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-  Se spunea, Popescule, cã
noaptea e un sfetnic bun, dar
dupã hotãrârile de marþi seara...

eveniment / 4

Ieri, segãrcenii au
luat parte la tradiþiona-
la sãrbãtoare a Sfântu-
lui Trifon, cel care ar
avea, în credinþa popu-
larã, putere asupra
începutului de primãva-
rã ºi ar fi un veritabil
protector al viilor.
Împreunã cu un sobor
de preoþi ºi alãturi de
edilul oraºului Segar-
cea, viticultorii au
stãruit în credinþa lor
din vechime cã stropi-
rea cu agheasmã a
viilor le va fi de folos în
aceastã toamnã, iar
frigul nu le va cauza
neplãceri, cum s-a
întâmplat în aprilie anul
trecut. Dupã o gustare
câmpeneascã, cu buca-
te tradiþionale ºi vinuri
alese aºezate pe mesele
din vecinãtatea podgo-
riilor, localnicii au mers
la Casa de Culturã,
unde Ansamblul Folclo-
ric „Maria Tãnase” din
Craiova ºi Ciri Mayer
au încins atmosfera.
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De la VDe la VDe la VDe la VDe la Varºoviaarºoviaarºoviaarºoviaarºovia
la... Bucureºti!la... Bucureºti!la... Bucureºti!la... Bucureºti!la... Bucureºti!

Comisia Europeanã ºi-a
exprimat, printr-o declaraþie
comunã a preºedintelui Jean
Claude Juncker ºi vicepre-
ºedintelui Frans Timmer-
mans, îngrijorarea provoca-
tã de ordonanþa de urgenþã
la codurile penale ºi proiec-
tul de lege al graþierii, lan-
sând un „avertisment” –
dacã traducerea a fost exac-
tã – cu privire la... regresele
justiþiei, din þara noastrã. Pri-
vind spre scena politicã eu-
ropeanã, cei doi oficiali ai
Comisiei Europene au moti-
ve de îngrijorare.

Primãria Craiova:Primãria Craiova:Primãria Craiova:Primãria Craiova:Primãria Craiova:
„Camera video„Camera video„Camera video„Camera video„Camera video
din Piaþa Prefecturiidin Piaþa Prefecturiidin Piaþa Prefecturiidin Piaþa Prefecturiidin Piaþa Prefecturii
a fost defectã”a fost defectã”a fost defectã”a fost defectã”a fost defectã”

Cele douã camere video care
prezintã live imagini din Piaþa Pre-
fecturii au rãmas, de fapt, una.
Prima ºi singura care mai func-
þioneazã este cea focusatã pe fân-
tâna muzicalã ºi patinoar, în timp
ce cealaltã, care este îndreptatã
înspre platoul pieþei civice, este
închisã. Acuzate de protestatarii
care au manifestat de douã ori
în acel loc cã webcam-ul a fost
deconectat, autoritãþile au reac-
þionat, ieri, ºi au transmis mesa-
jul cã este vorba doar de o de-
fecþiune tehnicã.
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Patru rãniþiPatru rãniþiPatru rãniþiPatru rãniþiPatru rãniþi
într-un accidentîntr-un accidentîntr-un accidentîntr-un accidentîntr-un accident
pe Caleape Caleape Caleape Caleape Calea
SeverinuluiSeverinuluiSeverinuluiSeverinuluiSeverinului

„Gogoaºa ºi
Nãzdrãvanul
Petriºor” – o
poveste veselã,
pentru cei mai mici
spectatori ai
Teatrului „Colibri”
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CExN al PSD, convocat

azi la Parlament
Comitetul Executiv Naþional

al PSD a fost convocat astãzi,
ora 12.00, la Palatul Parlamen-
tului, în contextul în care
Guvernul a adoptat, marþi, OUG
pe Justiþie de modificare a
Codului penal ºi un proiect de
lege privind graþierea, transmis
Parlamentului, fapt ce a generat
proteste masive în stradã.
ªedinþa de azi a Comitetului
Executiv Naþional al PSD este
prima de dupã cea convocatã
pentru validarea de cãtre acest
for a lui Sorin Grindeanu ca
prim-ministru ºi a membrilor
Cabinetului, ca miniºtri.

Bursierii GovITHub îºi încheie

colaborarea cu guvernul

Grindeanu
Bursierii programului

guvernamental GovITHub
refuzã sã mai colaboreze cu
Executivul, ei declarându-se
indignaþi pentru cã guvernul a
aprobat marþi seara ordonanþa
care schimbã Codurile penale ºi
proiectul de lege privind
graþierea, cele douã acte
invalidând misiunea GovITHub.
“În urma adoptãrii ordonanþei
de urgenþã (OUG) prin care sunt
modificate Codul Penal ºi
Codul de Procedurã Penalã
privind abuzul în serviciu ºi a
proiectului de lege privind
graþierea, bursierii GovITHub
se declarã indignaþi ºi refuzã sã
îºi continue activitatea sub
coordonarea actualului guvern
ºi a echipei sale de miniºtri”, se
aratã într-o postare de Facebo-
ok, pe pagina proiectului
GovITHub.

Unul dintre bursieri a
precizat pentru MEDIAFAX cã
tinerii au încheiat contracte de
voluntariat ºi de burse în luna
octombrie, acestea urmând sã
expire la finalul lunii martie.
Programul guvernamental
GovITHub a fost creat în 2016
ca urmare a unei iniþiative de
implicare civicã a specialiºtilor
IT din mediul privat care îºi
doresc sã contribuie în mod
activ la digitalizarea instituþii-
lor publice ºi la îmbunãtãþirea
relaþiei cetãþeanului cu statul.
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Purtãtorul de cuvânt al PPE, euro-
parlamentarul Siegfried Mureºan, a
anunþat cã Parlamentul European a de-
cis sã punã pe ordinea de zi a ºedinþei
de plen de astãzi situaþia din Româ-
nia. Preºedintele PPE, Joseph Daul, a
cerut, ieri, Guvernului sã retragã OUG
privind Codurile penale ºi sã respecte
statul de drept, argumentând cã ‘’ad-
optarea acestor legi nocive în mijlocul
nopþii contravine tuturor principiilor
democraþiei ºi transparenþei’’.

‘’Sunt îngrijorat faþã de cei mai re-
cenþi paºi ai Guvernului socialist din
România care slãbesc sistemul de
justiþie prin intermediul unei ordonan-
þe de urgenþã privind dezincrimina-
rea abuzului în serviciu, precum ºi
printr-un proiect de lege privind gra-
þierea. Adoptarea acestor legi nocive
în mijlocul nopþii contravine tuturor
principiilor democraþiei ºi transparen-
þei. Sistemul de justiþie din România a devenit,
în ultima vreme, independent ºi transparent, iar
Guvernul României încearcã acum sã-l slãbeas-
cã. Justiþia trebuie sã serveascã, în primul rând,

Preºedintele Klaus Iohannis i-a trimis, ieri, o scri-
soare premierului Sorin Grindeanu, prin care îi soli-
citã acestuia sã abroge ordonanþa adoptatã marþi în
ºedinþa de guvern, prin care sunt modificate Codu-
rile Penale. În scrisoare, Iohannis face trimitere la
textul Constituþiei.

“Având în vedere prevederile art. 115 alin. (4) din
Constituþia României potrivit cãrora Guvernul poa-
te adopta Ordonanþe de urgenþã numai în situaþii
extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amâ-
natã,Constatând faptul cã Guvernul a adoptat acest
act normativ cu o zi înainte de începerea sesiunii
ordinare a Parlamentului, ceea ce pune în discuþie
însãºi necesitatea acestui demers, reþinând incidenþa
dispoziþiilor Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Su-
perior al Magistraturii ce conferã acestei autoritãþi,
în calitatea sa de garant al independenþei justiþiei,
competenþa de a aviza proiectele de acte normative
ce privesc activitatea autoritãþii judecãtoreºti, ob-
servând cã, în cadrul procesului decizional de ad-

Colegiul de conducere al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA) alãturi
de procurorii ºefi din structura cen-
tralã a instituþiei s-a întrunit în ºedin-
þã extraordinarã pentru a analiza ris-
curile ºi impactul asupra activitãþii
DNA a adoptãrii Ordonanþei de Ur-
genþã pentru modificarea ºi comple-
tarea Legii nr.286/2009 privind Codul
Penal ºi a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de Procedurã Penalã.

“Au rezultat urmãtoarele riscuri:
prevederile Ordonanþei de Urgenþã,
dacã aceasta intrã în vigoare, favori-
zeazã persoanele care de acum înain-
te vor sãvârºi fapte de abuz în servi-
ciu – fapte asimilate infracþiunilor de
corupþie. În plus, de aceste prevederi

Parlamentul European discutã astãziParlamentul European discutã astãziParlamentul European discutã astãziParlamentul European discutã astãziParlamentul European discutã astãzi
în plen situaþia din Româniaîn plen situaþia din Româniaîn plen situaþia din Româniaîn plen situaþia din Româniaîn plen situaþia din România

Preºedintele PPE: Adoptarea acestor legi nocive în mijlocul nopþii contravine tuturor principiilor

poporul, nu pe politicienii corupþi. Aceastã or-
donanþã nu serveºte poporul ºi nici nu este în
acord cu un sistem de justiþie independent. Din
contrã, slãbeºte justiþia ºi submineazã încrede-

rea oamenilor în instituþiile statu-
lui’’, a transmis Daul prin interme-
diul unui comunicat de presã.

El subliniazã cã lupta anticorup-
þie trebuie sã continue. ‘’Un guvern
care slãbeºte lupta anticorupþie ac-
þioneazã împotriva intereselor oame-
nilor. PPE se solidarizeazã cu cetã-
þenii din România, cu sistemul de
justiþie care îºi îndeplineºte datoria
ºi cu toate instituþiile ºi forþele poli-
tice care apãrã statul de drept’’, con-
chide liderul PPE. ‘’Parlamentul Eu-
ropean tocmai a decis punerea si-
tuaþiei democratice ºi a justiþiei din
România pe ordinea de zi a sesiunii
plenare de mâine’’, a precizat el pe
Facebook.

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, ºi prim-vicepre-
ºedintele Frans Timmermans au
avertizat Guvernul României sã nu

submineze lupta împotriva corupþiei. Comisia Eu-
ropeanã atrage atenþia asupra posibilelor regrese
ºi va examina ordonanþele de urgenþã privind
Codul penal ºi graþierea.

DNA, despre riscurile adoptãrii ordonanþei pe Justiþie: Toþi funcþionarii publici,
abilitaþi sã emitã acte normative, vor fi scutiþi de rãspundere

Prin introducerea alineatului „Dispoziþiile alin. (1) ºi (2) nu
se aplicã în cazul emiterii, aprobãrii sau adoptãrii actelor
normative”, sunt scutiþi de rãspundere toþi funcþionarii

publici de rang înalt ºi mediu abilitaþi sã emitã, aprobe sau
adopte acte normative, transmite DNA.

vor avea de profitat ºi persoane deja
acuzate/trimise în judecatã pentru
abuz în serviciu. Având în vedere cã
aceste prevederi intrã în sfera legii
penale mai favorabile, aplicarea lor,
chiar ºi pentru scurt timp, îi va avan-
taja pe cei deja anchetaþi sau trimiºi în
judecatã”, potrivit unui comunicat de
presã al Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie, remis ieri MEDIAFAX.

Concret, transmite DNA, prin
dezincriminare, aºa cum este ea re-
glementatã de Ordonanþa de Urgen-
þã, va fi afectatã instrumentarea unui
mare numãr din cele 2.151 de dosare
penale aflate în lucru la DNA având
ca obiect infracþiunea respectivã, iar
în unele situaþii o parte din aceste

cauze se vor clasa. Totodatã, ca ur-
mare a aceleiaºi mãsuri, va fi afectat
procesul penal într-un numãr semni-
ficativ de dosare aflate deja în curs
de judecare pe rolul instanþelor, pro-
cesul penal încetând sau vor fi pro-
nunþate soluþii de achitare.

“Prevederile care produc impac-
tul cel mai mare se referã la: introdu-
cerea pragului cantitativ pentru pre-
judiciu – 200.000 lei – prag sub care
orice faptã de abuz în serviciu nu mai
poate fi investigatã (limita acestui
prag a fost stabilitã în mod arbitrar,
fãrã a fi justificatã în vreun fel, exis-
tând posibilitatea sã fie favorizate
anumite persoane determinate), scã-
derea termenului de prescriere a fap-
telor la 5 ani ca urmare a reducerii
sancþiunilor pentru abuzul în servi-
ciu (pedeapsa scade nejustificat de
mult, de la maximum 7 ani la maximum
3 ani, fãrã a se preciza care este justi-
ficarea)”, potrivit sursei citate.

DNA avertizeazã cã pe viitor, prin

introducerea în articolul privind in-
fracþiunea de abuz în serviciu a ali-
neatului potrivit cãruia „Dispoziþiile
alin. (1) ºi (2) nu se aplicã în cazul
emiterii, aprobãrii sau adoptãrii acte-
lor normative.”, sunt scutiþi de rãs-
pundere toþi funcþionarii publici de
rang înalt ºi mediu (parlament, gu-
vern ºi organe administrative locale)
abilitaþi sã emitã, aprobe sau adopte
acte normative. Astfel, orice aseme-
nea acte, indiferent de ce prejudicii
ar produce, vor putea fi adoptate fãrã
riscul tragerii la rãspundere penalã a
emitenþilor.

Ca soluþii preliminare, instituþia
condusã de Laura Codruþa Kovesi
propune o evaluare a fiecãruia din cele
2.151 de dosare penale aflate în lucru
la DNA ºi a celor care se aflã deja în
curs de judecare pe rolul instanþelor,
pentru a constata în ce mãsurã inves-
tigaþiile mai pot avea sau nu finalitate,
în situaþia în care intrã în vigoare or-
donanþa de urgenþã.

Preºedintele Iohannis, scrisoare cãtre premierul Grindeanu în care
îi cere abrogarea ordonanþei de modificare a Codurilor Penale

optare a Ordonanþei de urgenþã menþionate, Consi-
liul Superior al Magistraturii a fost eliminat, vãzând
cã acest act normativ a fost adoptat ºi cu ignorarea
opiniilor profesionale exprimate anterior în cadrul
sistemului judiciar, luând în considerare
efectele profund negative pe care aceas-
tã Ordonanþã de urgenþã le produce asu-
pra funcþionãrii statului de drept ºi, impli-
cit asupra eforturilor depuse de România
în domeniul combaterii fenomenului co-
rupþiei ºi asigurãrii integritãþii funcþiei pu-
blice, vã solicit abrogarea Ordonanþei de
urgenþã nr. 13/2017 pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 286/2009 privind Co-
dul penal ºi a Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedurã penalã”, a scris pre-
ºedintele Iohannis în scrisoarea adresatã
prim-ministrului Grindeanu.

