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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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-  Dacã ar veni domnul Brã-
tianu, precis, Popescule, le-ar
interzice politicienilor de-acum
sã-ºi spunã liberali.
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Începând cu 01
februarie a.c., cererile
de înmatriculare a
autovehiculelor au
crescut cu mult peste
media zilnicã, cu care
angajaþii Serviciul
Public Comunitar
Regim Permise de
Conducere ºi Înmatri-
culare a Vehiculelor al
judeþului Dolj erau
obiºnuiþi. De la o me-
die de 80-100 de soli-
citãri zilnice, înainte
de eliminarea timbru-
lui de mediu, acum s-a
ajuns la circa 300 de
înmatriculãri în fieca-
re zi. Mãsurile luate
de conducerea
S.P.C.R.P.C.I.V. Dolj,
pentru a diminua
aglomeraþia...
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Analistul politic Bogdan
Chireac, de la DC News, cu su-
ficiente cunoºtiinþe de politi-
cã externã, dezvoltã în arti-
colul „Piaþa Victoriei – Noul
maidan?” o pertinentã argu-
mentare, menitã sã îngrijore-
ze. Chiar dacã geneza, a ceea
ce la Kiev s-a numit Euro-
maidan, are ºi subtilitãþi de
care nu se mai vorbeºte, ceea
ce ºtim este cã deznodãmân-
tul, la capãtul unor confrun-
tãri teribile, cu vãrsare de
sânge, din centrul oraºului, în
cadrul unor mitinguri-mara-
ton neautorizate, a fost dez-
membrarea Ucrainei.

O partidãO partidãO partidãO partidãO partidã
cu un final nefastcu un final nefastcu un final nefastcu un final nefastcu un final nefast

Nu mi-am ascuns niciodatã
opþiunile mele anti-neolibera-
le de principiu ori, mai exact
spus, anti-neoliberiste. De-
parte de a atesta în sine în-
suºi raþionalitatea libertãþii ca
atribut prin excelenþã al sub-
iectului uman, în toatã dimen-
siunea sa ontologicã ºi gno-
seologicã, neoliberalismul n-
a fãcut decât sã potenþeze încã
ºi mai mult un act discrimina-
tor în esenþa sa, anume acela
al inegalitãþii ºi, în consecin-
þã, decretând, printr-o retori-
cã deseori ipocritã, compro-
miterea unui alt principiu…
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Cãlin Popescu

Tãriceanu,

preºedintele

Senatului: Iohannis

a renunþat la rolul

constituþional

ºi incitã la proteste
Preºedintele Senatului,

Cãlin Popescu Tãriceanu a
spus ieri, într-un mesaj
postat pe pagina sa de Face-
book, cã preºedntele Klaus
Iohannis a renunþat la rolul
de mediator ºi s-a angrenat
într-o luptã politica cu
actuala majoritate parlamen-
tarã. ‘’Cu regret constat cã
preºedintele Iohannis a
renunþat în integralitate la
rolul sãu constituþional de
mediator ºi incitã la proteste
lansând tot felul de speculaþii
de la tribuna Palatului
Cotroceni. Ca ºef al statului,
ca garant al Constituþiei,
preºedintele trebuia sã
medieze starea de tensiune
din societate. În schimb,
preºedintele Iohannis a
devenit partizan ºi s-a angre-
nat într-o luptã politicã cu
actuala majoritate parlamen-
tarã. Mi-e greu sã înþeleg
cum preºedintele statului
român poate dezinforma cu
atât de multã nonºalanþã cu
privire la protestele din
þarã’’, a scris Tãriceanu pe
Facebook. Mai mult, al
doilea om în stat îl acuzã pe
preºedinte de transmiterea
unor ‘’informaþii false’’.El a
criticat acuzaþiile lui Klaus
Iohannis privind inacþiunea
jandarmilor. El s-a arãtat
deranjat ºi de faptul cã ºeful
statului a afirmat cã ‘’ o þarã
are un guvern sã se ocupe de
astfel de situaþii (asigurarea
ordinii publice), nu sã dea
ordonanþe seara’’.
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“În chestiunea ordonanþei am
decis sã sesisez Curtea Constitu-
þionalã, este dupã pãrerea mea ºi
a juriºtilor din Administraþia Pre-
zidenþialã, evident e vorba de un
conflict politic de naturã consti-
tuþionalã între Guvernul, pe de o
parte, sistem de justiþie ºi Parla-
ment în cealaltã parte. Acest do-
cument este pe drum ºi va fi de-
pus în câteva minute la Curtea
Constituþionalã”, a spus preºedin-
tele Iohannis.

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat ieri cã a cerut ministrului
de Interne Carmen Dan ºi Jandar-
merei “lãmuriri urgente, scrise,
clare” despre cum “elemente vio-
lente” au “distrus” mitingul din
Piaþa Victoriei. “Felul în care Mi-
nisterul de Interne nu a gestionat
situaþia ºi felul în care jandarmii
au acþionat faþã de aceste grupuri
de instigatori mã nemulþumeºte
profund. Toatã lumea, repet toatã
lumea, din structurile de forþã a
avut toate informaþiil necesare. La
Ministerul de Interne s-a ºtiut

‘’Am o plângere penalã împo-
triva d-nului procuror Lucian Pa-
pici. Pentru faptul cã a uzupat ca-
litãþi oficiale pentru cã mi-a sem-
nat rechizitoriu de trimitere în ju-
decatã în 27 septembrie 2013 în
condiþiile în care mandatul semnat
de preºedintele României, singurul
abilitate sã numeascã acest tip de
funcþii un procuror s-a încheiat pe
23 septembrie. Acest artificiu cu
delegãtile semnate de procuror nu
þin loc de lege’’, a explicat el.

