re-
zolva toate problemele“.

Urmãtoarea partidã amicalã a
Universitãþii II Craiova se va juca
sâmbãtã, de la ora 13, tot la baza
sportivã de la Aeroport, în com-
pania formaþiei Tractorul Cetate.

Andrei Ionescu va juca din nou la EindhovenAndrei Ionescu va juca din nou la EindhovenAndrei Ionescu va juca din nou la EindhovenAndrei Ionescu va juca din nou la EindhovenAndrei Ionescu va juca din nou la Eindhoven
victorii consecutive. Vom miza pe play-off, vor mai
putea promova încã douã echipe. Avem o echipã care
poate face faþã. Momentan am semnat pânã la varã,

dar în funcþie de ce se va în-
tâmpla, dacã vom promova
sau nu, pot sã prelungesc.
Am avut mai multe discuþii
cu echipe ºi din alte þãri, ºi
din Asia, ºi din prima ligã din
Belgia ºi Ungaria, dar am ales
sã vin aici. Cunosc oraºul,
am mulþi prieteni ºi pentru
mine, care vin dupã o pauzã
puþin cam mare, trebuie sã
joc. ªi plus motivaþia este
mult mai mare când lupþi pen-
tru un obiectiv clar”, a de-

clarat Andrei Ionescu, pentru DigiSport.
Dupã plecarea de la Universitatea Craiova, “Micul

Balaci” a mai evoluat la Steaua, Poli Iaºi, Antwerp (Bel-
gia), Ferencvaros (Ungaria) ºi Naft al Najoob (Irak).
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