Scrisoarea vine în contextul în care mier-
curi, preºedintele Klaus Iohannis a partici-

pat, ieri-dimineaþã, la ºedinþa CSM ºi a cerut ca ordo-
nanþa sã fie atacatã la Curtea Constituþionalã a Ro-
mâniei. De asemenea, Iohannis a avut discuþii pe ace-
eaºi temã ºi cu Avocatul Poporului Victor Ciorbea.
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Comisia Europeanã ºi-a exprimat,
printr-o declaraþie comunã a preºedin-
telui Jean Claude Juncker ºi vicepre-
ºedintelui Frans Timmermans, îngrijo-
rarea provocatã de ordonanþa de ur-
genþã la codurile penale ºi proiectul de
lege al graþierii, lansând un „avertis-
ment” – dacã traducerea a fost exactã
– cu privire la... regresele justiþiei, din
þara noastrã. Privind spre scena politi-
cã europeanã, cei doi oficiali ai Comi-
siei Europene au motive de îngrijora-
re. ªi în neregulã este ºi ceea ce se
întâmplã la Bucureºti, unde preºedin-
tele Klaus Iohannis cere imperativ,
printr-o scrisoare, premierului Sorin
Grindeanu abrogarea ordonanþei de
urgenþã numãrul 13/2017, pentru mo-
dificarea ºi completarea Legii 286/2009
privind Codul Penal ºi a Legii 135/2010
privind Codul de procedurã penalã. De
partea cealaltã, Liviu Dragnea, preºe-

dintele Camerei Deputaþilor ºi lider al
PSD, a convocat de urgenþã, pentru
astãzi, CEX al partidului. Situaþia e in-
flamatã teribil în stradã, dar de ieri ºi
în Parlament, unde, la Camera Depu-
taþilor, liberalii ºi USR au depus o mo-
þiune de cenzurã. Lumea e enervatã de
comunicarea proastã a PSD. Leul se
depreciazã. Pericolul care paºte þara nu
rezidã nici în graþiere, nici în armoni-
zarea Codurilor menþionate, cu decizii
ale CCR, ci în amplitudinea stãrii de
nervozitate a celor ieºiþi în stradã, pre-
dispuºi la o confruntare fizicã civilã pe
motive politice, invocându-se apãrarea
statului de drept. Paradoxal, Bucureº-
tiul trãieºte la cote identice de tensiu-
ne politicã ceea ce a trãit, pânã recent,
ºi Varºovia, unde, în urmã cu mai bine
de o lunã, partidul de guvernãmânt
Dreptate ºi Justiþie (PiS) – e drept, ul-
traconservator – a generat o crizã po-

liticã fãrã precedent, hemiciclul Parla-
mentului fiind blocat de manifestanþi
ºi deputaþi ai opoziþiei, pentru a repu-
ne în discuþie o lege ce îngrãdea liber-
tãþile presei. Un alt motiv de gâlceavã
politicã, mai exact de exacerbare a ten-
siunilor, a fost asaltul asupra Tribuna-
lului Constituþional – cea mai înaltã in-
stanþã juridicã a þãrii –, preºedintele
acestuia, Andrzej Rzeplinski, în con-
flict deschis cu majoritatea parlamen-
tarã, fiind obligat sã pãrãseascã func-
þia, în timp ce partidul lui Jaroslaw
Kaczynski s-a vãzut încã o datã acu-
zat de opoziþia liberalã de a nu respec-
ta procedurile democratice. Comisia
Europeanã a anunþat, pentru Varºovia,
o procedurã ineditã de apãrare a statu-
lui de drept. Sã revenim la Bucureºti.
Unde nu spectrul modificãrilor pro-
priu-zise, pe care nu le-au citit decât
specialiºtii în materie, ci ideea în sine

de a fi adoptate niºte reglementãri a
coborât pragul de reactivitate, al ma-
nifestanþilor. Se pare cã poziþiile echi-
librate ºi explicaþiile sau criticile cal-
me sunt interzise, apreciazã pe bunã
dreptate avocatul Gheorghe Pipera, în
referirile sale la ceea ce se întâmplã.
„Se cere o poziþie extremã: alb sau
negru”. Nu lipsitã de interes este ºi opi-
nia judecãtoarei Gabriela Baltag, mem-
bru în CSM, fãcutã publicã. „Politica
penalã a unui stat nu o redacteazã ma-
gistraþii. Puterea judecãtoreascã trebu-
ie sã respecte vocaþia constituþionalã a
celorlalte puteri, motiv pentru care nu
se poate interfera în activitatea acesto-
ra, pentru chestiuni ce reprezintã strict
atribuþiile lor. Judecãtorii aplicã legile,
nu le creeazã. Dacã este bunã sau nu o
reformã, fie ea ºi... penalã (aºa cum ni
se solicitã sã ne pronunþãm explicit zi-
lele acestea), are cine sã ne spunã”.

Ca ºi piaþa, ºi camerele
video au povestea lor pe
care, pentru a o cunoaºte,
trebuie sã dãm istoria înapoi
cu câþiva ani, pânã ajungem
în 2007. În vara acelui an,
prin intermediul unui împru-
mut bancar, primarul de
atunci al Craiovei, Antonie
Solomon, a pus în practicã
primul sãu proiect de suflet
– refacerea Pieþei „Mihai
Viteazul”. Mai întâi, peisajul
centrului a fost redesenat
puþin: a fost mutatã statuia
voievodului „Mihai Viteazul”
în mijlocul spaþiului verde,
cãruia i s-a dat forma unui
pãrculeþ, apoi, pe o parte din
platoul imens, rãmas liber, a
fost construitã o fântânã
muzicalã, dublatã ºi de o
salbã de alte fântâni mai
mici pe strada „Unirii”.

Camera nr. 7 din 8
Datoritã spectacolului

oferit, fântâna muzicalã a
devenit vedeta Craiovei, iar
municipalitatea s-a gândit sã
o popularizeze ºi mai mult.
Prima camerã video a fost
montatã la scurt timp dupã
aceastã inaugurare, fiind

Cele douã camere video care prezintã
live imagini din Piaþa Prefecturii au rã-
mas, de fapt, una. Prima ºi singura care
mai funcþioneazã este cea focusatã pe

fântâna muzicalã ºi patinoar, în timp ce
cealaltã, care este îndreptatã înspre pla-
toul pieþei civice, este închisã. Acuzate
de protestatarii care au manifestat de

douã ori în acel loc cã webcam-ul a fost
deconectat, autoritãþile au reacþionat,

ieri, ºi au transmis mesajul cã este vorba
doar de o defecþiune tehnicã.

amplasatã pe acoperiºul
sediului Palace al Primãriei.
Prin intermediul unui server
de comandã, webcam-ul a
început sã transmitã imagini
live din noua piaþã socio-
umanã a Bãniei. Sistemul a
fost extins apoi la 8 camere
video, toate fixe, care au
început sã supravegheze
investiþia din Piaþa „Mihai
Viteazul” pentru a nu se
deteriora. În 2014, Primãria
Craiova a definitivat acest
sistem, racordându-le la
dispeceratul de comandatã
de pe strada „Amaradia”,
prin montarea a douã antene
(una poziþionatã pe acoperi-
ºul Primãriei, iar cealaltã pe
cel al Teatrului Naþional).

Municipalitatea
s-a autosesizat
de pe Facebook

În urmã cu câteva zile, cu
ocazia protestelor, cele douã
camere video au revenit în
prim-plan. Unii dintre
craiovenii care au participat
la protestele în Piaþa „Mihai
Viteazul” au postat, pe
Facebook, ºi indiciul cã una

dintre cele douã camere –
cea îndreptatã spre platou –
nu funcþioneazã. În comen-
tarii, aceºtia puneau situaþia
pe seama autoritãþilor locale,
pe care le-au acuzat cã ar fi
blocat intenþionat una dintre
camere. Curentul de opinie
s-a amplificat ieri, pe searã
fiind anunþate, din nou,
proteste în locaþia amintitã.
Municipalitatea s-a vãzut
nevoitã sã intervinã, trans-
miþând un punct de vedere
oficial legat de nefuncþiona-
rea uneia dintre aceste
obiective video.

Vor funcþiona
ambele
obiective

Din cauza unei defecþiuni
tehnice, camera video nu
funcþiona nici înainte, a
transmis municipalitatea
opiniei publice. «În urma
speculaþiilor apãrute în spaþiul
public, Primãria Municipiului
Craiova face menþiunea cã
una dintre cele douã camere
de luat vederi, amplasatã pe
sediul Palace al Primãriei ºi
direcþionatã cãtre Piaþa
„Mihai Viteazul”, a funcþionat

defectuos, în ultima perioadã,
din motive tehnice», se
precizeazã în comunicatul de
presã transmis de Primãrie.
Tot ieri, municipalitatea a luat
decizia ca obiectivul camerei
web care prelua, pânã acum,
imaginile dinspre fântânã ºi
patinoar sã fie îndreptat cãtre
Piaþa „Mihai Viteazul”,
„pentru evitarea ºi eliminarea
oricãror eventuale suspi-
ciuni”. Mai mult, primarul
interimar al Craiovei, Mihail
Genoiu, a precizat cã, în
cursul zilei, ambele camere
vor deveni funcþionale.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, din primele cercetãri
efectuate de poliþiºtii rutieri s-a
stabilit faptul cã, ieri, în jurul orei
11.15, Cosmin Malacu, în vâr-
stã de 25 de ani, din comuna
doljeanã Ghidici, în timp ce con-
ducea o autoutilitarã înmatricu-
latã în Spania, pe Calea Severi-
nului din municipiul Craiova, nu
s-a asigurat la schimbarea di-
recþiei de mers de pe o bandã

Patru rãniþi într-un accident pe Calea SeverinuluiPatru rãniþi într-un accident pe Calea SeverinuluiPatru rãniþi într-un accident pe Calea SeverinuluiPatru rãniþi într-un accident pe Calea SeverinuluiPatru rãniþi într-un accident pe Calea Severinului
Patru persoane cu vârste cuprinse în-

tre 18 ºi 37 de ani au ajuns la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova,
ieri, în urma unui grav accident de cir-
culaþie petrecut pe Calea Severinului,

la ieºire din municipiul Craiova. Poli-
þiºtii de la Rutierã au stabilit cã vino-
vat este ºoferul unei autoutilitare care
nu s-a asigurat la schimbarea direcþiei
de mers.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

pe alta a drumului ºi a intrat în
coliziune cu un autocamion
condus regulamentar de Florin
Camen, în vârstã de 40 de ani,
din comuna Pleºoi.

În urma impactului violent,
patru persoane, respectiv Cris-
tina Malacu, Doina Malacu,
Magdalena Malacu ºi Nicolae
Malacu, pasageri în dubiþã, au
fost rãnite, fiind transportate la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova de ambulanþele ºi

echipajele de prim-ajutor ale
Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj ajunse la
faþa locului. Poliþiºtii spun cã
victimele au suferit leziuni care
nu le pun viaþa în pericol, iar
cercetãrile sunt continuate sub
aspectul comiterii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã.

Ambii conducãtori auto au
fost testaþi cu aparatul etilotest,
stabilindu-se cã nici unul nu con-
sumase bãuturi alcoolice.

Reamintim cã poliþiºtii Brigãzii
de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate (BCCO) Craiova ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova au organizat, anul
trecut, pe 26 aprilie, o acþiune vi-
zând destructurarea unei grupãri
specializate în trafic de droguri.
Astfel, dupã ce un membru al re-
þelei a fost prins pe Aeroportul din
Craiova, la revenirea din Italia, au
fost fãcute 6 percheziþii domicilia-
re, toate în Craiova, la locuinþele
suspecþilor. „Din cercetãri a reie-
ºit cã persoanele în cauzã ar fi in-
trodus în þarã, din Italia, droguri

Craiovean condamnat la 7 ani
de puºcãrie pentru trafic de droguri

Partenera sa a primit 4 ani de detenþie

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pronunþat,
marþi, 31 ianuarie a.c., sentinþa în cazul celor doi
craioveni, o femeie ºi un bãrbat, ajunºi dupã gra-
tii în aprilie anul trecut, pentru trafic de droguri
de risc ºi de mare risc. Femeia a fost condamna-
tã la 4 ani de închisoare cu executare, fiind men-
þinutã sub control judiciar, în timp ce complicele
ei a primit 7 ani de închisoare cu executare ºi

rãmâne, în continuare, în arest preventiv. Poli-
þiºtii de combatere a criminalitãþii organizate ºi
procurorii DIICOT –  Craiova au destructurat,
în aprilie 2016, o reþeaua de traficanþi, iar în urma
celor ºase percheziþii fãcute în Craiova oamenii
legii au ridicat 14.000 de lei, zeci de pliculeþe cu
droguri ºi opt telefoane mobile, cei doi craioveni
fiind trimiºi în judecatã în acest caz.

de risc ºi de mare risc, pe care le-
ar fi vândut ulterior pe raza jude-
þului Dolj”, au comunicat, la mo-
mentul respectiv, reprezentanþii
Poliþiei Române.

În urma percheziþiilor, poliþiºtii
au ridicat 32 de pliculeþe cu can-
nabis, 2 pliculeþe cu o substanþã
albã cu privire la care existau sus-
piciuni cã este cocainã, 100 de gra-
me de substanþã pulverulentã de
culoare albã, opt telefoane mobile
ºi 14.000 de lei. Cinci persoane au
fost ridicate ºi duse la sediul DII-
COT Craiova pentru a fi audiate
de procurorul de caz, pentru douã

dintre ele, o femeie ºi un bãrbat,
fiind emise ordonanþe de reþinere
pentru 24 de ore.

Pe 27 aprilie, Daniel Giuliano
Camen, de 42 de ani, din Craiova,
ºi Alina Iuliana Vãduva, de 29 de
ani, ambii din Craiova, au fost pre-
zentaþi Tribunalului Dolj cu propu-
nere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã care le-
a emis mandate pe o perioadã de
30 de zile. De asemenea, faþã de
alte 3 persoane s-a dispus mãsura
controlului judiciar. Cercetãrile au
fost continuate în cauzã, sub as-
pectul comiterii infracþiunilor de
introducere în þarã de droguri de
risc ºi de mare risc, trafic de dro-
guri de risc ºi trafic de droguri de

mare risc. Activitatea a beneficiat
de sprijinul de specialitate al Direc-
þiei Operaþiuni Speciale – Inspec-
toratul General al Poliþei Române.
La acþiune au participat ºi luptãtori
ai Serviciul pentru Acþiuni Specia-
le din cadrul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj.