Primul ministru Sorin Grindea-
nu a declarat joi cã nu va renunþa
la OUG privind modificarea Co-
durilor, afirmând cã a luat o ‘’de-
cizie justificatã’’ în urmã cu douã
zile ºi ‘’merge mai departe’’.
‘’Am luat o hotãrâre acum 2 zile,
justificatã, ºi mergem mai depar-
te. (…) Nu renunþãm la ordonan-
þã’’, a spus Grindeanu, întrebat
dacã va renunþa la OUG prinvind
modificarea Codurilor Penale.
Comitetul Executiv Naþional al
PSD ºi-a exprimat joi, în ºedinþa
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Preºedintele Klaus Iohannis a declarat ieri cã a
sesizat Curtea Constituþionalã în privinþa OUG de

modificare a Codului Penal, întrucât în acestã
situaþie s-a constatat un conflict de naturã constitu-
þionalã între guvern ºi sistemul de justiþie, pe de o

parte ºi Parlament, pe de altã parte.

foarte exact când, unde ºi ce gru-
puri se pregãtesc pentru a sparge
demonstraþia din Piaþa Victoriei”,
a spus preºedintele.

Preºedintele a criticat modul în
care au intervenit forþele de ordine
miercuri seara în Piaþa Victoriei:-
 ”În loc sã izoleze pe aceºtia acolo
unde s-au adunat ºi s-a ºtiut foarte
bine unde s-au adunat, i-au lãsat
liberi sã se amestece printre de-
monstranþii paºnici, puând astfel în
pericol, nu doar demonstraþia, ci
au pus în pericol sãnãtatea ºi chiar
viaþa românilor simpli care s-au
dus sã demonstreze în mod paº-
nic”. “Foarte grav mi s-a pãrut fap-
tul cã doamna ministru de Interne
s-a dus la televizor ºi a spus cã ea
nu a ºtiut nimic. Pãi dacã nu a ºtiut
nimic, este cu atât mai grav. În-
seamnã cã nu conduce ministerul,
ci doar stã în minister. Acest lucru
este inadmisibil. Solicit doamnei
ministru de Interne ºi Jandarme-
riei lãmuriri scrise urgente ºi cla-
re. De ce ºi cum a fost posibil sã
fie lãsate elemente violente sã dis-

trugã o manfiestaþie paºnicã cu tot
Ministerul de Interne de faþã aco-
lo”, a declarat preºedintele.

Preºedintele a subliniat caracte-
rul “masiv” ºi “paºnic” al mitingu-
rilor din þarã, de pe 1 februarie.
“Asearã au avut loc demonstraþii
ºi proteste masive în toatã þara.
Sunt foarte impresionat de amploa-
rea acestor manifestãri ºi de faptul
cã românii au înþeles foarte bine
despre ce este vorba cu aceste or-
donanþe de modificare a Codului
penal ºi Codului de procedurã pe-
nalã ºi au arãtat românii ce vor.
Un stat de drept. Aceste de de-
monstraþii au fost unele eminamen-

te paºnice. Românii s-au adunat
în numãr foarte mare ºi paºnic,
ºi-au spus pãsul. Asta pânã dupã
ora zece, când un grup, grupuri,
asta vom ºti mai târziu, au intrat
în Piaþa Victoriei ºi au deturnat de-
monstraþia. A fost evident pentru
oricine a urmãrit desfãºurarea evi-
nimentelor, cã românii au demon-
strat în numãr foarte mare paºnic
ºi au spus foarte clar ce doresc.
A fost la fel de evident cã aceºti
demonstranþi violenþi, ca sã nu
spun altceva, au venit cu scopul
de a strica manifestaþia din Piaþa
Victoriei”, a mai declarat preºe-
dintele Iohannis.

Premierul Grindeanu: Nu renunþãm la ordonanþã.
Am luat o decizie justificatã ºi mergem mai departe

extraordinarã, susþinerea pentru
Guvernul Grindeanu, în contex-
tul adoptãrii de cãtre Executiv a
OUG privind justiþia ºi al protes-
telor masive de stradã care au sur-
venit dupã acest demers, au pre-
cizat pentru MEDIAFAX surse
din PSD. Sursele citate au arãtat
cã în ºedinþã nu a fost exprimat
însã ºi un vot, susþinerea fiind
manifestatã prin luãri de poziþie ale
membrilor CExN, acest fapt echi-
valând cu menþinerea actelor nor-
mative controversate.

Dragnea anunþã plângere penalã împotriva procurorului Lucian Papici
Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri cã

depune plângere penalã împotriva procurorului Lucian
Papici, cel care a instrumentat dosarul Referendumul.

Un scandal legat de delegarea
procurorului Lucian Papici la ºefia
Secþiei I a Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie a izbucnit în 2013. În a
doua jumãtate a lunii septembrie
2013, Laura Codruþa Kovesi îna-
inta procurorului general al Româ-
niei, Tiberiu Niþu, propunerea care
îl viza pe Papici. În 23 septem-
brie 2013, Niþu îi prelungea dele-
garea lui Papici la ºefia Secþiei I
din DNA. O sãptãmânã mai târ-
ziu, în 2 octombrie 2013, Niþu lua

decizia de încetare a delegãrii pro-
curorului Papici ºi a adjunctului
acestuia, Mariana Alexandru, în
locul lor fiind delegaþi procurorii
Iuliana Bendeac, ca ºef de secþie,
ºi Viorel Cerbu, ca adjunct.

Parchetul Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie preciza cã înceta-
rea delegãrii procurorului Lucian
Papici ºi a adjunctei acestuia la
conducerea Secþiei de combate-
re a corupþiei din DNA a avut în
vedere faptul cã ministrul Justi-
þiei a transmis CSM propunerile
de numire în funcþii de conduce-
re la Direcþie. Niþu informa Di-
recþia Naþionalã Anticorupþie

printr-un fax cã delegarea lui Pa-
pici înceteazã din 2 octombrie
2013, datã de la care funcþia este
ocupatã de procurorul Iuliana
Bendeac, pe o perioadã de ºase
luni. În replicã, DNA reclama cã,
pentru delegarea procurorilor
Bendeac ºi Cerbu la ºefia Secþiei
de combatere a corupþiei nu a fost
solicitatã, în prealabil, recoman-
darea ºefului Direcþiei. În siajul
disputei iscate între structurile din
subordinea Ministerului Justiþiei au
apãrut trimiteri la cauzele instru-
mentate de Papici, unul dintre
acestea fiind cel cunoscut ca do-
sarul Referendumului.
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Analistul politic Bogdan
Chireac, de la DC News, cu
suficiente cunoºtiinþe de po-
liticã externã, dezvoltã în ar-
ticolul „Piaþa Victoriei –
Noul maidan?” o pertinentã
argumentare, menitã sã în-
grijoreze. Chiar dacã gene-
za, a ceea ce la Kiev s-a nu-
mit Euro-maidan, are ºi sub-
tilitãþi de care nu se mai vor-
beºte, ceea ce ºtim este cã
deznodãmântul, la capãtul
unor confruntãri teribile, cu
vãrsare de sânge, din cen-
trul oraºului, în cadrul unor
mitinguri-maraton neautori-
zate, a fost dezmembrarea
Ucrainei. Foaia de parcurs,
convenitã la 20 februarie
2013 de Laurent Fabius,
Frank–Walter Steinmeier,
Radoslaw Sikorski (ºi un ad-
junct al lui Serghei Lavrov,