Pe 29 iulie 2016 s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
Daniel Giuliano Camen ºi Alina Iu-
liana Vãduva au fost trimiºi în ju-
decatã, iar marþi, 31 ianuarie a.c.,
instanþa a pronunþat hotãrârea. Fe-
meia a primit 4 ani de închisoare,
iar bãrbatul – 7 ani, ambele pe-
depse fiind cu executare: „Con-
damnã pe inculpata VÃDUVA
ALINA IULIANA la pedeapsa

principalã de 4 ani închisoare cu
executare în regim de detenþie.
(...) Aplicã pedeapsa principalã
cea mai grea de 6 ani închisoare
la care se adaugã un spor de o trei-
me din cuantumul celeilalte pedep-
se stabilite, spor care este de 1 an
închisoare, urmând ca inculpatul
CAMEN GIULIANO DANIEL sã
execute în final pedeapsa princi-
palã rezultantã de 7 ani închisoa-
re cu executare în regim de deten-
þie. Pronunþatã în ºedinþa publicã
din data de 31.01.2017”, se aratã
în hotãrârea instanþei. Atât incul-
paþii, cât ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova pot
face apel, care se va judeca la
Curtea de Apel Craiova.

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au admis, marþi 31 ianuarie
a.c., propunerea procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj ºi au dispus prelungirea
mãsurii arestãrii preventive cu
încã 30 de zile pentru fraþii Ga-
briel ºi Luigi Teodorescu, de pe
5 februarie, pânã pe 6 martie
a.c. Hotãrârea Tribunalului Dolj
poate fi contestatã de inculpaþi la
Curtea de Apel Craiova. Fraþii
Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de

Fraþii Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de 23,
respectiv 20 de ani, din Craiova, arestaþi pen-
tru omor, respectiv complicitate la omor, în
cazul tânãrului înjunghiat mortal în cartierul

craiovean Craioviþa Nouã, rãmân încã 30 de
zile în spatele gratiilor. Magistraþii Tribuna-
lului Dolj le-au prelungit, marþi, 31 ianuarie
a.c., cu încã 30 de zile, arestarea preventivã.

23, respectiv 20 de ani, au fost
arestaþi pentru implicare în uci-
derea lui Ionuþ Antoni Fieraru, de
20 de ani, în stradã, în cartierul
craiovean Craioviþa Nouã.

Reamintim cã, potrivit procu-
rorilor Parchetului de pe lângã -
Tribunalul Dolj, „marþi, 6 de-
cembrie 2016, în jurul orei
01.45, în timp ce se aflau pe bu-
levardul Tineretului din munici-
piul Craiova, în zona Poºtei din
Craioviþa Nouã, pe fondul unui

conflict preexistent între Teodo-
rescu Luigi (20 de ani) ºi Fiera-
ru Antoni-Ionuþ (20 de ani), Te-
odorescu Gabriel (23 de ani) l-
a lovit pe acesta din urmã cu un
cuþit în zona cervicalã anterioa-
rã, cu consecinþa producerii unor
leziuni traumatice care i-au pro-
dus decesul, fiind ajutat de fra-
tele sãu care, prin agresiuni
exercitate concomitent asupra
victimei, a contribuit la menþi-
nerea ºi întãrirea rezoluþiei in-

fracþionale de suprimare a vie-
þii acesteia”. În momentul când
s-au întâlnit pe stradã, Luigi s-a
apucat la ceartã cu Fieraru, l-a
lovit, ºi chiar l-a împiedicat sã

fugã în momentul când Gabriel
a scos cuþitul. Dupã comiterea
faptei cei doi fraþi au dispãrut,
fiind depistaþi de poliþiºti pe 6
decembrie, seara.
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Ca de fiecare datã, la 1 februa-
rie, locuitorii oraºului Segarcea îl
sãrbãtoresc pe Sfântul Trifon.
Ocrotitor, potrivit credinþei popu-
lare, al viilor, puterea sa binefãcã-
toare a fost invocatã, iar un sobor
alcãtuit din trei preoþi a oficiat o
slujbã religioasã, încheindu-se cu
stropirea viilor de la marginea Se-
garcei cu agheasmã.

Viile le reprezintã
puterea creatoare

Oameni obiºnuiþi cu munca la
câmp, cu palmele brãzdate de zeci
de ani de trudã ºi pentru care coa-
da sapei, a lopeþii, a târnãcopului
nu sunt miracole arhaice, aºa cum
se întâmplã sã le califice noua ge-
neraþie, au þinut sã ducã mai de-
parte o tradiþie puternic înrãdãci-
natã în simþirea lor.

„Acest obicei, la noi, dateazã de
peste o sutã de ani. Pentru segãr-
ceni, Trifonul reprezintã începutul
muncilor agricole la viþa-de-vie. Dar
mai este ºi ocrotitorul livezilor ºi al
cerealelor. În momentul de faþã

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ieri, segãrcenii au luat parte la tradiþiona-
la sãrbãtoare a Sfântului Trifon, cel care ar
avea, în credinþa popularã, putere asupra
începutului de primãvarã ºi ar fi un veritabil
protector al viilor. Împreunã cu un sobor de
preoþi ºi alãturi de edilul oraºului Segarcea,
viticultorii au stãruit în credinþa lor din ve-
chime cã stropirea cu agheasmã a viilor le

va fi de folos în aceastã toamnã, iar frigul nu
le va cauza neplãceri, cum s-a întâmplat în
aprilie anul trecut. Dupã o gustare câmpe-
neascã, cu bucate tradiþionale ºi vinuri alese
aºezate pe mesele din vecinãtatea podgorii-
lor, localnicii au mers la Casa de Culturã, unde
Ansamblul Folcloric „Maria Tãnase” din
Craiova ºi Ciri Mayer au încins atmosfera.

avem peste 1.000 de hectare culti-
vate cu viþã-de-vie ºi oamenii încã
îºi mai pãstreazã din acest obicei cu
vechime. În Segarcea avem douã
soiuri de vinuri: alb ºi roºu. Foarte
multe medalii obþinute la nivel in-
ternaþional ne dovedesc calitatea
vinurilor noastre. Ieri am avut ºi un
concurs de vinuri, organizat pe douã
categorii – alb ºi roºu. Sã nu uitãm
cã ne aflãm pe aceeaºi paralelã cu
Bordeaux, iar solul este calcaros.
Iatã douã motive puternice care ne
fac remarcabili în ceea ce priveºte
vinurile de calitate”, a precizat Ni-
colae Tutunaru, primarul oraºului
Segarcea.

Câºtigãtorul premiului I,
un veritabil viticultor de 82 de ani

 „Secretul unui vin bun este sã
nu-l þii mult pe cominã. Sã nu-l laºi
desfundat, cã ia aer. Via mea are 50
de ari ºi o îngrijesc cum ºtiu eu mai
bine. Sãrbãtoarea aceasta este din
moºi-strãmoºi. Înainte, unde sunt
acum viile, lumea avea case. Acolo
þinea lumea trocul de struguri, bu-

toaie, pompe de vie. Nu se fura
ca acum. Acolo mâncau, fã-
ceau focul afarã, chioteau ºi ju-
cau. Tradiþia nu cred cã va mai
continua pentru cã tinerii de azi nu
mai au gândul la muncã”, ne-a pre-
cizat Gheorghe Zamfir, 82 de ani,
segãrcean mândru cã a câºtigat pre-
miul I la concursul de vinuri orga-
nizat de Primãria oraºului Segarcea,
în juriul de specialitate fiind prof.
univ. dr. Aurel Popa, eminent oeno-
log doljean.

Încã sunt feriþi
de gerul nãprasnic

„Ne aflãm într-o plantaþie viti-

colã, care este o afacere de fa-
milie. Anul acesta stratul de zã-
padã a venit ca o binefacere. Are
circa 30 cm. Tot ce este în zãpa-
dã este ferit de temperaturile scã-
zute. Ceea ce vedeþi pe coardele
de viþã este promoroacã ºi nu va
afecta mugurii de rod. Linie se

va trage la primãvarã, când se
vor lua probe de coardã de viþã
sau în mijlocului lunii februarie,
când se vor lua probe la camerã.
Având în vedere cã temperaturile
aici, la noi, nu au coborât sub
minus 17 grade, se considerã de
cãtre specialiºti cã nu va fi afec-
tatã producþia. Desigur, hopuri
pot sã vinã. Cum s-a întâmplat
anul trecut cu îngheþul târziu din
primãvarã ce a distrus producþia
cu 90%. De aceea am avut o pro-
ducþie foarte micã, în jur de

1.000 kg la hectar, din cauza zi-
lei de 27 aprilie 2016, când ma-
joritatea viilor au fost compromi-
se. Nu ºtim ce va fi de acum îna-
inte. Unde ne aflãm acum avem
6 hectare cultivate cu viþã-de-vie,
iar cheltuielile au fost, în acest
an, mai mici pentru cã nu a fost

masã vegetativã. Cheltuielile s-au
ridicat la circa 400 lei pe hectar”,
ne-a declarat Traian Genoiu, vi-
ticultor din Segarcea.

Spectacol oferit
de Ansamblul „Maria Tãnase”

Dupã încheierea ceremoniei
religioase din mijlocul viilor, lo-
calnicii au revenit în localitate,
unde, la Casa de Culturã, au par-
ticipat la un spectacol de muzicã
popularã, în debutul cãruia a cân-

tat Ciri Mayer. Totodatã, au fost
premiaþi câºtigãtorii concursu-
lui de vinuri, nu puþini la nu-
mãr. Semn cã tradiþia meritã
continuatã, cã în câmpurile fer-
tile ale Segarcei localnicii ºtiu
semnele timpului ºi nu pregetã
sã ia în piept ºi vicisitudinile
naturii, ce uneori le testeazã in-
teligenþa nativã ºi puterea de
adaptare.

Considerând cã via a existat
aici, pe meleagurile Segarcei, din
moºi-strãmoºi, locuitorii mai
vârstnici încearcã un sentiment
de împlinire sufleteascã atunci
când vãd cã din brazda pãmân-
tului iese rodul muncii lor de pes-
te an. Cum toate lunile anului îi
gãsesc printre rândurile de viþã-
de-vie, nici februarie nu este mai
liniºtitã. Controlul viabilitãþii mu-

gurilor ºi coardelor, instalarea spa-
lierilor în plantaþiile nou-înfiinþate,
procurarea ºi stratificarea provizo-
rie în nisip în vederea plantãrii a
necesarului de viþe sunt doar câte-
va din activitãþile lunii curente, pe
care orice viticultor care se res-
pectã ºi le propune spre execuþie.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În 2016, New Kopel Group a
investit 13 milioane de Euro în
România ºi a înregistrat o creºtere
cu 25% a flotei, pânã la 3.500 de
maºini câte are acum (Leasing
Operational ºi Rent a Car). În
2017, activitatea din cadrul SIXT
Rent a Car va creºte cu 15%, iar
cea a SIXT New Kopel Operaþio-
nal Leasing, cu 20%. Mai mult,
numãrul de maºini pe care com-
pania estimeazã cã le va vinde prin
intermediul diviziei de SH va creº-

 „Cabinetul Grindeanu a parafat
„pe ascuns” un rãzboi  declarat
mulþimii care a protestat „la vede-
re” împotriva disculpãrii corupþi-
lor ºi hoþilor. Guvernul nu a fãcut
altceva decât sã copieze compor-
tamentul celor care furã calificat,
pe timp de noapte, fiind dispus sã
spele condamnãrile penale ale ce-
lor care au umilit þara prin  abuzuri
ºi alte fapte de corupþie. Prin ges-
tul din Marþea Neagrã, semnat în
condiþii de „maximã siguranþã”,
dupã grilaje, majoritatea PSD-
ALDE a trãdat electoratul ºi a cre-

„Cabinetul Grindeanu a parafat
„pe ascuns” un rãzboi  declarat mulþimii”

Senatorul PNL Mario Oprea a avut, ieri, o reacþie la
adoptarea pe furiº a Ordonanþei de urgenþã pentru modifi-
carea Codului Penal ºi Codului de Procedurã Penalã.
„Guvernul PSD-ALDE a recidivat fãrã scrupule”, susþine
parlamentarul doljean. Acesta mai spune cã acþiunea celor
de la putere a paralizat efectiv actele corecte de justiþie.

at astfel o instabilitate socialã, prin
curãþarea de vinã a liderilor pãtaþi
ºi altor fantome politice care au
dezonorat România cu repetiþie.
Guvernul Grindeanu este o ruºine
pentru tânãra generaþie cãreia toc-
mai i-a transmis cã în România, un
Executiv fãrã limite aprobã furti-
ºagurile cu mãsurã ºi cã un grup
organizat ca cel al PSD-ALDE poa-
te decide oricând, împotriva ori-
cãrei reguli, absolvirea de vinã a
celor ce trebuie sã dea socotealã
în faþa Justiþiei”, spune Mario
Oprea, într-o declaraþie de presã.

Guvernul avea obligaþia
sã dovedeascã faptul cã
este un garant al legii

Senatorul doljean precizeazã
în acelaºi comunicat cã acest
guvern avea obligaþia sã dove-
deascã cã este un garant al legii
ºi al democraþiei, nu un creator
de pachete legislative de care sã
beneficieze fix cei care altfel
niciodatã nu ºi-ar fi albit repu-
taþia. „Gestul actualului Cabinet
Executiv care nu va putea igno-
ra vocea strãzii meritã sã pãrã-
seascã palatul-fortãreaþã pe uºa
din dos, aºa cum PSD a mai fã-
cut-o ºi sã suporte preþul aces-
tui act de favorizare, plãtind cu
funcþiile.  Acest „furt de încre-
dere” ºi tristul regim dictatorial
trebuie, deopotrivã, sã fie o lec-
þie învãþatã de toþi cei care aleg
sã nu voteze când situaþia o cere,

dar ºi o lecþie amarã pentru cei
care poate nu au vrut sã asculte
despre urmãrile de azi, atunci
când, personal, le-am semnalat,
în scopul prevenirii lor. Excerci-
tarea votului ºi renunþarea la in-

diferenþa faþã de întreaga clasã
politicã ne-ar fi salvat de „opor-
tunitatea” unui nou tun legislativ
pe care PSD-ALDE îl avea pe
þeavã”, a mai completat parlamen-
tarul Mario Oprea.
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Prima companie de leasing operaþional din
România ºi una dintre companiile de top din
industria auto are planuri îndrãzneþe pentru
2017. New Kopel Group va investi peste 20 de
milioane de euro în toate diviziile sale ºi va

cumpãra peste 1.500 de maºini noi, în 2017.
Pentru acest an, Grupul ºi-a stabilit ca obiec-
tiv-cheie o creºtere a flotei administrate în lea-
sing operaþional cu 20% ºi o intensificare a
activitãþii de Rent a Car cu pânã la 15%.

te cu pânã la 15%. Grupul estimea-
zã o creºtere similarã de 15% ºi a
activitãþii service-ului Union Mo-
tors, unul dintre cele mai mari din
România. “Ne dorim sã facem din
2017 unul de succes. Suntem
atenþi la miºcãrile pieþei ºi la nevoi-
le clienþilor noºtri.  La nivel de
Grup, am construit o echipã talen-
tatã ºi creativã de profesioniºti ca-
pabili sã ofere simultan toate solu-
þiile existente la acest moment în
industria auto: rent a car, leasing

operaþional, vânzãri de ma-
ºini SH ºi noi ºi service auto.
Susþinem IMM-urile prin
oferirea unor beneficii de
care doar companiile mari se
pot bucura. Profesionalis-
mul, inovaþia ºi implicarea
totalã a echipei nostre de
manageri ºi a angajaþilor
noºtri ne face diferiþi, în
acord cu misiunea “Always
Yes” care va domina întrea-
ga activitate în 2017. Avem
obiective de business ambi-
þioase ºi vom continua sã
oferim ºi în 2017 acelaºi

profesionalism, servicii de top, cre-
ativitate ºi chiar mai mult de
atât…”, a declarat  Tal Lahav CEO
New Kopel Group
Servicii de top, flexibilitate
ºi încredere

Unul dintre obiectivele New
Kopel Group pentru acest an este
ºi dezvoltarea portofoliului de
clienþi. Grupul a avut în 2016, în
divizia de leasing operaþional, pes-
te 300 de clienþi activi ºi intenþio-
neazã o creºtere a numãrului aces-
tora cu pânã la 15%, în 2017.
Portofoliul de clienþi reprezintã un
mix din mai multe zone precum
IT&C, FMCG, Real Estate, farma,

auto, zona financiarã ºi nu numai.
“Anul acesta, Grupul va continua
sã fie aproape de clienþi ºi sã le
ofere aceleaºi servicii customiza-
te, servicii de top, flexibilitate ºi
încredere. Mai mult, New Kopel
Group va pune accent pe angajaþi
prin crearea unui cadru care sã le
stimuleze dezvoltarea profesiona-
lã”, susþine reprezentantul Kopel.

„Ne-am îndreptat atenþia
spre IMM-uri ºi spre companiile
de tip Start Up”

Tal Lahav a mai menþionat ºi fap-
tul cã obiectivul companiei a fost
mereu acela de a crea soluþii perso-
nalizate adaptate nevoilor reale ale
clienþilor. “Ne-am dorit sã oferim
toate soluþiile existente pe piaþa auto
si am creat sistemul “One-Stop
Shop” prin care oferim servicii in-
tegrate. Clienþii au astfel posibilita-
tea de a opta pentru unul sau mai
multe servicii în funcþie de nevoile
lor concrete. În prezent, aproxima-
tiv 80% dintre clienþii noºtri acce-
seazã 4 sau 5 servicii simultan. De
asemenea, datoritã sinergiei Grupului
ºi pentru cã dispunem de serviciile
de rent-a-car ºi de leasing operaþio-
nal, din 2015, ne-am îndreptat aten-
þia spre IMM-uri ºi spre companiile
de tip Start Up. Le oferim acestora
accesul la beneficii pe care doar
marile companii le au. Accentul pus
pe serviciile personalizate a dus în
2015 la crearea unui serviciu unic
pe piaþa localã, posibilitatea de a în-
chiria o maºinã cu doar 9.99 Euro
pe zi, în weekend”.

A fost lansat Programul
Prima Maºinã SH sau
“Pachetul Fãrã Griji”,
gândit sã vinã în sprijinul
românilor care îºi doresc
sã cumpere o maºinã Se-
cond Hand. Programul a
fost vândut integral în 2 ani.



cuvântul libertãþii / 7joi, 2 februarie 2017 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Am scris în mai multe rânduri despre li-
mitele democraþiei. Despre acele limite de
care s-a vorbit, s-a scris, s-a dezbãtut de-a
lungul veacurilor ºi, aº spune, al mileniilor,
dacã nu uitãm nici avertismentele anticilor
gânditori, din imperiile asiatice, din Atena lui
Platon ºi al lui Aristotel, trecând prin Roma
augustienilor ºi încheind cu recenta situaþie
de crizã înregistratã chiar în sânul SUA,
considerat cvasi-unanim drept un fel de far
al democraþiei ºi al statului de drept.

Dincolo de noianul de explicaþii, raþionale
sau nu, coerente sau nu, explicaþia cea mai
la îndemânã þine, cred, de firea omeneascã.
ªi, mai mult decât atât, de imaginea pe care
suntem dispuºi sã ne-o facem despre noi
înºine, fiecare în parte, pe care sã reuºim –
în fond, curatã utopie! – s-o inducem la ni-
vel comunitar ºi social ºi, de-acolo, la nive-
lul mai înalt al entitãþii statale care, de o ma-
nierã de care se uitã prea uºor, nu-i altceva
decât entitatea sistemicã a individualitãþilor
noastre, ale tuturor.

Aº adãuga, în aceeaºi perspectivã, cã,
mãcar începând cu modelul creºtin, perfec-
þiunea nu e datã ca realitate în sine: ea e doar
ideal, o nãzuinþã, câteodatã rãmasã la stadiu
himeric. Un alt adevãr imbatabil pe care nu
doar cã îl ignorãm e cã ne asumãm perfec-
þiunea, în nume propriu ori la nivele comu-
nitare (fie acestea organizaþii ori instituþii
organice), ca fiindu-ne proprie. Nici filoso-
fia alteritãþii, resuscitatã cu mai mult aplomb

NOI ºi EI – tristeþea unei dileme fãrã ieºireNOI ºi EI – tristeþea unei dileme fãrã ieºireNOI ºi EI – tristeþea unei dileme fãrã ieºireNOI ºi EI – tristeþea unei dileme fãrã ieºireNOI ºi EI – tristeþea unei dileme fãrã ieºire
în ultimul veac, ºi ea cu origini în modelul
christic, nu pare a ne mai preocupa spre acea
relativizare de care am avea mare nevoie.
Homo hominis lupus, vechiul adagiu roman,
e de o actualitate perenã. Ea îºi are un core-
lativ încã ºi mai instructiv la noi în cunos-
cuta butadã cu…capra vecinului. ªi ea mo-
dificatã, dupã informaþii mai recente, în sen-
sul în care victima n-ar mai fi bietul animal,
ci vecinul însuºi.

Toate întâmplãrile petrecute în aceste ulti-
me zile în spaþiul public ºi politic de la noi
sunt probe ale acestor adevãruri verificate,
de atâtea ori, în tragica Istorie a omenirii. ªi a
Omului. Cum am mai spus-o, nu mai urmã-
resc demult programele televiziunilor, citesc,
selectiv ºi strict informativ, presa pe net, pe
cea strãinã îndeosebi, atât cât sã-mi recon-
firm cã lucrurile, departe de a se schimba în
ceva mai bine, se rostogolesc pe toboganul
unor parti-pris-uri atroce, a unor subiectivis-
me greu de digerat ºi, în acelaºi timp, cu o
vocaþie a manipulãrii pe care nimeni ºi nimic
nu mai încearcã nici s-o mai disimuleze.

ªi totul în douã ori mai multe tabere (blo-
curi?), în care fiecare dintre ele se autopre-
zintã cea a dreptãþii, a bunului-simþ ºi a luci-
ditãþii, cealaltã fiind, în aceeaºi logicã proas-
tã, tot ce poate fi mai rãu ºi mai ofensator.
De aici, sentimentul falimentar în curs de
fortificare de la un an la altul, de la o zi la
alta, cã nimic nu se poate schimba, cã vieþi-
le noastre – ºi mai ales – viaþa noastrã co-

munitarã, de naþiune ºi popor capabile sã-ºi
ia soarta în propriile mâini ºi sã porneascã,
în sfârºit, pe o cale în care dezbinarea, cu
adjuvantul ei cel mai otrãvit – ura – sã se
mai potoleascã dacã de încetat pare cu totul
imposibil.

E o certitudine de-acum avertismentul
mai vechi privind declasarea ºi degradarea
clasei politice. ªi, din pãcate, se pare cã nu
numai a celei autohtone, ci mai peste tot în
lume. Faptul indicã un lucru de care parcã
nu mai suntem deloc interesaþi: servilismul
necondiþionat, mercantilismul feroce, de-
seori la vedere (transfer hei-rupist al goa-
nei dupã profit din sistemul unui neolibera-
lism nu mai puþin atroce ºi într-o evidentã
dispensã de logica unor reguli elementare),
analfabetismul politic – incultura ca premi-
sã aproape a promovãrii – ºi, pe deasupra,
ceea ce mulþi lideri, mai vechi ori mai noi,
definesc unul din criteriile cele mai discu-
tabile ºi mai otrãvite, anume fidelitatea. Nici
mãcar faþã de vreo direcþie politicã, ci emi-
namente faþã de ºef: de la cel mai mic pânã
la cel mai mare. La Boss, în nomenclatura
mafiotã. De unde ºi senzaþia de gãºti dis-
puse într-o arhitecturã bizarã, în care, în
ciuda strigãtelor revoltaþilor de-acum coti-
dieni, nu mai au nicio relaþie cu vreo doc-
trinã ori cu vreo ideologie.

Cât despre erori, ele spuzesc la tot pasul
ºi de la o zi la alta. ªi ele din toate ºi de toate
pãrþile. Protestanþi – al cãror drept de a spu-

ne NU îl consider cu totul justificat – care,
însã, urlã sloganuri fãrã nicio relaþie cu ob-
iectivele declarate (în nicio þarã cât de cât
normalã nu „trimiþi” un guvern la… puºcã-
rie, nu s-a întâmplat nici mãcar la protestele
anti-Trump!), de o parte, iar de cealaltã par-
te niºte guvernanþi de un infantilism
prostesc, schimbându-ºi, de la un ceas la
altul, propria agendã de lucru, generând ast-
fel, în mod gratuit, noi ºi noi pretexte de
suspiciuni ºi de efecte protestatare.

Desigur, în ambele tabere pare a se urma
spiritul de gaºcã. Ca într-un rãzboi de-acum
declarat ºi asumat în care unica logicã – mai
proastã decât oricare alta – se înscrie în bi-
nomul NOI vs EI. Noi, indiferent care, sun-
tem cei buni ºi neprihãniþi, EI sunt întruchi-
parea Rãului absolut. Nicio idee purgatorialã
– cea a cãinþei ºi a propriei mântuiri în ºi de
noi înºine – nu se propagã dinspre vreo par-
te. Ideea, de exemplu, cã justiþia e infailibilã
ºi cã ea, de azi, nu ºi-ar mai putea face trea-
ba e la fel de nãstruºnicã la fel ca opusul ei,
adicã a altui adevãr fals, potrivit cãruia hoþia
ºi furtul, corupþia ºi crima ar fi dispãrut din
societate. Cum am mai spus-o, adevãrul se
aflã totdeauna la mijloc. Însã, într-un rãz-
boi, pe care în mod cât se poate de neinspi-
rat chiar ºeful statului l-a declarat fãþiº, acest
mijloc desemneazã chiar perimetrul central
al luptelor, din pãcate intestine ºi, tot din
pãcate, perdante în oricare dintre variantele
unui final.

Medicii reamintesc faptul cã
vaccinarea împotriva rujeolei este
singura metodã eficientã de con-
trol a evoluþiei epidemiei ºi imuni-
tatea comunitarã nu se poate reali-
za decât prin acoperiri vaccinale
înalte. Ca mãsurã de limitare a ex-
tinderii epidemiei de rujeolã, la ni-
vel naþional a fost organizatã o
campanie suplimentarã de vacci-
nare cu RRO a copiilor nevacci-
naþi ºi incomplet vaccinaþi. În Dolj
au fost imunizaþi împotriva rujeo-
lei 82,6 la sutã dintre copiii cu vâr-
sta cuprinsã între 9-11 luni, 73,4
la sutã copii cu vârsta între 1-4 ani

Peste 80% din copiii cu vârsta sub 1 an,
vaccinaþi împotriva rujeolei

Potrivit Centrului Naþional de Boli
Transmisibile, în Dolj, 82,6% din copiii cu
vârste cuprinse între 9 ºi 11 luni au fost
vaccinaþi împotriva rujeolei, afecþiune care
a provocat deja în judeþ trei decese ºi îm-

bolnãvirea a 142 de persoane. De câteva
luni, România se confruntã cu o adevãra-
tã epidemie, motiv pentru care eforturile
de a imuniza cât mai mulþi copii au fost ac-
celerate în ultima perioadã.

(vaccinaþi cu 0 doze în anteceden-
te), 50,3 la sutã din copiii cu vâr-
sta de 5-9 ani (vaccinaþi cu 0 doze
în antecedente) ºi 74,3 la sutã din
copiii cu vârsta de 5-9 ani (vacci-
naþi cu 1 dozã în antecedente).

În ultimii ani, acoperirea vacci-
nalã în România se pãstra sub nive-
lul recomandat de Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii (OMS), de 95%,
pentru boli precum difterie, tetanos,
rujeolã, rubeolã, oreion ºi hepatitã
B, în principal din cauza refuzului
vaccinãrii. Reducerea vaccinãrii
împotriva rujeolei, rubeolei ºi ore-
ionului a dus la douã epidemii de

rujeolã ºi una de rubeolã, România
pierzându-ºi statutul de þarã care
avea tentativa de eliminare a rujeo-
lei de pe teritoriul ei.
142 de cazuri în Dolj

Numãrul total de cazuri con-
firmate cu rujeolã în România este
de 2.357. Au fost înregistrate ºi
15 decese: 5 în judeþul Arad, 4 în
judeþul Timiº, 3 în judeþul Dolj, 2
în judeþul Caraº Severin ºi 1 în
Bucureºti.

Cazuri de rujeolã au fost de-
pistate în 33 de judeþe ºi în muni-
cipiul Bucureºti, cele mai multe fi-
ind în Arad (517), Caraº Severin
(498), Timiº (330) ºi Mureº (281).
În Dolj sunt 142 de cazuri, în
Bistriþa Nãsãud – 129, în Cluj –
90, Hunedoara (44), în Braºov –
43, în Suceava sunt 39, în, Olt
(36), Brãila (29), Bihor (24), Me-
hedinþi (24), Alba (19), Bucureºti
(19), Sãlaj (18) ºi Gorj (13). Zece
îmbolnãviri s-au înregistrat în Har-
ghita ºi Cãlãraºi. Cazuri s-au înre-
gistrat ºi în Iaºi (6), Buzãu (5),
Sibiu (4), Ilfov (4), Bacãu (4),
Dâmboviþa (4) Constanþa (3),
Neamþ (3), Vâlcea (2) ºi Vaslui (2).
În judeþele Maramureº, Giurgiu,
Botoºani ºi Prahova s-a înregistrat
câte un caz de rujeolã.