ºeful diplomaþiei ruse), trei
miniºtri de externe desem-
naþi de Uniunea Europeanã
sã-l întâlneascã pe Victor Ia-
nukovici, a dus unde ne
aflãm. Pe bunã dreptate, „in-
tervenþia inacceptabilã”
contra „manifestanþilor paº-
nici de la Kiev” a fost incri-
minatã în toatã presa occi-
dentalã. Soluþia politicã la
criza din Ucraina nu a fost
uºor ºi rapid posibilã, pen-
tru cã baia de sânge nu a
putut fi uitatã. Punem punct,
deºi preºedintele Ucrainei,
Petro Poroºenko, a reafir-
mat, ieri, dorinþa organizãrii
unui referendum pentru ad-
miterea þãrii sale în NATO,
în faþa grupului german de
presã „Funke Mediengrup-
pe” (cotidiene regionale în-
tre care „Berliner Morgen

Post”). Anexarea Crimeei,
declanºarea conflictului din
Estul Ucrainei de separatiº-
tii  pro-ruºi, cele peste
10.000 de persoane ucise,
inoperantele tratate de la
Minsk, sunt lucruri cunos-
cute cu valoare de repere is-
torice. Moscova revendicã
ºi returnarea unui ajutor ne-
rambursabil de trei miliarde
dolari, acordat Kievului, pe
vremea fostului preºedinte,
pentru care se judecã pe la
Londra. Dacã situaþiile nu
sunt „identice”, exemplul
Euro-maidanului de la Kiev
nu este gratuit, fiindcã el
demonstreazã cum o escala-
dare a conflictului din stra-
dã, scãpat de sub control,
poate degenera. Cu conse-
cinþe incalculabile. În presa
strãinã manifestaþiile de la

Bucureºti ºi din þarã sunt
considerate cele mai impor-
tante de la cãderea comunis-
mului în 1989. Ce se întâm-
plã în stradã am vãzut, dar
nu sugereazã, din pãcate,
faptul cã plutim într-un ocean
de rigoare moralã, de exal-
tare a onoarei, de consecven-
þã. Liberalii s-au alãturat ºi ei
protestelor USR, din Parla-
ment, liderul lor acuzând de-
rapajul moral ºi retoric al
PSD, clamând abrogarea or-
donanþelor de urgenþã ºi de-
misia guvernului. Chiar cir-
cumstanþiind miºcãrile nein-
teligente ale guvernului, cos-
tul politic al demersului rã-
mâne ridicat, din cauza comu-
nicãrii neinspirate, detaliu
recunoscut inclusiv de un
deputat social-democrat de
Botoºani. Ceea ce se întâm-

plã în Bucureºti, nu este de-
loc un episod politic, uºor de
traversat, ºi de... cicatrizat. El
este în egalã mãsurã un mo-
tiv de satisfacþie pentru alþii.
Ca un fapt divers, ieri, la Bu-
dapesta, aºteptatã era sosirea
lui Vladimir Putin. Care zile-
le trecute s-a întreþinut tele-
fonic cu Donald Trump. Tot
recent Vladimir Putin a dãruit
lui Igor Dodon o hartã cu
„Moldova Mare”, care inclu-
de ºi partea de peste Prut a
Moldovei. În ultimii ºase ani,
Vladimir Putin ºi Viktor Or-
ban s-au întâlnit anual, sub
semnul unei colaborãri... de-
sãvârºite. ªi al unei prietenii
statornice. La anul România
celebreazã 100 de ani de la
Marea Unire. Deocamdatã
rãzboiul româno-român e în
plinã desfãºurare.

Sorin Manda a decis sã candi-
deze la funcþia de administrator
public al municipiului. Directorul
RAT Craiova ºi-a depus dosarul
de candidaturã ºi aºteaptã acum
sã i se evalueze proiectul de ma-
nagment. „Este o opþiune perso-
nalã sã candidez pentru acest
post. Mi-am depus dosarul, dar
trebuie sã conving ºi comisia de
concurs cã am venit cu un plan
de managment bun”, a declarat
Sorin Manda.

Întrebat ce îl recomandã pen-
tru acest post, Sorin Manda a spus
cã are suficientã experienþã,  o
parte acumulatã la conducerea
societãþii de transport, dar ºi cã
vine cu idei noi pentru oraº pe
care vrea sã le propunã munici-
palitãþii.

„Este o opþiune personalã”
Cert este cã, miercuri, dupã s-

a încheiat perioada de înscriere,
acesta a rãmas singurul candidat
în aceastã cursã, dupã ce nici o
altã persoanã nu a dorit sã parti-
cipe la acest concurs. „Dacã voi
fi acceptat la concurs, evident cã

Sorin Manda candideazã pentruSorin Manda candideazã pentruSorin Manda candideazã pentruSorin Manda candideazã pentruSorin Manda candideazã pentru
funcþia de administrator publicfuncþia de administrator publicfuncþia de administrator publicfuncþia de administrator publicfuncþia de administrator public

Directorul RAT Craiova, Sorin Manda, can-
dideazã pentru funcþia de administrator public
al oraºului. În perioada imediat urmãtoare, aces-
ta trebuie sã convingã comisia de concurs cã are
un proiect de management bun. Dat fiind faptul
cã este singura persoanã care s-a înscris la con-
curs, Sorin Manda are ºanse de aproape 100%
sã obþinã acest post.

voi plecat de la conducerea RAT
Craiova. Însã acolo va rãmâne o
persoanã potrivitã pe care o va
numi Consiliul Local Municipal
Craiova, aºa cum am fost ºi eu
numit”, a mai precizat managerul
SC RAT Craiova.

În mandatul 2012-2016, Sorin
Manda a fost ales consilier local
municipal pe lista PSD ºi director
al Club Sportiv Municipal Craio-
va – din mai 2013. Din august
2015, acesta a fost numit direc-
tor al RAT Craiova, regie care,
sub conducerea acestuia, a fost
transformatã în societate – SC
RAT Craiova SRL, din 8 ianuarie
2016. În februarie 2016, CLM
Craiova a votat, în unanimitate,
contractul de administrare al
acestuia, cu o valabilitate de 4
ani.

Rezultatul final, pe 14 februarie
Potrivit procedurii de concurs,

pe 2 – 3 februarie este progra-
matã selecþia dosarelor, iar pe 13
– 14 februarie se va face analiza
proiectului de management de-
pus. Sorin Manda susþine cã pro-

iectul sãu de managment este unul
bun ºi cã a îndeplinit ºi criteriile
de participare. Acestea au fost
asemãnãtoare pe cu cele folosite
la concursurile anterioare, auto-
ritãþile solicitând, în mod special,
ca noul administrator sã aibã o
experienþã de minimum trei ani în
administraþia publicã localã.

În cazul în care nu ar demisio-
na, conform contractului sãu de
administrare, Sorin Manda ar pu-
tea sã rãmânã în funcþia de ad-
ministrator al SC RAT Craiova

SRL pânã în februarie 2020.

Postul, vacant dupã plecarea
lui Radu Preda

Funcþia de administrator public
al oraºului a fost îndeplinitã întâi
de fostul viceprimar Gheorghe
Nedelescu. Mandatul acestuia ar
fi trebuit sã se întindã pe durata
mandatului primarului, însã în fe-
bruarie 2015 Gheorghe Nedeles-
cu a renunþat la funcþie ºi a venit
Radu Preda.

Fost director a douã regii –

RADPFL ºi RAT Craiova, Pre-
da a ocupat aceastã funcþie pen-
tru numai un an, mandatul luân-
du-i sfârºit odatã cu cel al pri-
marului. În octombrie 2016,
postul a fost scos, iar, la concurs
ºi ocupat de acelaºi Radu Pre-
da. Acum, postul de city-mana-
ger a rãmas vacant dupã ce Radu
Preda a obþinut un post de sena-
tor în Parlamentul României ºi a
renunþat la funcþia din adminis-
traþia localã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Analiza activitãþilor desfãºurate
de poliþiºtii Serviciului Rutier Dolj
pe parcursul anului trecut aratã cã,
în ciuda acþiunilor preventive des-
fãºurate aproape zilnic în trafic,
numãrul accidentelor cu urmãri
grave rãmâne mare. Astfel, în
2016, la nivelul judeþului s-au în-
registrat 267 de accidente grave în

Anul trecut, în Dolj

Peste 50 de persoane ºi-au pierdutPeste 50 de persoane ºi-au pierdutPeste 50 de persoane ºi-au pierdutPeste 50 de persoane ºi-au pierdutPeste 50 de persoane ºi-au pierdut
viaþa în 267 de accidente graveviaþa în 267 de accidente graveviaþa în 267 de accidente graveviaþa în 267 de accidente graveviaþa în 267 de accidente grave

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

În ciuda raziilor ºi acþiunilor pre-
ventive organizate în trafic, de poli-
þiºtii doljeni, pe parcursul anului
2016 s-au petrecut, pe drumurile din
Dolj, nu mai puþin de 267 de acci-
dente grave, în care ºi-au pierdut via-
þa 54 de persoane. În urma analizei

fãcute de poliþiºtii Serviciului Rutier
Dolj, principala cauzã ce a stat la
baza producerii acestor evenimente
este viteza excesivã sau neadaptatã
la condiþiile meteo-rutiere. Cele mai
multe evenimente rutiere s-au petre-
cut în mediul urban.

care au pierit 54 persoane (cu 13
mai puþin faþã de anul 2015). În
ceea ce priveºte cauzele care au
stat la baza producerii acestor eve-
nimente, pe primul loc se situea-
zã viteza excesivã sau neadaptarea
acesteia la condiþiile meteo-rutie-
re, urmatã de traversarea neregu-
lamentarã ºi neacordarea de prio-
ritate pietonilor. Analiza evoluþiei

accidentelor, dupã locul produce-
rii, relevã cã 37% s-au produs în
mediul rural, 44% în mediul urban
ºi 19% în afara localitãþilor.

Peste 1.200 de permise reþinute
pentru vitezã excesivã

Pentru protejarea vieþii ºi inte-
gritãþii fizice a participanþilor la tra-
fic au fost organizate, anul tre-
cut, 1.218 acþiuni de prevenire a
evenimentelor rutiere soldate cu
victime omeneºti, totodatã urmã-
rindu-se creºterea gradului de si-
guranþã a participanþilor la trafic.
„Rezultatele acestor acþiuni de
prevenire ºi combatere a cauzelor
generatoare de accidente rutiere s-
au concretizat în constatarea
a 1.556 de infracþiuni din care 778
la regimul circulaþiei ºi 778 de altã
naturã. În ceea ce priveºte latura
contravenþionalã, reþin atenþia ce-
le 78.515 contravenþii, din care
77.714 aplicate în conformitate cu
prevederile OUG nr. 195/2002 ºi -
801 la alte acte normative. Cele
mai multe sancþiuni contravenþio-
nale aplicate conducãtorilor auto
au fost pentru încalcãrea regimu-
lui de vitezã: 22.030, din care

1.238 aplicate celor care au depã-
ºit viteza legalã cu peste 50 km/h,
nefolosirea centurii de siguran-
þã: 16.855, conducerea sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice: 382,
folosirea telefonului mobil în tim-
pul conducerii: 3.958 ºi nerespec-
tarea regulilor de prioritate pieto-
nilor ºi vehiculelor: 1.796, reþinân-
du-se ºi permisele de conducere în
aceste cazuri”, ne-a declarat agent
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Acelaºi rol preventiv l-a avut ºi re-
þinerea în vederea suspendarii
exercitãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publi-
ce a celor 6.142 permise de con-
ducere: pentru conducerea sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice – 433;
depãºirea cu mai mult de 50 km a
vitezei maxime admise – 1.238;
neacordare de prioritate pietoni-
lor – 1.456; neacordare de prio-

ritate vehiculelor – 332; nerespec-
tarea semnificaþiei culorii roºii a
semaforului – 629. De asemenea
au fost retrase 1.946 certificate
de înmatriculare ºi 651 plãcuþe de
înmatriculare. 