Majoritatea cazurilor reprezintã
focare în comunitãþile cu acoperi-

re vaccinalã scãzutã. În contextul
epidemiologic actual s-a recoman-
dat intensificarea acþiunilor de vac-
cinare cu ROR a copiilor incom-
plet vaccinaþi/nevaccinþi. Totoda-
tã, reprezentanþii Misterului Sãnã-
tãþii au fãcut un apel cãtre pãrinþii
care nu ºi-au vaccinat pânã în
acest moment copiii sã meargã la
medicul de familie pentru a-i imu-
niza pe cei mici.
Afecþiune extrem de contagioasã

Rujeola este o boalã infecþioasã
transmisibilã pe cale respiratorie,
extrem de contagioasã  care ade-
sea duce la complicaþii. Din patru
persoane care fac rujeolã 1 are
nevoie de spitalizare. Pentru 1 din
1.000 de bolnavi de rujeolã, boala
este mortalã. Vaccinul împotriva

rujeolei protejeazã copiii împotriva
acestei boli. În România 9 din 10
pãrinþi îºi vaccineazã copiii.

Imunitatea împotriva infecþiei
rujeolice se dobândeºte fie prin tre-
cerea prin infecþie, fie prin vacci-
nare. Boala se manifestã prin fe-
brã înaltã, conjunctivitã (aspect de
„copil plâns”), rinoree,tuse, erup-
þie (pete catifelate roze pe faþã, ul-
terior trunchi ºi membre). Rujeola
poate evolua sever cu pneumonie,
encefalitã sau se poate suprainfecta
bacterian. În situaþii foarte rare,
virusul nu este eliminat din orga-
nism ºi peste ani produce panen-
cefalita sclerozantã subacutã, boalã
care deºi este extrem de rarã este
extrem de periculoasã ducând in-
variabil la deces.

RADU ILICEANU
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 În perioada 15 ianuarie –17 fe-
bruarie 2017, Liceul Teoretic „Mi-
hai Viteazul” colaboreazã cu „Co-
operativa Sociale Artemide” din
Italia, „Fundacion Escuela de la
Solidaridad” – Granada (Spania) ºi
cu „Asociaþia pentru Educaþia Ti-
neretului ºi Adulþilor” Bãileºti, în
cadrul „SOS Family Assistance
– European for vocational trai-
ning and job mobility”, finanþat
de Comisia Europeanã, prin Eras-
mus+. Scopul este acela de a crea
o nouã abordare a formãrii perso-
nalului implicat în asistenþa fami-
lialã ºi a persoanelor aflate în si-
tuaþii de risc, prin construirea de

La Bãileºti, italieni pentru îndrumareLa Bãileºti, italieni pentru îndrumareLa Bãileºti, italieni pentru îndrumareLa Bãileºti, italieni pentru îndrumareLa Bãileºti, italieni pentru îndrumare
în asistenþa familialãîn asistenþa familialãîn asistenþa familialãîn asistenþa familialãîn asistenþa familialã
O economie de piaþã, încã insuficient dezvoltatã, ºi

facilitarea liberei circulaþii a persoanelor în contex-
tul candidãrii ºi, ulterior, aderãrii României la Uniu-
nea Europeanã sunt factori ce au condus la niveluri ri-
dicate de migraþie a pãrinþilor elevilor din Bãileºti ºi
din comunele din jur cãtre þãrile mai dezvoltate ale Eu-
ropei, în special cãtre Italia ºi Spania. Numãrul din ce
în ce mai mare de elevi cu pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate contureazã ºi pentru Liceul Teoretic „Mi-
hai Viteazul” din Bãileºti fenomenul social cu puterni-
ce efecte nedorite la nivelul comunitãþii.

proceduri operaþionale bazate pe
acþiuni conjugate ale instituþiilor
partenere, în cadrul unei reþele in-
stituþionale la nivel internaþional.

În cadrul acestei colaborãri, 13
profesori ºi 11 tutori ai elevilor parti-
cipã la un curs gratuit de limba ita-
lianã, în scopul îmbunãtãþirii abor-
dãrii situaþiei de risc al elevilor ai cã-
ror pãrinþi lucreazã în Italia. Este pri-
ma etapã din desfãºurarea proiectu-
lui – cu termen final în august 2018
– în urma cãruia vor fi dezvoltate
noi metode inovative privind asistenþa
familialã. În aprilie-mai, în cadrul
celei de-a doua etape, vor fi aborda-
te teme care þin de educaþia sanitarã,

legislaþia muncii ºi prevederi ale Co-
dului Familiei din þãrile partenere.

„Parteneriatul a fost realizat ca
urmare a preocupãrii crescânde a
cadrelor didactice din unitatea
noastrã, cu privire la situaþia elevi-
lor cu pãrinþi plecaþi în strãinãtate,
scopul fiind îmbunãtãþirea relaþiei
care se stabileºte între ei ºi cei care
îi au în îngrijire . Rolul ºi influenþa
date de legãtura dintre tineri ºi pã-
rinþi s-au dovedit covârºitoare în
ceea ce þine de educaþia copilului.-
De aceea, noi ne luãm în serios
acest rol”, a precizat prof. Leo-
nard Tica, director al Liceului
„Mihai Viteazul” din Bãileºti.

Ieri, la sediul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a avut loc
prima ºedinþã din acest an cu di-
rectorii instituþiilor de învãþãmânt
preuniversitar din teritoriu. S-au
discutat probleme interne ale sis-

Prima ºedinþã cu directorii din ºcoli –
discuþii despre mobilitate ºi legislaþie

temului educaþional, mobilitatea
personalului didactic ºi noile pre-
vederi legislative fiind principalele
puncte aflate în discuþie.

„A fost o ºedinþã în timpul cãre-
ia s-au discutat mai multe proble-

me, cele mai importante fiind cele
care þin de mobilitatea personalului
didactic, încadrarea în anul ºcolar
urmãtor ºi înscrierea în clasele în-
vãþãmântului preºcolar, la care s-
au adãugat discuþiile care þin de si-
mularea examenelor naþionale”,a
precizat prof. Cristian Florea Io-
nete, director al Colegiului Tehnic
„ªtefan Milcu” din Calafat.

La rândul sãu, prof.  Leonard
Gabriel Tica, manager al Liceului
Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãi-
leºti, a completat: «S-a discutat in-
clusiv despre susþinerea „definiti-
vatului” ºi despre inspecþiile ºcola-
re. Au fost prezentate ºi noile nor-
me legislative apãrute, care au fost
prezentate. Cu toþii  ne dorim un
sistem de educaþie foarte bun».

Noul inspector general al învãþã-
mântului doljean, prof. Monica

Leontina Sunã, a menþionat: «A
fost prima întâlnire cu managerii, din
acest an. Am avut de clarificat pro-
bleme legate de etapele de mobilita-
te, dezbãtând ºi situaþia sensibilã a
încadrãrii cadrelor didactice. Alãturi
de colegii mei, prof. Nicuºor Co-
tescu ºi prof. Janina Vaºcu, in-
spectori general adjuncþi, s-au punc-
tat etape de înscriere a copiilor în
învãþãmântul preºcolar ºi primar,
simularea examenelor naþionale,

desfãºurarea olimpiadelor ºcolare,
mobilitatea personalului. I-am asi-
gurat pe toþi directorii cã dacã vor
întâmpina dificultãþi, îi vom ajuta ºi
vom organiza ºedinþe de instruire.
Nu pot sã nu amintesc faptul cã, la
sfârºitul ºedinþei, domnul prof.
Zamfiricã Petrescu, director ad-
junct al Colegiului Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu”, ºi-a invitat
prietenii la o vizitã în incinta institu-
þiei de învãþãmânt amintite».

Mai este foarte puþin timp pânã când unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar trebuie sã finalizeze planul de
realizare a propriilor reviste. Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj va primi, între 12 februarie ºi 10 martie, toate
propunerile, care vor intra în etapa de analizã ºi avizare.

Reviste pentru eleviReviste pentru eleviReviste pentru eleviReviste pentru eleviReviste pentru elevi
«Este vorba despre reviste ºi periodice realizate de

elevi, în colegiul redacþional fiind maximum douã ca-
dre didactice. Se urmãreºte un palier larg, prin care
sã se ajungã la evidenþierea talentelor copiilor: dez-
voltarea capacitãþilor acestora, competiþia între clase
ºi unitãþi de învãþãmânt, participarea la concursuri
naþionale, în fiecare an judeþul Dolj participând cu cel
puþin zece reviste. În 2016, premiul I, în România, a
fost cucerit de cei de la Colegiul Naþional „Carol I”.
Vreau sã mai spun cã sunt diverse tematici ale aces-
tor publicaþii: de la umor (destinate preponderent ce-
lor din învãþãmântul preºcolar ºi primar ), pânã la
conotaþii ºtiinþifice (matematicã, fizicã, biologie, chi-
mie, informaticã etc.) ºi studiul limbilor strãine», a
precizat prof.  Simona Chiriþã, inspector pentru
activitãþi extracurriculare în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Demn de remarcat este ºi fap-
tul cã toate produsele publicistice pot intra în posesia
elevilor gratuit, fãrã niciun fel de cost.

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”
organizeazã astãzi, ora 16.30,
în Sala „Acad. Dinu C. Giures-
cu”, evenimentul de lansare a
volumului „Bãieþelul cu haine
largi” (Editura „Sitech”) al
autorului Piciu Onuþ Cãtãlin.
Invitaþi în cadrul evenimentu-
lui sunt Mircea Suchici –
solist violoncelist al Filarmo-
nicii „Oltenia”, Elena Trãilã –
preºedinte al Alliance Fran-
çaise Craiova, ºi prof. Cristi-
na Rotaru.

Lansare de carte
la Biblioteca Judeþeanã
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«Anul trecut a debutat, în ca-
drul instituþiei, un proiect-pilot prin
care i-am provocat pe colegii ac-
tori pãpuºari sã realizeze specta-
cole de creaþie colectivã. Am în-
ceput cu „Poveste despre Hansel
ºi Gretel”. Anul acesta continuãm,
pentru cã eu cred – ºi declar de
fiecare datã când am ocazia – cã
pãpuºarii sunt actori complecºi ºi
compleþi ºi pot sã facã lucruri pe
care doar ei ºtiu sã le facã atât de
frumos ºi atât de bine», a menþio-
nat, în cadrul unei conferinþe de
presã, Adriana Teodorescu, ma-
nagerul Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri”.

Alla Cebotari aduce în scenã
poveºtile populare ruseºti

cu care a crescut
Noul spectacol, „Gogoaºa ºi

Nãzdrãvanul Petriºor”, o are ca
regizoare ºi autoare a scenariului
pe cunoscuta actriþã Alla Cebo-
tari, bucuroasã cã a putut pune în
scenã chiar poveºtile cu care a
crescut în Basarabia. «Este un pro-
iect care mã urmãreºte din copilã-
rie, cu aceste poveºti populare ru-

„Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”„Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”„Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”„Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”„Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor” – o poveste veselã, – o poveste veselã, – o poveste veselã, – o poveste veselã, – o poveste veselã,
pentru cei mai mici spectatori ai Tpentru cei mai mici spectatori ai Tpentru cei mai mici spectatori ai Tpentru cei mai mici spectatori ai Tpentru cei mai mici spectatori ai Teatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”eatrului „Colibri”

Personaje jucãuºe ºi ale lor aventuri care îi vor
bucura pe cei mai mici dintre spectatori, în deco-
ruri vesele ºi pe un scenariu inspirat din poveºti
populare ruseºti – pe scurt, astfel poate fi descris
cel mai nou spectacol al actorilor Teatrului pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibi”, intitulat „Gogoaºa
ºi Nãzdrãvanul Petriºor”. Totodatã prima premie-
rã a anului, acesta face parte din proiectul „Pup-
pets Debut”, prin care actorii pãpuºari ai institu-

þiei sunt încurajaþi sã conceapã ºi sã punã în sce-
nã spectacole de creaþie colectivã. Din echipã fac
parte actriþa Alla Cebotari – care semneazã sce-
nariul ºi regia –, actorii Emanuel Popescu ºi Da-
niel Mirea, scenografa Iulia Goanþã ºi Alin Ma-
covei-Moraru, autorul muzicii. Spectacolul va fi
prezentat în premierã sâmbãtã, 4 februarie, de la
ora 18.00, o nouã reprezentaþie fiind anunþatã
pentru duminicã, 5 februarie, ora 11.00.

Potrivit organizatorilor, fotografiile sunt rea-
lizate de artiºti din 31 de organizaþii partenere
ale Asociaþiei „Euro Foto Art” din mai multe þãri
europene ºi din Asia. «Fiecare organizaþie par-
tenerã a acestei asociaþii internaþionale a fost
invitatã sã participe cu o colecþie de cinci ima-
gini reprezentative. Prin tradiþie, în fiecare an
organizatorii manifestãrii au ca invitat de onoa-
re câte o organizaþie partenerã. În acest an, a
fost Clubul Fotografic „Nufãrul” din Oradea,
care a aniversat 40 de ani de existenþã», preci-
zeazã organizatorii evenimentului.

În cadrul expoziþiei sunt prezentate imagini ale
artiºtilor fotografi din organizaþiile partenere din
Cehia, Croaþia, Serbia, Slovacia, România, Fe-
deraþia Rusã, Ucraina ºi Ungaria, ca ºi din China
ºi Japonia. România este reprezentatã de artiºti
fotografi din fotocluburile partenere: „Stars” ºi

seºti am crescut. Noi am mai rea-
lizat aici spectacole colective, ca
„Albã ca Zãpada”, din a cãrui dis-
tribuþie am fãcut parte. La acesta
însã am realizat ºi scenariul ºi co-
ordonez ºi direcþia scenicã, dar nu
s-ar putea acest lucru fãrã talenta-
ta scenografã Iulia Goanþã, care a
venit cu un decor atât de vesel. Îi
mulþumesc ºi lui Alin Macovei-
Moraru pentru muzica jucãuºã ºi
foarte antrenantã din acest spec-
tacol. Mai pot spune despre cola-
borarea cu cei doi actori cã a de-
curs… mãnuºã!», a declarat Alla
Cebotari. Absolventã a Facultã-
þii de Arte Frumoase „Gavril
Muzicescu” din Chiºinãu, sec-
þia Regie-Actorie, artista este
prima basarabeancã stabilitã la
Craiova de aproape 30 de ani.

Daniel Mirea ºi Emanuel
Popescu, din nou personaje

de poveste
Nu se aflã la primul spectacol de

creaþie colectivã, în cadrul Teatru-
lui „Colibri”, nici Daniel Mirea, al
cãrui joc actoricesc a fãcut deliciul
publicului în „Autobuzul cu pã-

puºi”, dupã scrierile lui I.L. Cara-
giale, ca ºi în „Prietenii Motanului
Încãlþat”, o propunere de interpre-
tare a cunoscutei poveºti venitã din
partea actriþei Iulia Cârstea. Distri-
buþia spectacolului „Gogoaºa ºi
Nãzdrãvanul Petriºor” îl include ºi
pe un alt îndrãgit actor, Emanuel
Popescu. „În piesa asta este vorba
ºi despre mâncare, ºi despre cât de
greu se obþine ea. ªi asta o ilustrea-
zã foarte bine personajele noastre
Iepurele, Lupul ºi Ursul. Sunt niºte
personaje care se dau grozave, is-
teþe – ºi într-o oarecare mãsurã
chiar sunt –, dar rãmân veºnic în
condiþia de flãmânzi ºi de perdanþi”,
a destãinuit actorul, referindu-se la
noul spectacol.

Scenografa Iulia Goanþã:
„A fost o provocare foarte mare

pentru mine!”
Echipa de creaþie este întregitã

de tânãra scenografã Iulia Goan-
þã, care debuteazã în aceastã ipos-
tazã pe scena Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri”. „A fost o pro-
vocare foarte mare pentru mine!
Munca în spatele scenei este tita-

nicã, deºi la sfârºit nu se vãd toate
încercãrile fãcute… A fost o cola-
borare foarte frumoasã ºi sper sã
fie doar începutul. Am lucrat cu
mare drag ºi poate de aceea nu am
simþit oboseala. Sper ca publicul
sã se bucure de ceea ce o sã vadã,
în special cei mici”, a afirmat Iulia
Goanþã. La începutul anului 2012,
ea a realizat aici asistenþa de sce-
nografie la spectacolul „Sarea în
bucate”, dupã Petre Ispirescu, pe
un scenariu ºi în regia lui Valentin
Dobrescu, cu scenografia semna-
tã Mihai Pastramagiu.

Alin Macovei-Moraru propune
o muzicã adaptatã,

provenind din folclorul rusesc
Deºi în cazul sãu colaborarea cu

pãpuºarii craioveni dateazã de ani
buni, o provocare mãrturiseºte cã
a fost noul spectacol ºi autorul mu-
zicii, Alin Macovei-Moraru.

«Având aici background-ul atâtor
spectacole, de fiecare datã tratez
o nouã provocare foarte serios, fi-
indcã nu vreau sã mã fac de râs
sau sã dezamãgesc în raport cu tot
ce am fãcut înainte. Debutul meu
în muzica de teatru pentru copii s-
a întâmplat cu mulþi ani în urmã,
cu ocazia spectacolului „Albã ca
Zãpada”, iar de atunci vin cu drag
de câte ori sunt solicitat», a mãr-
turisit compozitorul, adãugând cã
pentru „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul
Petriºor” a adaptat muzica prove-
nind din folclorul rusesc.

***
Biletele pentru premiera de sâm-

bãtã costã 10 lei ºi se pot procura
de la Agenþia Teatrului pentru Co-
pii ºi Tineret „Colibri” (Calea Bu-
cureºti nr. 56), deschisã de luni
pânã sâmbãtã, între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00, iar dumini-
ca, în intervalul 10.00-13.00.

Expoziþie internaþionalã de artã fotograficã, la CraiovaO expoziþie internaþionalã de
artã fotograficã, prezentatã la
Oradea, în cadrul ediþiei a V-a
a Festivalului Internaþional de
Fotografie „Carol Pop de
Szathmari”, de Asociaþia
Internaþionalã „Euro Foto Art”,
sub patronajul Ministerului
Culturii, se va deschide mâine
la Craiova. Vernisajul va avea
loc la ora 17.00, în Sala „ªtefan
Ciuceanu” a Muzeului Olteniei
” (strada „Madona Dudu” nr.
14), fiind organizat în partene-
riat cu Fotoclubul „Mircea
Faria”. Expoziþia cuprinde o
selecþie de 80 de fotografii din
cele 160, alb-negru ºi color,
expuse în premierã la Oradea
în decembrie 2016 ºi va putea fi
vizitatã de craioveni pânã pe
data de 23 februarie a.c.

„EKE Kolozsvar” din Cluj-Napoca, „Helios”
Marghita, „Marx Jozsef” Târgu Mureº, Grupul
Fotografic Târgoviºte, „Foto Studio Iris” Gheor-
gheni, „Dunãrea de Jos” Galaþi, „Vasile Venig
Laszlo” Carei, Asociaþia „Bucureºtiul meu drag”,
„CloseUp”, „Calderon” ºi Clubul de Fotografie
al Medicilor – Bucureºti, „Alutus” Slatina, „Floa-
rea de Colþ” Râmnicu Vâlcea, „Prisma” Mier-
curea Ciuc ºi „Mircea Faria” Craiova.

«Publicul amator de fotografie va putea des-
coperi în cadrul acestei expoziþii internaþionale
o serie de genuri consacrate ale artei fotografi-
ce: portrete, eseuri, nuduri, socio-fotografii, ar-
hitecturale, peisaje ºi umoristice. Este o expozi-
þie care vorbeºte despre prietenie, pasiune ºi uni-
versalitatea limbajului fotografic», a declarat
Dorian Delureanu, preºedintele Fotoclubului
„Mircea Faria”.
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Administraþia Vladimir Putin i-
a cerut noului preºedinte al SUA,
Donald Trump, sã fie mai speci-
fic privind propunerea de institui-
re a unor zone de securitate în Si-
ria, amintind cã tentativele de im-
plementare a unor politici similare
în Libia au fost tragice. Preºedin-
tele Donald Trump trebuie sã fie
mai specific privind propunerea
de instituire a unor zone de secu-
ritate în Siria, a declarat ministrul
rus de Externe, Serghei Lavrov,
amintind cã politicile similare apli-
cate de Statele Unite în Libia s-au
dovedit a fi tragice. Serghei La-
vrov a exprimat speranþa, dupã

Kremlinul acuzã UE cã blocheazã

extinderea unei centrale nucleare

ungare situatã pe malul Dunãrii
Preocupãri ale Uniunii Europene

privind “detalii nesemnificative”
blocheazã finalizarea unui proiect
nuclear pe malul Dunãrii între
Ungaria ºi Rusia, acuzã Iuri Uºakov,
un consilier al preºedintelui rus
Vladimir Putin. “Comisia Europea-
nã, care are obiecþii privind detalii
nesemnificative, împiedicã imple-
mentarea acestui proiect, decis deja
de Ungaria ºi Rusia”, a declarat Iuri
Uºakov înaintea vizitei oficiale a lui
Vladimir Putin la Budapesta. Guver-
nul Viktor Orban colaboreazã cu
Rusia pentru modernizarea centralei
nucleare Paks, situatã pe malul
Dunãrii. În altã ordine de idei, Iuri
Uºakov a acuzat Administraþia
Ucrainei cã încearcã sã amplifice
conflictul militar din estul Ucrainei.
Kievul a atribuit insurgenþilor proruºi
intensificarea violenþelor în zona
Avdiyivka. „Prin provocãrile flagrante
din zona Avdiyivka, Kievul vrea sã
verifice determinarea noii Adminis-
traþii americane”, a afirmat Uºakov.

Marea Britanie vrea sã menþinã, dupã

Brexit, cooperarea strânsã cu UE

în domeniul nuclear
Marea Britanie intenþioneazã sã

menþinã o cooperare strânsã în
domeniul nuclear cu Uniunea Euro-
peanã dupã ieºirea din Blocul comu-
nitar, afirmã ministrul britanic
pentru Brexit, David Davis. “Obiecti-
vele noastre sunt foarte clare; vom
menþine cea mai strânsã cooperare
nuclearã cu Uniunea Europeanã, o
relaþie care poate lua diverse forme ºi
va fi subiect de negociere”, a spus
David Davis. Astfel, Londra intenþio-
neazã sã menþinã cooperarea cu
Agenþia Europeanã pentru Energie
Atomicã (Euratom). Potrivit experþi-
lor, desprinderea Marii Britanii de
Euratom ar genera costuri suplimen-
tare pentru britanici ºi ar putea
amâna concretizarea unor proiecte
nucleare.

Martin Schulz: Mãsurile luate de Donald

Trump “nu au specific american”.

UE nu le împãrtãºeºte
Mãsurile antiimigraþie aplicate de

noul preºedinte al SUA, Donald
Trump, “nu au specific american”,
iar Germania ºi Uniunea Europeanã
nu împãrtãºesc aceste idei, afirmã
Martin Schulz, candidat la funcþia
de cancelar german ºi fost preºedinte
al Parlamentului European. “Mãsu-
rile antiimigraþie luate de Donald
Trump nu au specific american.
Statele Unite sunt o naþiune model,
o naþiune a valorilor democraþiei ºi
libertãþii”, a afirmat Martin Schulz,
liderul Partidului Social-Democrat
(SPD) din Germania. “În cazul în
care Trump va continua parcursul
împotriva acestui sistem de valori, îi
voi transmite, în calitate de cance-
lar, urmãtorul mesaj: Acestea nu
sunt politicile Germaniei ºi Euro-
pei”, a adãugat Martin Schulz, citat
de Funke Mediengruppe ºi de revista
Der Spiegel.

Peste 1.100 membri ai forþelor de poli-
þie germane au descins ieri dimineaþã la 54
de adrese, inclusiv locuinþe sau moschei,
din oraºul Frankfurt ºi alte localitãþi din
landul Hesse,ºi au arestat un bãrbat de na-
þionalitate tunisianã despre care existã sus-
piciuni cã ar fi plãnuit un atac terorist.
Autoritãþile suspecteazã cã tunisianul în
vârstã de 36 ani a fost recrutat de organi-
zaþia teroristã Stat Islamic încã din luna

Marine Le Pen, liderul formaþiunii fran-
ceze populiste de extremã-dreapta Frontul
Naþional, a anunþat cã nu va mai propune în
proiectul sãu prezidenþial din 2017 restabili-
rea pedepsei cu moartea, preferând pedeap-
sa cu închisoarea pe viaþã fãrã posibilitatea
de eliberare condiþionatã, deºi se declarase
favorabilã în trecut acestei mãsuri, scrie Le
Figaro. “Integrez în proiectul meu pedeapsa
cu închisoarea pe viaþã fãrã posibilitatea de
eliberare condiþionatã”, a spus ea în cadrul
emisiunii Questions d’Info. Aceasta a con-
firmat de asemenea pentru AFP cã ar retra-

Vaticanul a anunþat, ieri, cã este îngrijo-
rat cu privire la mãsurile luate de preºedin-
tele SUA, Donald Trump, împotriva imi-
graþiei. “Cu siguranþã existã o îngrijorare
deoarece suntem mesagerii unei alte cul-
turi, aceea a deschiderii”, a declarat secre-
tarul de Stat adjunct al Vaticanului, arhiepi-
scopul Angelo Becciu, pentru un post ita-

Rusia cere clarificãri din partea AdministraþieiRusia cere clarificãri din partea AdministraþieiRusia cere clarificãri din partea AdministraþieiRusia cere clarificãri din partea AdministraþieiRusia cere clarificãri din partea Administraþiei
Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump privind abordarea faþã de Siriarump privind abordarea faþã de Siriarump privind abordarea faþã de Siriarump privind abordarea faþã de Siriarump privind abordarea faþã de Siria

întrevederea pe care a avut-o cu
ministrul de Externe din Emirate-
le Arabe Unite, Abdullah bin Zay-
ed Al Nahyan, cã Moscova ºi Wa-
shingtonul vor putea discuta cu-
rând despre situaþia din Siria. Si-
ria se confruntã, începând din
martie 2011, cu revolte reprimate
violent ºi cu un conflict militar
între serviciile de securitate sub-
ordonate regimului Bashar al-As-
sad, forþele opoziþiei ºi grupuri
teroriste, inclusiv organizaþia sun-
nitã Stat Islamic (Stat Islamic în
Irak ºi Siria / Stat Islamic în Irak
ºi Levant). Bilanþul conflictului
depãºeºte 270.000 de morþi.

Vaticanul, îngrijorat cu privire la mãsurile luate
de preºedintele SUA împotriva imigraþiei

lian de televiziune cu profil religios, rãspun-
zând la o întrebare despre ordinul executiv
al lui Trump. Becciu, care ocupã locul al
treilea în ierarhia Vaticanului, a fost între-
bat despre ordinul executiv antiimgraþie
semnat de Trump precum ºi despre promi-
siunea lui de a construi un zid la graniþa
Statelor Unite cu Mexicul. “Papa Francisc,

de fapt, insistã asupra capacitãþii de a-i in-
tegra pe cei care ajung în societãþile ºi cul-
turile noastre”, a declarat el pentru TV2000.
Unii lideri catolici din Statele Unite au criti-
cat ordinul executiv al lui Trump. Cardina-
lul Blase Cupich din Chicago a declarat in
weekend cã documentul este în contradic-
þie cu valorile catolice ºi americane.

Marine Le Pen nu va mai propune în proiectul
sãu prezidenþial pedeapsa cu moartea

ge propunerea de restabilire a pedepsei cu
moartea. Marine Le Pen a declarat în 2015,
în urma atentatului de la redacþia Charlie
Hebdo din Paris, cã dacã va fi aleasã preºe-
dinte al Franþei, va declanºa un referendum
privind pedeapsa cu moartea. “Am spus în-
totdeauna cã vreau sã le ofer francezilor
posibilitatea de a se exprima pe aceastã temã
printr-un referendum. Eu, personal, cred cã
pedeapsa cu moartea trebuie sã existe în ar-
senalul nostru juridic (...), pentru crimele
cele mai odioase”, a declarat atunci pentru
postul France 2 preºedinta FN, în condiþiile

în care pedeapsa capitalã a fost abolitã în
Franþa în 1981. Marine Le Pen cerea “acþi-
uni puternice ºi eficiente”, precum “contro-
lul frontierelor, retragerea naþionalitãþii, con-
solidarea mijloacelor acordate poliþiei, ale
cãrei efective au scãzut în ultimii ani”. Ea a
notat de asemenea atunci cã serviciile de in-
formaþii franceze se confruntã cu o “lipsã
de resurse”. Liderul formaþiunii franceze
populiste de extremã-dreapta Frontul Naþio-
nal, a refuzat sã returneze pânã la 31 ianua-
rie peste 300.000 de euro, pe care Parla-
mentul European o acuzã cã i-ar fi irosit.