„Aceste evoluþii s-au înregis-
trat pe fondul unui context gene-
ral caracterizat de aspecte precum
creºterea numãrului de autovehi-
cule înmatriculate în judeþul Dolj
ºi a numãrului de posesori de per-
mise de conducere, în condiþiile
în care infrastructura a rãmas
aceeaºi. La acestea, se adaugã
lipsa de educaþie în trafic a mul-
tor participanþi, atitudinea agre-
sivã a ºoferilor, dar ºi percepþia
greºitã a pietonilor conform cã-
reia conducãtorii de autoturisme
sunt singurii responsabili, adicã
cei care trebuie sã-i protejeze”, a
mai precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu.

Reamintim cã, sâmbãtã, 1 oc-
tombrie 2016, în jurul orei 03.30,
în urma activitãþilor specifice des-
fãºurate în comun de I.P.J. Dolj ºi
I.P.J. Hunedoara, o echipã formatã
din poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale Dolj ºi Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova a prins în fla-
grant doi tineri, în vârstã de 17 res-
pectiv 19 ani, din Cãlan, judeþul

Închisoare cu executare pentru hoþii din CãlanÎnchisoare cu executare pentru hoþii din CãlanÎnchisoare cu executare pentru hoþii din CãlanÎnchisoare cu executare pentru hoþii din CãlanÎnchisoare cu executare pentru hoþii din Cãlan
veniþi sã fure o maºinã din Craiovaveniþi sã fure o maºinã din Craiovaveniþi sã fure o maºinã din Craiovaveniþi sã fure o maºinã din Craiovaveniþi sã fure o maºinã din Craiova

Cei doi tineri din Cãlan ºi complicele lor, din
Oþelul Roºu, ajunºi dupã gratii pe 1 octombrie anul
trecut, pentru cã veniserã sã fure o autoutilitarã
din Craiova, au fost condamnaþi. Inculpaþii majori
au primit 2 ani ºi 4 luni, respectiv 4 ani de închi-
soare cu executare, în timp ce minorul va fi inter-
nat într-un centru de detenþie pentru o perioadã
de 2 ani, toþi trei fiind menþinuþi în arest preven-

Hunedoara, imediat dupã ce sustrã-
seserã o autoutilitarã Iveco, cu care
încercau sã pãrãseascã municipiul
Craiova. Prin extinderea cercetãri-
lor, oamenii legii au stabilit faptul cã,
o zi mai devreme, respectiv vineri,
30 septembrie a.c., Claudiu Pãucea-
nu, de 19 ani ºi Cristian B., de 17
ani, ambii din Cãlan, au fost aduºi
din oraºul Caransebeº în municipiul

Craiova de Enok Jula, de 34 de ani,
din Carasebeº, cu scopul de a sus-
trage o autoutilitarã, asigurându-le
instruirea ºi logistica necesare co-
miterii faptei, dupã care a pãrãsit
municipiul Craiova. „Cei doi tineri
au identificat o autoutilitarã ºi,
dupã ce au pãtruns în autovehicul,
prin spargerea geamului lateral, au
instalat un dispozitiv electronic cu
ajutorul cãruia au pornit autoutili-
tara, iar imediat dupã comiterea
faptei au pornit cãtre ieºirea din
Craiova. Au fost însã identificaþi
ºi blocaþi în trafic de poliþiºtii dol-
jeni”, a precizat, la momentul res-
pectiv, subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. În

urma activitãþilor de cooperare din-
tre IPJ Dolj, IPJ Hunedoara ºi IPJ
Caraº-Severin, Enok Jula a fost
depistat în oraºul Oþelul Roºu, fi-
ind adus la Craiova. Toþi trei au fost
reþinuþi de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj pentru co-
miterea infracþiunilor de constitui-
rea unui grup infracþional organi-
zat, furt calificat, conducerea unui
vehicul fãrã permis de conducere
ºi complicitate la infracþiunea de
furt calificat, iar o zi mai târziu au
fost arestaþi preventiv, fiind ºi acum
dupã gratii.

Pe 24 octombrie 2016 cei trei
au fost trimiºi în judecatã, în stare
de arest preventiv, iar miercuri, 1

februarie a.c., magistraþii Tribuna-
lului Dolj au pronunþat sentinþa în
dosar. Inculpaþii au fost gãsiþi vi-
novaþi, fiind condamnaþi la pedep-
se cu executare. Astfel Ionuþ Clau-
diu Pãuceanu a primit o pedeapsã
de 2 ani ºi 4 luni închisoare, Ema-
noil Enok Jula - 4 ani închisoare,
iar faþã de Armando Cristian Bãlã-
bãneanu a fost dispusã mãsura
educativã a internãrii într-un cen-
tru de detenþie pe o perioadã de 2
ani. Inculpaþii au fost menþinuþi în
spatele gratiilor ºi trebuie sã achite
câte 600 de lei cheltuieli judiciare.
Hotãrârea Tribunalului nu este de-
finitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

tiv. Sentinþa, pronunþatã miercuri, 1 februarie a.c.
de Tribunalul Dolj, nu este definitivã, putând fi
atacatã cu apel. Anchetatorii au precizat cã bãrba-
tul din Oþelul Roºu i-a instruit pe ceilalþi doi com-
plici sã fure o autoutilitarã din Craiova, cu care ar
fi trebuit sã ajungã în judeþul Hunedoara, cel mai
probabil pentru a fi dezmembratã, numai cã poli-
þiºtii craioveni i-au blocat în trafic.
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Medicii au raportat 1.139 cazuri
de infecþii acute ale cãilor respira-
torii superioare ºi 586 de cazuri de
pneumopatii acute. Numãrul total
al cazurilor de viroze înregistrat în
aceasta sãptãmânã (1.725) este
este uºor mai scãzut faþã de valoa-
rea înregistratã în sãptãmâna an-
terioarã (1.744 cazuri) ºi se înca-
dreazã în evoluþia multianualã. Pon-
derea spitalizãrilor din numãrul to-
tal de cazuri a fost 11,65%. Deoa-
rece morbiditatea înregistratã se
aflã în intervalul aºteptat, dar exis-
tã dovada circulaþiei de virusuri
gripale în populaþie, DSP Dolj a
caracterizat sãptãmâna prin „acti-
vitate gripalã sporadicã”.
Vaccinarea antigripalã rãmâne
principala mãsurã de protecþie