Poliþia a efectuat mai multe razii antiteroriste
în Frankfurt ºi alte localitãþi din landul Hesse

august 2015, iar acesta ºi-ar fi creat o re-
þea de susþinãtori cu scopul de a comite
un atentat în Germania, a anunþat Procu-
ratura de la Frankfurt. Poliþia a efectuat
razii în Frankfurt am Main, Offenbach am
Main, Darmstadt, Limburg ºi Wiesbaden.
Autoritãþile ancheteazã 16 suspecþi, cu
vârste cuprinse între 16 ºi 46 de ani, in-
clusiv bãrbatul arestat. Planurile privind
atacul erau într-o fazã incipientã ºi o þintã

concertã nu fusese
încã selectatã, a preci-
zat Procuratura. Peter
Beuth, ministrul de In-
terne al landului Hes-
sa, a declarat cã nu era
vorba de un pericol
iminent, adãugând cã
poliþia a reuºit sã “des-
tructureze o vastã re-
þea salafistã”. Salafis-
mul este o interpretare
ultraconservatoare a
sunnismului. Marþi,
poliþia germanã a
arestat la Berlin trei
persoane despre care

se presupune cã aveau legãturi strânse cu
militanþi Stat Islamic ºi care ar fi plãnuit
sã cãlãtoreascã în Orientul Mijlociu pen-
tru a se alãtura reþelei teroriste. Max Weiss,
purtãtorul de cuvânt al Centrului de an-
chete din Hessa. a comunicat cã investi-
gaþia în acest caz a durat patru luni ºi apro-
ximativ 150 de ofiþeri de poliþie au lucrat
la anchetã. Tunisianul reþinut miercuri a
locuit în Germania în perioada 2003-2013
ºi a revenit ca azilant în august 2015, au
precizat procurorii. Acesta a fost arestat
un an mai târziu, deoarece nu ispãºise o
sentinþã pentru vãtãmare corporalã din
2008. În acelaºi timp, autoritãþile tunisie-
ne încercau sã obþinã extrãdarea lui, acesta
fiind suspectat cã ar fi participat în plã-
nuirea ºi executarea atacului de la Muzeul
Bardo din Tunis, din martie 2015. Sus-
pectul a fost eliberat în luna noiembrie a
anului trecut, dupã ce ºi-a ispãºit pedeap-
sa iar autoritãþile din Tunisia nu a reuºit sã
prezinte documentaþia necesarã pentru
aprobarea mãsuri de extrãdare, au preci-
zat procurorii germani. Totuºi, tunisianul
a fost þinut sub supraveghere dupã elibe-
rare pânã în momentul arestãrii.
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Magic Mike XXL

Se difuzeazã la HBO, ora 14:25

„Magic Mike XXL” reia poves-
tea lui Mike, la trei ani dupã ce
a renunþat la promiþãtoarea sa
carierã de stripper. Dupã înde-
lungi insistenþe, acesta accep-
tã sã se întoarcã în trupa de
dansatori exotici „Regii din
Tampa”, aflatã acum în pragul
eºecului. Pentru ultimul lor
spectacol vor pregãti un show
senzaþional, în care legendarul
Magic Mike va strãluci din nou
în lumina reflectoarelor...

Rush: Rivalitate
ºi adrenalinã

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 22:45

Acþiunea filmului Rush: Rivalita-
te ºi Adrenalinã are loc în epoca
de aur a curselor Formula 1 ºi
relateazã povestea adevãratã a
doi dintre cei mai cunoscuþi
piloþi din aceastã competiþie,
rivali: James Hunt versus Niki
Lauda, dar ºi lupta dintre echipe-
le lor, McLaren ºi Ferrari. Filmul
urmãreºte vieþile celor doi,
iubirile lor, dar ºi extraordinarul
sezon de Formula 1 din 1976...

Anul Unu

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Comedie biblicã în stilul caracte-
ristic lui Judd Appatow. Doi
pierde-varã hãlãduiesc în vre-
murile imemoriale ale Vechiului
Testament ºi interacþioneazã, în
stilul propriu, cu evenimentele
prezentate în acesta. Nu vã
aºteptaþi la un film biblic în
genul Patimilor lui Hristos,
pentru cã viziunea lui Appatow
ºi a scenariºtilor este, ca sã
folosim un eufemism...

JOI - 2 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
08:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:35 TVR 60
13:30 Oameni ca noi
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Lozul cel mare
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 A doua emigrare
22:55 Vorbeºte corect! (R)
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 TVR 60 (R)
04:15 A doua emigrare (R)
04:45 Doar sã gustaþi (R)
05:11 Pro patria (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Naturã ºi aventurã (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Arte, carte ºi capricii (R)
15:30 Filler
15:40 O carierã de succes
2014, Comedie
17:20 Filler
17:30 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Nu-mi frange inima
1999, Marea Britanie, Comedie,

Romantic, Dragoste
21:50 Filler
22:10 Intalnire cu destinul
2014, Dramã, Thriller
23:40 Pofticioºi, la cratiþã! (R)
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:35 Duelul pianelor (R)

TVR 2

07:25 Whiskey Tango Foxtrot
09:20 Legenda din Longwood
11:00 Mâine
13:00 Douã lozuri
14:25 Magic Mike XXL
16:20 Noi suntem Marshall
18:30 Bruno ºi Boots: salt în piscinã
20:00 Beware the Slenderman
21:55 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
23:25 Mami
01:40 Camera de camin

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Condamnat sã ucidã
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:45 Rush: Rivalitate ºi

adrenalinã
2013, SUA, Germania, Marea

Britanie, Acþiune, Biografic, Dramã,
Sport

01:00 ªtirile Pro Tv
01:30 Condamnat sã ucidã (R)
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:30 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Jonglerul (R)
08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Aventurile Baronului

Munchausen (R)
14:15 Omul-Pãianjen 2 (R)
16:45 La bloc
18:45 Crimã în Greenwich
20:30 Anul Unu
22:30 Fãrã apãrare
01:00 Strategia supravietuirii
03:15 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 Bun venit acasã, Roscoe

Jenkins!
2008, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
22:30 Xtra Night Show
01:00 Bun venit acasã, Roscoe

Jenkins! (R)
2008, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Roman-

tic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine

(R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:40 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Porþile albastre ale

oraºului
1975, România, Dramã, Rãzboi
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 M-a fãcut mama artist
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus din inima Româ-

niei (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
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester City -
Barcelona

15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Europa

League: Zurich - Steaua
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: ''Bãtaie ca în

Las Vegas!''
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Dimineaþã nori,
urmaþi de soare
dupã-amiazã

miercuri, 2 februarie - max: 2°C - min: -6°C

$
1 EURO ...........................4,5240 ............. 45240
1 lirã sterlinã................................5,2906....................52906

1 dolar SUA.......................4,1935........41935
1 g AUR (preþ în lei)........163,1919.....1631919

Cursul pieþei valutare din 2 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11joi, 2 februarie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Unitatea Militarã 01662

Craiova organizeazã concurs,
conform H.G. 286/23.03.2011,
cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, pentru ocuparea
a 2 posturi vacante de perso-
nal civil contractual, de exe-
cuþie: - un post de administra-
tor financiar debutant (M) la
Compartimentul documente
clasificate / studii medii / fãrã
condiþii de vechime în muncã
ºi specialitate; - un post de
referent de specialitate debu-
tant (S) la microstructura Apã-
rare împotriva incendiilor / ab-
solvenþi ai învãþãmântului su-
perior de lungã duratã cu di-
plomã de licenþã / certificat de
absolvire a unui curs de ca-
dru tehnic cu atribuþii în dome-
niul prevenirii ºi stingerii in-
cendiilor / fãrã condiþii de ve-
chime în muncã ºi specialita-
te. Probele de concurs: - pro-
ba scrisã, în data de 24.02.2017,
ora 10.30; - interviul, în data de
02.03.2017, ora 09.30. Data li-
mitã de depunere a dosarelor:
16.02.2017, ora 15.00. Dosare-
le de concurs se depun la se-
diul Unitãþii Militare 01662 Cra-
iova, str. Vasile Alecsandri, nr.
91. Detaliile organizatorice vor
fi afiºate la sediul unitãþii ºi pe
pagina de internet, la adresa:
http://smg.mapn.ro/anunturi/
concursuri.php. Date de con-
tact ale secretariatului, la tele-
fon 0251/562828, int. 108.

Unitatea Militarã 01662
Craiova organizeazã con-
curs, conform H.G. 286/
23.03.2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pen-
tru ocuparea a 3 posturi va-
cante de personal civil con-
tractual, de execuþie: - 2
posturi de îngrijitor la grupa
deservire în plutonul deser-
vire din compania sprijin / ab-
solvenþi ai unei ºcoli profesi-
onale / minim 5 ani vechime
în muncã; - 1 post de ºofer I
la grupa autospeciale în plu-
tonul deservire din compania
sprijin / document care ates-
tã absolvirea cel puþin a unei
ºcoli profesionale / permis de
conducere categoriile B, BE,
C, CE, D, DE / vechime în spe-
cialitate minim 5 ani. Probele
de concurs: - proba scrisã, în
data de 24.02.2017, ora 10.30;
- interviul, în data de
02.03.2017, ora 09.30. Data li-
mitã de depunere a dosare-
lor: 16.02.2017, ora 15.00. Do-
sarele de concurs se depun
la sediul Unitãþii Militare
01662 Craiova, str. Vasile
Alecsandri, nr. 91. Detaliile or-
ganizatorice vor fi afiºate la
sediul unitãþii ºi pe pagina de
internet, la adresa: http://
smg.mapn.ro/anunturi/con-
cursuri.php. Date de contact
ale secretariatului, la telefon
0251/562828, int. 108.

Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia

SA, Craiova, str. Brestei,
nr.133, judeþul Dolj anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru
„PROIECTUL  REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRAS-
TRUCTURII DE APÃ ªI APÃ
UZATÃ DIN JUDEÞUL DOLJ,
IN PERIOADA 2014 – 2020”
“Execuþie  sistem nou de ali-
mentare cu apã potabilã ºi ex-
tindere canalizare apa uzatã
menajerã”,  propus a fi ampla-
sat în Comuna Cerat. Informa-
þiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str.Petru Rareº,
nr.1, în zilele de luni – joi între
orele 0800 – 1630 ºi vineri între
orele 0800-1400 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
http//:apmdj.anpm.ro ºi la se-
diul Companiei de Apã Olte-
nia SA, str. Brestei, nr. 133.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr.1.

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.
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OFERTE DE SERVICIU

Firmã de consultan-
þã, angajeazã tineri
absolvenþi de studii
superioare. Depune-
re CV-uri la e-mail:
idysprojecteu@-
gmail.com. Telefon:
0744/788.559.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sanita-
re ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmi-
dã, anexe gospodã-
reºti ºi beci, grãdinã,
vie. Telefon: 0735/
923.982; 0351/410.383.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Particular casã Cra-
iova, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã,
reabilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

TERENURI
Vând 1 ha teren Pie-
leºti – sat, Tarlaua 56.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0762/992.575;
0743/ 485.514.
Vând teren intravilan
în Craiova, str. Nico-
lae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pie-
leºti. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã.
Telefon: 0745/589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament
2 camere. Telefon:
0745/589.825.

STAÞIUNEA DE CERCETARE
DEZVOLTARE AGRICOLÃ
ªIMNIC, cu sediul  în  Craiova,
ªoseaua Bãlceºti, nr. 54, vinde:

- sãmânþã de porumb Olt
ºi F 376,

- floarea soarelui Performer,
- lucernã,
- orzoaicã,
- ovãz
- mazãre la cele mai mici

preþuri.

Relaþii la telefon / fax: 0251/ 417.534;
e-mail: scdasimnic@yahoo.com.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 2 februarie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND baloþi fân
amestec lucernã. Te-
lefon: 0724/166.668.
VÂND baloþi lucernã.
Telefon: 0723/306.777.
Vând solarii profesio-
nale, arcade þevi ram-
forsate cu lonjeroane
ºi montate pe pivoþi
metalici cu suprafeþe
de 24 mp, 45 mp, 54
mp, 100 mp. Telefon:
0727/714.184.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai,
prãºitoare de cai, în-
gropãtoare. Telefon:
0768/721.915.
Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Vând lãmâi în primul
an de fructificare,
flori de apartament
trandafir japonez,
maica domnului ºi
flori de piatrã. Tele-
fon: 0742/023.399.
Vând aparat gimnas-
ticã AB-ROCKET
nou  150 lei. Telefon:
0351/413.276.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung
pentru piese. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îmblã-
nitã, guler astrahan
pe comandã, 4 bare
cornier de 70 cm,
lungime 2,80m, 3 foi
tablã zincatã 2/1- 15
lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.

Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0 7 7 3 / 8 0 1 . 6 1 9 ;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineas-
ca douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez camerã la
casã toate condiþiile
(lângã Stadion). Te-
lefon:  0745/043.152.
Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat ºi
mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise
termopan, igienã ºi
liniºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.

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

CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi re-
laþii contracte întreþi-
nere: 0766/673.666.
COMEMORÃRI

S-au scurs ºase
sãptãmâni de când
o boalã îndelunga-
tã ºi nemiloasã l-a
rãpit de lângã noi pe
dragul nostru pro-
fesor ºi poet, VALE-
RIU GRIGORIE.
Cãrþile lui sunt mãr-
turii certe ale valorii
unui spirit inteligent

ºi sensibil. Îl vom
plânge mereu pen-
tru sufletul sãu bun
ºi-i vom pãstra o
neîntinatã amintire.
Dumnezeu, pe care
l-a venerat, sã-l
odihneascã în pace
ºi liniºte! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Grupa D – Etapa a 4-a
SCM “U” Craiova – Azimut Modena 0-3
Partida PGE Skra Belchatow – ACH Ljubljana s-a disputat asearã.

Clasament
1. Modena 4 4 0 12-4 11
2. CRAIOVA 4 1 3 6-10 4
3. Ljubljana 3 1 2 6-8 3
4. Belchatow 3 1 2 5-7 3
Au mai rãmas de jucat partidele: Modena – Belchatow (14 februarie,

21:30), Craiova – Ljubljana (15 februarie, 19:00), Ljubljana – Modena (1 martie,
ora 18:00), Belchatow – Craiova (1 martie, 21:00).

Voleibaliºtii de la SCM Univer-
sitatea Craiova nu au mai repetat
evoluþia bunã din Italia, unde, ne-
verosimil, au beneficiat de o dublã
ºansã de a face 2-0, ºi au cedat
fãrã drept de apel, marþi searã, la

Adversar de calibru, dar…

Craiovenii, modeºti cu ModenaCraiovenii, modeºti cu ModenaCraiovenii, modeºti cu ModenaCraiovenii, modeºti cu ModenaCraiovenii, modeºti cu Modena

Divizionara C, CSO Filiaºi, a fost învinsã, ieri, cu
scorul de 2-1 (1-1), de echipa Flacãra Horezu (Liga 4
– Vâlcea), într-un meci amical disputat în localitatea
Popeºti. Golul filieºenilor a fost marcat de Claudiu
Bãlan.

Florin ªoavã a început cu echipa: Mogoºanu – Cio-
cârlã, Lupu, Neacºu, Tereche – Borhot, Bogdanovici,
Borneci, Cruºoveanu – Bãlan, Duriþã. Au mai intrat:
Chircan, Calu, Obeanu, Fruntelatã, Georgescu, Toshi,
Pârvuicã, A. Stancu.

„Am jucat în condiþii impracticabile, deºi este vor-

Filiaºiul – depãºitã de Flacãra
Horezu, într-un joc test

ba despre un teren sintetic. Au fost suprafeþe de gheaþã,
pe un sfert din el era zãpadã… Dacã ºtiam nici nu mai
fãceam deplasarea sã jucãm. Sunt nemulþumit de joc,
de calitatea terenului… Bine cã am scãpat teferi ºi nu
e nimeni accidentat. Singurul lucru bun din treaba asta
este cã am fãcut miºcare”, a declarat Florin ªoavã,
citat de csofiliaºi.ro.

Urmãtorul joc amical pentru CSO Filiaºi are loc
sâmbãtã, de la ora 13.30, pe sinteticul de la „Aripile”
Craiova, în compania celor de la Dunãrea Calafat (lo-
cul 11 în Liga a IV-a Dolj).

Calificatã direct în manºa se-
cundã a turneului de la Sankt Pe-
tersburg (Rusia), dotat cu premii
în valoare de 710.900 de dolari,
Simona Halep, numãrul 4 mondia-
lã ºi principala favoritã a competi-
þiei, a luat startul, ieri, cu o victo-
rie contra croatei de 19 ani, Ana

Halep debuteazã cu dreptul la St. Petersburg

Konjuh (39 WTA), scor 6-4, 7-6
(2). Amintim, în runda inauguralã
Konjuh o eliminase pe Monica Ni-
culescu, cu 1-6, 6-3, 6-2.

Urmãtoarea adversarã a lui Ha-
lep, în faza sferturilor de finalã, va
fi una dintre reprezentantele gaz-
delor, Natalia Vikhlyantseva (115

WTA), care a produs surpiza în
compania compatrioatei Daria Ka-
satkina, scor 7-6 (4), 6-2. Meciul
va fi mâine, iar Halep conduce cu
1-0 la directe, victorie cu un dublu
6-2 în optimile turneului de la Shen-
zen, în 2015.

Pe tabloul de dublu, Monica
Niculescu ºi Irina Begu au depãºit
turul inaugural, mergând la rându-
le în sferturi, dupã ce au întrecut
perechea Lenka Kuncikova (Ce-
hia)/Elise Mertens (Belgia), scor 6-
1, 6-3. Pentru un loc în penultimul
act, româncele se vor bate, astãzi,
cu favoritele 3, Daria Gavrilova
(Australia) ºi Kristina Mladenovic
(Franþa).

În schimb, final rapid de drum
pentru Raluca Olaru ºi ucrainena-
ca Olga Savciuk, învinse de tan-
demul Jelena Ostapenko (Letonia)/
Alicja Rosolska (Polonia),scor 2-
6, 4-6.

Competiþia de la Sankt Peters-
burg este transmisã în direct de
Digi Sport 2.

DIGI SPORT 1

22:00 – FOTBAL – Cupa
Spaniei: Celta Vigo – Alaves.

DIGI SPORT 2

7:00, 8:30 – TENIS (F) –
Taiwan Open / 10:00 – TENIS
(F) – Turneul de la Sankt-
Petersburg, în Rusia.

DIGI SPORT 3

7:00, 8:30 – TENIS (F) –
Turneul de la Sankt-Peters-
burg, în Rusia / 10:00 –
TENIS (F) – Taiwan Open /
18:00, 19:45, 21:45 – BAS-
CHET (M) – Euroliga: Unics
Kazan – Olympiacos Pireu,
Fenerbahce Istanbul – ÞSKA
Moscova, Emporio Armani
Milan – Darussafaka Istanbul.

DIGI SPORT 4

18:30 – HOCHEI – Liga MOL:
ASC Corona Braºov – Debrecen.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 1

5:00 – HOCHEI – NHL:
Vancouver Canucks – San Jose
Sharks.

EUROSPORT 1

9:00 – BIATLON (M) –
Universiada, la Almata, în
Kazahstan / 11:30 – CICLISM
– Turul Dubaiului, în Emirate-
le Arabe Unite / 13:30 –
PATINAJ ARTISTIC (F) –
Universiada, la Almata / 16:00
– CICLISM – Turul Comuni-
tãþii valenciene / 21:00 –
SNOOKER – Mastersul
German, la Berlin.

EUROSPORT 2

10:00 – SNOWBOARD –
Universiada, la Almata, în
Kazahstan / 11:00, 16:00 –
SNOOKER – Mastersul
German, la Berlin.

VOLEI – LIGA CAMPIONILOR

Polivalentã, scor 0-3 (16-25, 19-
25, 18-25), în compania puterni-
cei Azimut Modena, formaþie vã-
zutã de cãtre specialiºtii drept una
dintre principalele favorite la cu-
cerirea trofeului Ligii Campionilor.

A contat enorm ºi absenþa ridi-
cãtorului Cristian Bartha, acciden-
tat în partida de Cupã, din urmã
cu o sãptãmânã, cu Arcada Galaþi.
Înlocuitorul sãu, Andrei Georges-
cu, a avut o prestaþie mai mult de-

cât modestã, ca de altfel, cum am
menþionat deja, întreaga echipã, iar
cei aproximativ 2.500 de specta-
tori.au plecat dezamãgiþi spre case.

„A fost foarte greu sã obþinem
ceva în acest meci. Din pãcate,
bãieþii mei nu au mai avut aceeaºi
concentrare ºi plãcere de a juca
volei, ca în partidele anterioare. Am
avut trac, emoþii ºi am greºit foar-
te mult la preluare. Când joci cu o
asemenea echipã, dacã nu aduci
mingea la fileu sã construieºti ata-
cul, nu ai nicio ºansã”, a spus teh-
nicianul Dãnuþ Pascu.

„Meciul nu s-a comparat cu cel
de la Modena, unde ne-au permis sã
ne facem jocul ºi sã le punem pro-
bleme. Astãzi a fost mult mai greu ºi
nu am reuºit sã luãm nici mãcar un
set. Vreau sã mulþumim publicului,
care a venit în numãr foarte mare la
salã ºi sperãm ca ºi pe viitor sã se
întâmple acest lucru”, a declarat ºi
cãpitanul Laurenþiu Licã.

De partea cealaltã, antrenorul
Roberto Piazza a afirmat: „Am ju-
cat împotriva unei echipe care nu
a putut utiliza un titular, Bartha,
accidentat, ºi a contat mult pentru
ei. Ne-am concentrat sã jucãm cât
mai bine, pentru cã am pierdut în
semifinalele Cupei Italiei ºi trebuia
sã ne revenim în aceastã partidã.”

Despre partidã a vorbit ºi fran-
cezul Earvin Ngapeth: „Am fãcut
un joc bun. Am întâlnit o echipã
bunã la Craiova, însã a trebuit sã
ne revanºãm dupã meciul mai slab
fãcut în Cupa Italiei. Muncim în
fiecare sã obþinem rezultate bune
ºi acum este bine cã am luat trei
puncte.”

Pentru alb-albaºtri urmeazã
acum derby-ul din campionat cu
Steaua (craiovenii sunt pe 5, iar
bucureºtenii pe 2, la 7 “lungimi”
distanþã). Meciul va fi în Bãnie,
duminicã, de la ora 12:00, în di-
rect la Digi Sport.
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1. Viitorul 21 13 3 5 29-19 42
2. FCSB 21 12 4 5 27-16 40
3. Craiova 21 11 4 6 28-21 37
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 21 9 5 7 33-28 32
6. CFR Cluj 21 10 6 5 34-20 30
7. Astra 21 8 5 8 21-25 29
8. Botoºani 21 7 4 10 25-25 25
9. CSMP Iaºi 21 7 4 10 22-23 25
10. Voluntari 21 7 4 10 27-29 25
11. Pandurii 21 6 6 9 22-32 18
12. Chiajna 21 4 5 12 11-26 17
13. ASA 21 5 3 13 18-33 9
14. ACS Poli 21 6 4 11 21-34 8

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 22

Pandurii – CSMP Iaºi, vineri, ora 17.30
Astra – ASA, vineri, ora 20
„U” Craiova – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 14
Dinamo – Viitorul, sâmbãtã, ora 20
FC Botoºani – Concordia, duminicã, ora 17.30
CFR Cluj – FCSB, duminicã, ora 20
ACS Poli – Gaz Metan, luni, ora 20

Universitatea Craiova ºi atacantul se înþeleseserã cu campioana
Belgiei, care a acceptat sã achite suma de 3 milioane de euro, dar
oltenii n-au vrut sã-ºi cedeze cãpitanul decât din varã, aºa cã bel-
gienii s-au reorientat ºi l-au achiziþionat pe dinamovistul Rotariu

Jucãtorii Universitãþii Craiova au
avut o „escalã” în drum spre baza
de la Aeroport, unde au efectuat an-
trenamentul de ieri. Alb-albaºtrii au
participat la acþiunea de deszãpezi-
re a terenului de pe „Extensiv”,
unde sâmbãtã dupã-amiazã vor juca
primul meci oficial din 2017, con-
tra lui FC Voluntari. Evident, parti-
ciparea a fost una simbolicã, fotba-
liºtii înfigând de câteva ori lopeþile
în porþiunea de zãpadã lãsatã spe-
cial, un „dreptunghi alb” care a fost
degajat ieri pentru ca întreaga su-
prafaþã de joc sã fie curãþatã. În ciu-
da promovãrii pe reþelele de sociali-
zare, prin care suporterii erau invi-
taþi sã se alãture jucãtorilor la aceastã
acþiune, doar vreo 15 fani au apã-
rut cu lopeþile pe „Extensiv”. Ma-
nagerul general, Marcel Popescu, a
pus „absenteismul” pe seama orei
nepotrivite. Deºi li se promisese o
canã de vin fiert ºi „surprize cu în-
semnele clubului” pe care le puteau
gãsi în zãpadã, suporterii n-au
achiesat la acþiune, numãrul jucã-
torilor ºi chiar al ziariºtilor depãºin-

Universitatea Craiova a negociat
în ultima zi de transferuri în Euro-
pa mutarea lui Andrei Ivan la FC
Bruges. Pãrþile s-au înþeles asupra
sumei de 3 milioane de euro, plus
procent dintr-un viitor transfer,
jucãtorul ºi-a dat acordul, însã gru-
parea belgianã l-a dorit imediat pe
atacantul de 20 de ani, iar Craiova
n-a fost de acord decât cu ceda-
rea din varã. În acel moment, cei
de la Bruges au renunþat la Ivan ºi
ºi-au îndreptrat atenþia cãtre dina-
movistul Dorin Rotariu, pe care l-
au achiziþionat cu o sumã mai micã,
2,2 milioane de euro. În loc sã ajun-
gã la antrenamentele lui Bruges,

Andrei Ivan a fost prezent ieri di-
mineaþã pe stadionul „Extensiv”,
unde a participat, alãturi de colegii
sãi ºi de câþiva suporteri la o acþiu-
nea de deszãpezire a terenului de
joc. „Asta este, nu sunt dezamãgit
cã nu s-a efectuat transferul. Sper
sã marchez cât mai mult la Uni-
versitatea, sã luãm un trofeu ºi
vom vedea la varã ce va fi, poate
voi ajunge atunci la o echipã de
top. Trebuie sã mã cinsteascã Ro-
tariu, îi urez baftã acolo” a spus
Ivan.

„Totul era stabilit, cãzusem de
acord asupra sumei de transfer, 3
milioane plus procente, jucãtorul era

de acord, însã totul a picat datori-
tã faptului cã am promis suporte-
rilor cã nu vom ceda decât maxim
un jucãtor titular pe an ºi ºtiþi cã
deja l-am vândut pe Vãtãjelu. Dem-
nitatea ºi credibilitatea noastrã în
faþa suporterilor este mai impor-
tantã. A profitat Dinamo, mã bu-
cur cã a plecat un jucãtor din Ro-
mânia, suntem într-o zonã în care
trebuie sã mai ºi vindem pentru a
continua activitatea. Pentru noi este
important cã Ivan, cãpitanul echi-
pei, pune mai presus Universitatea
decât ambiþia sa personalã” a de-
clarat managerul general al Craio-
vei, Marcel Popescu.
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du-l pe cel al fanilor.

Au fost
prezentate

noile achiziþii
Cu ocazia acþiunii organizate pe

„Extensiv”, craiovenii ºi-au prezen-

tat ºi achiziþiile iernii: Mingote, Drã-
ghici, Fajic, Dimitrov ºi Barthe.
„Sunt onorat sã reprezint acum,
la final de carierã, o echipã pre-
cum Universitatea Craiova. Sper
sã pun umãrul la performanþele
din acest sezon” a spus portarul
portughez Pedro Mingote. „Sunt
fericit cã am ajuns sã joc la o
echipã precum Universitatea Cra-
iova ºi vreau sã rãmân cât mai
mult timp aici, sunt oltean ºi este
locul ideal pentru mine” a decla-
rat mijlocaºul de 19 ani, Stephan
Drãghici. „Cu FC Botoºani am
jucat în Europa League, sper sã
ajung sã joc ºi în Champions Lea-
gue, aici la Craiova” a spus fun-
daºul dreapta bulgar Radoslav Di-
mitrov, cel despre care Mulþescu
spunea cã s-a integrat foarte bine
„de parcã a jucat toatã viaþa la

Craiova”. „Vreau sã facem un se-
zon bun ºi sã evoluãm cu succes
pe noul stadion” a adãugat funda-
ºul francez Alex Barthe. „Sunt bu-

curos cã voi juca pentru Craiova
ºi îmi doresc sã marchez cât mai
multe goluri” a precizat atacantul
bosniac Nusmir Fajic.
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