În aceste condiþii, cei care pre-
zintã semne de rãcealã ar trebui sã
nu ezite sã anunþe medicul de fami-
lie. Pentru prevenirea apariþiei altor

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii de investigaþii cri-
minale din cadrul Secþiei de Poli-
þier Nr. 6 Rurale Giubega, în cur-
sul zilei de miercuri, 1 februarie
a.c., au ridicat pentru audieri douã
craiovence, de 32 ºi de 49 de ani,
bãnuite de comiterea mai multor
furturi, de la una dintre pãrþile vã-
tãmate sustrãgând 200.000 lei.

Craioveancã arestatã dupã ce a furat
200.000 lei dintr-o locuinþã

O craioveancã de 32 de ani a fost arestatã preventiv
pentru 30 de zile, în baza mandatului emis ieri dupã-
amiazã de Judecãtoria Bãileºti, fiind suspectatã de comi-
terea mai multor infracþiuni de furt prin metoda ”distrage-
rii atenþiei”. Împreunã cu o altã femeie, care urmeazã sã
fie supusã unei expertize medico-legale, craioveanca a
furat 200.000 lei din locuinþa unui doljean.

Din investigaþiile poliþiºtilor a re-
zultat faptul cã, pe 12 septembrie
2016, cele douã craiovence, Per-
sida Dragomir, de 32 de ani ºi Ioa-
na V., de 49 de ani, profitând de
faptul cã Ion P., de 63 de ani, din
Galicea Mare, nu era acasã, au
forþat un geam din termopan, au
pãtruns în locuinþa acestuia, iar
dintr-un ºifonier au sustras

200.000 lei. „Cele douã craioven-
ce au intrat în curtea doljeanului
cu intenþia de a sustrage bunuri
prin metoda ”distragerii aten-
þiei”, folosindu-se de diferite pre-
texte cum ar fi cumpãrarea de pro-
duse alimentare, însã, observând
cã locuinþa nu este supraveghea-
tã ºi-au dus la îndeplinire planul
prin forþarea geamului. Din in-
vestigaþii a rezultat faptul cã, prin
aceeaºi metodã, craioveanca de
32 de ani i-a sustras unei femei
de 83 de ani, din comuna Rado-
van, suma de 1.500 lei, faptã co-
misã pe 12 decembrie 2016”, ne-
a declarat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj. În baza proba-
toriului administrat, Persida Dra-

gomir a fost reþinutã pentru 24 de
ore, în baza ordonanþei emisã de
procurorul de caz, fiind introdu-
sã în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv Dolj. Ieri dupã-amiazã
a fost prezentatã Judecãtoriei Bãi-
leºti, care i-a emis mandat de ares-

tare pentru 30 de zile. Complicea
sa, Ioana V., urmeazã a fi supusã
unei expertize medico-legale psi-
hiatrice pentru a se stabili dacã a
avut discernãmânt în momentul
comiterii faptei, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Douã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în Dolj
În ultima sãptãmânã, în judeþul Dolj, s-au înregistrat

douã cazuri de cu virusul AH3N2. Potrivit reprezentanþilor
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj, au existat trei cazuri
suspecte, însã unul dintre ele nu a fost confirmat de
Institutul „Cantacuzino” din Bucureºti.

cazuri de gripã, medicii din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
recomandã populaþiei sã respecte o
serie de mãsuri. Printre acestea, sã
þinã cont de regulile de igienã.

Vaccinarea antigripalã rãmâne
însã cea mai importantã metodã de
prevenire a infecþiei ºi în special a
complicaþiilor cauzate de infecþia
gripalã. Imunizarea este importan-
tã în special pentru persoanele cu
risc de complicaþii asociate gripei
ºi pentru persoanele care îngrijesc
aceste personae, care beneficiazã
de vaccin gratuit prin cabinetele
medicilor de familie.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între 6
luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, dia-
bet zaharat, obezitate, astm sau
virusul imunodeficienþei umane;
gravide; medici, cadre sanitare

medii ºi personal auxiliar, atât din
spitale, cât ºi din unitãþile sanitare
ambulatorii, inclusiv salariaþi ai in-
stituþiilor de ocrotire (copii sau

bãtrâni) ºi ai unitãþilor
de bolnavi cronic, care
prin natura activitãþii
vin în contact respira-
tor cu pacienþii sau asi-
staþii; persoane, adulþi
ºi copii, rezidente în
instituþii de ocrotire so-
cialã precum ºi per-
soane care acordã
asistenþã medicalã, so-
cialã ºi îngrijiri la do-
miciliu persoanelor la
risc înalt; toate persoa-
nele cu vârsta egalã
sau peste 65 de ani.

Un mijloc de pre-
venþie la îndemânã rã-
mâne igiena personalã,
precum spãlarea mâi-
nilor cu apã ºi sãpun
din abundenþã. Alte re-
comandãri sunt izola-

rea la domiciliu sau spital a per-
soanelor bolnave; evitarea colecti-
vitãþilor – serviciu, grãdiniþã, ºcoa-
la, spaþii închise, supraaglomera-
te; folosirea batistei sau ºerveþelu-
lui de unicã folosinþã în cazul strã-
nutului sau tusei; spãlatul mâinilor
cu apã caldã ºi sãpun dupã strãnu-
tat sau tuse; vestimentaþie adecva-
tã temperaturii de afarã; evitarea
vizitelor la persoanele bolnave; ae-
risirea încãperilor la domiciliu sau
la locul de muncã; alimentaþie sã-
nãtoasã cu multe fructe ºi legume
cu aport crescut de vitamine; miº-
care fizicã în aer liber, efortul fizic
tonificând organismul.
Antibiotice, doar cu prescripþie
de la medic

Medicii spun cã, de cele mai
multe ori, pacienþii ajung la spital
atunci când boala este într-un sta-
diu avansat, iar vindecarea necesi-
tã un tratament mai îndelungat. În
schimb, nu este indicat consumul
de antibiotice fãrã prescripþie din

partea medicului întrucât o astfel
de atitudine ar putea determina apa-
riþia mai multor probleme medica-
le. Potrivit medicilor, automedica-
þia cu antibiotice în cazul virozelor
respiratorii este una eronatã, care
poate avea efecte secundare. Asta
pentru cã virozele respiratorii sunt
în proporþie de 90% de origine vi-
ralã ºi nu rãspund la tratamentul
cu antibiotice. Administrarea abu-
zivã de antibiotice poate avea ca
rezultat negativ, în timp, apariþia
rezistenþei la acest tip de medica-
mente. În aceste condiþii, în mo-
mentul în care organismul se con-
fruntã cu infecþii bacteriene, anti-
bioticele nu îºi mai fac efectul.

În aceastã perioadã este indi-
cat consumul de fructe ºi legu-
me, care asigurã un aport optim
de vitamine, pentru întãrirea sis-
temului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte orele
de somn pentru a evita slãbirea
sistemului imunitar.

RADU ILICEANU
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Odatã cu eliminarea timbrului
de mediu, proprietarii de auto-
vehicule au luat cu asalt sediul
Serviciul Public Comunitar Re-
gim Permise de Conducere ºi În-
matriculare a Vehiculelor al ju-
deþului Dolj. „Am sã iau ca re-
ferinþã luna cea mai plinã din
anul 2016, cand am avut ca
medie 80-100 de înmatriculãri
pe zi. Pot sã vã spun cã, ieri
(n.r. – 01 februarie a.c.) am
avut 290 de înmatriculãri. A
crescut destul de mult numãrul
solicitãrilor. Aceastã eliminare a
taxei era aºteptatã de mult timp.
Avem mai multe categorii de per-
soane care ni se adreseazã. Pri-
ma este cea a celor care folo-
sesc maºini înmatriculate în
Bulgaria. Ei au dorit sã intre,
acum, în legalitate, pentru cã ºi
simþeau cã nu e în regulã sã cir-
culi în România cu maºina în-
matriculatã în Bulgaria. A doua
categorie este reprezentatã de
cei care aveau maºinile înmatri-
culate în România, dar chiar
dacã le cumpãrau, nu operau
între dânºii actele de transfer de
proprietate ºi apãreau probleme
– asigurarea era pe numele fos-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Începând cu 01 februarie a.c., cererile
de înmatriculare a autovehiculelor au
crescut cu mult peste media zilnicã, cu
care angajaþii Serviciul Public Comuni-
tar Regim Permise de Conducere ºi În-
matriculare a Vehiculelor al judeþului
Dolj erau obiºnuiþi. De la o medie de 80-
100 de solicitãri zilnice, înainte de eli-
minarea timbrului de mediu, acum s-a
ajuns la circa 300 de înmatriculãri în fie-

care zi. Mãsurile luate de conducerea
S.P.C.R.P.C.I.V. Dolj, pentru a diminua
aglomeraþia, sunt utilizarea de cãtre so-
licitanþi a sistemului de programare on-
line ºi a sistemul cu bonuri de ordine. De
regulã, ºapte minute sunt suficiente pen-
tru ca specialiºtii S.P.C.R.P.C.I.V. Dolj sã
verifice documentaþia legalã necesarã
înmatriculãrii autovehiculelor, pentru
cei ce utilizeazã programarea online.

tului proprietar, amenzile veneau
pe adresa proprietarului ºi nu pe
cea a celui care conducea de fapt
maºina. De acum, tocmai aceas-
tã situaþie a intra în normalitate.
Cea de a treia categorie este a
celor care îºi luaserã maºini din
UE, au circulat o lunã, douã, trei
cu numere roºii ºi au tot aºtep-
tat ca mãsura scoaterii timbru-
lui de mediu sã intre în vigoare.
Dacã toate aceste categorii de
solicitanþi s-au bucurat enorm,
nu acelaºi lucru îl putem spune
ºi noi, pentru cã efortul nostru
este unul dublat, chiar triplat.
Schema de personal este aceeaºi.
Împreunã cu cinci funcþionari
publici ºi alþi doi la implementa-
re suntem obligaþi sã facem faþã
acestui val imens. Dar este foar-
te important sã ne dozãm efor-
tul ºi sã asigurãm cetãþeanul care
obþine certificatul de înmatricu-
lare, cã primeºte de fapt garan-
þia cã maºina sa este aptã sã cir-
cule pe drumurile publice, din
punct de vedere al ITP, RCA, al
garanþiei cã autovehiculul nu
este unul furat” ne-a precizat
comisar ºef Maria Vasile, îm-
puternicit ºef serviciul al Servi-

ciul Public Comunitar Regim
Permise de Conducere ºi Înma-
triculare a Vehiculelor Dolj.

Verificãrile sunt complexe,
inclusiv în baze de date
internaþionale

Funcþionarii de la Serviciul
Public Comunitar Regim Permi-
se de Conducere ºi Înmatricu-
lare a Vehiculelor Dolj verificã
fiecare caz în parte de solicitare
a înmatriculãrii în toate bazele
de date ca autovehiculele ce pro-
vin din spaþiul EU ºi intrã la pri-
ma înmatriculare în România sã
nu aibã probleme. Indiferent cât
de mare este volumul solicitãrilor
din partea proprietarilor de maºini,
conducerea S.P.C.R.P.C.I.V. Dolj
doreºte sã precizezã cã nu poa-

te face sub nicio formã rabat de
la calitatea actului profesional,
acceptând spre soluþionare mai
multe sute de cereri zilnice, care
în realitate sunt imposibil de
procesat. Lipsa efectivã a capa-
citãþii de a verifica cu mare
atenþie elemente deosebit de im-
portante, precum seria de ºasiu
ce are 17 caractere, cartea ma-
ºinii, ITP, RCA poate fi în defa-
voarea beneficiarilor înmatricu-
lãrilor.

„O sursã de stres pentru ce-
tãþean ºi funcþionari este aglo-
meraþia de din sala de aºteptare.
Prin urmare am identificat douã
modalitãþi de fluidixare a sãlii de
aºteptare: sistemul de programa-
re online ºi sistemul de acces la
ghiºee prin bonuri de ordine. Cel
mai eficient petru cetãþean
este sistemul online de pro-
gramare. Randamentul sãu este
foarte bun. Oamenii ºtiu exact
ora ºi minutul când trebuie sã se
prezinte cu documentaþia. Am
fãcut chiar un sondaj ºi am pri-
mit un feed-back foarte bun. Am
primit semnale favorabile ºi de

la instituþiile publice, societãþile
comerciale cu parcuri auto, dea-
lerii auto. Ce ar fi însemnat sã
stea la ghiºeu un reprezentat al
unei persoane juridice cu 15
dosare de înmatriculare?” ne-a
mai declarat comisar ºef Maria
Vasile.

Se suprapune
cu preschimbarea permiselor
auto, din 2007

Intervalul de timp, prin siste-
mul de programare online, între
douã procesãri a documentelor

de înmatriculare este, în medie,
de 7 minute.  Conducerea
S.P.C.R.P.C.I.V. Dolj estimeazã
cã va mai dura o lunã de zile,
pânã ce media înmatriculãrilor se
va stabiliza la 120 pe zi. „Am re-
dus numãrul celor care erau în
concediu de odihnã, am încer-
cat sã nu mai acordãm concedii
în aceste zile ºi, chiar, sã pre-

lungim programul de funcþiona-
re. Pe aceastã cale apelez la ce-
tãþeni sã înþeleagã cã nu pot de-
pune toþi documentele în aceeaºi
zi sau în douã-trei zile. Sã mai
precizãm cã, aceastã situaþie se
suprapune peste o alta, la fel de
solicitantã: creºterea foarte
mare a numãrului de eliberãri de
permise de conducere. În urmã
cu 10 ani, la data intrãrii Româ-
niei în Uniunea Europeanã, în
2007, foarte mulþi conducãtori
auto veneau sã solicite preschim-
barea persmisului de conducere
cu unul european. Acum se îm-
plinesc 10 ani, când toatã acea
avalanºã de solicitãri a expirat ca
valabilitate” a mai precizat co-
misar ºef Maria Vasile. Numã-
rul preschimbãrilor permise-
lor de conducere a ajuns, în
aceste zile, la 250 zilnic, de la
o medie zilnicã de doar 50 în
lunile anterioare.

S.P.C.R.P.C.I.V. Dolj a încer-
cat sã îmbunãtãþeascã de-a lun-
gul anilor procedura sa de lucru
cu cetãþeanul ºi a ajuns ca o în-
matriculare sã fie executatã în
2-3 ore de la depunerea docu-
mentaþiei, cetãþenii intrând în po-
sesia dovezii înlocuitoare a cer-
tificatului de înmatricularea, car-
þii de identitate a autovehicului
ºi plãcilor de înmatriculare. În
aceste zile, când solicitãrile au
crescut foarte mult, timpul a
urcat la 5 ore, de la momentul
depunerii actelor. De aminitit cã,
instituþia are ºi atelier de confec-
þionat plãci de înmatriculare,
tocmai pentru a micºora la mi-
nimum timpul de aºteptare.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

28 de elevi din învãþãmântul
secundar, câte unul din fiecare
stat membru, vor fi invitaþi la
Bruxelles pe 6 aprilie pentru a-
ºi primi trofeele de la comisa-
rul european responsabil pen-
tru buget ºi  resurse umane,
Günther Oettinger. Pe lângã
trofeu, câºtigãtorii vor primi un

Partidul Popular European (PPE)
este îngrijorat de cei mai recenþi paºi
ai Guvernului din România privind
dezincriminarea abuzului în serviciu
prin intermediul unei ordonanþe de
urgenþã. „Sunt îngrijorat faþã de cei
mai recenþi paºi ai Guvernului so-
cialist din România care slãbesc sis-
temul de justiþie prin intermediul unei
ordonanþe de urgenþã privind dezin-
criminarea abuzului în serviciu, pre-
cum ºi printr-un proiect de lege pri-
vind graþierea. Adoptarea acestor legi
nocive în mijlocul nopþii contravine
tuturor principiilor democraþiei ºi
transparenþei”, a subliniat preºedin-
tele PPE, Joseph Daul.

Sistemul de justiþie din România
a devenit, în ultima vreme, indepen-

“Justiþia trebuie sã serveascã, în primul rând,
poporul, nu pe politicienii corupþi”

dent ºi transparent, iar Guvernul
României încearcã acum sã-l slã-
beascã. “Justiþia trebuie sã serveas-
cã, în primul rând, poporul, nu pe
politicienii corupþi. Aceastã ordo-
nanþã nu serveºte poporul ºi nici nu
este în acord cu un sistem de justi-
þie independent. Din contrã, slãbeºte
justiþia ºi submineazã încrederea
oamenilor în instituþiile statului. Lup-
ta anticorupþie trebuie sã continue”,
a mai spus Joseph Daul. 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.

1886 de ani de la atestarea
localitãþii Roºia Montanã

În Craiova evenimentul va avea loc în data de 6 februarie incepand
cu ora 18 la berãria „Casa berii” de pe strada Buzesti nr. 22 ºi va
consta în prezentare Roºia Montana, stadiu dosar UNESCO, proiec-
þie de filme documentare ºi fotografie, prezentare magazin „Made în
Roºia Montanã”, discuþii libere.

Ziua Roºiei Montane reprezintã aniversarea a 1886 de
ani de la atestarea localitatii, pe 6 februarie 131, cea mai
veche aºezare cu existenþã continuã din România. Aniver-
sarea evenimentului a început în anul 2011 la iniþiativa
Asociaþiei Bucureºti, cu sprijinul Alburnus Maior ºi al
Campaniei Salvaþi Roºia Montanã ºi continuã anual.

Ziua Roºiei Montane  este un
prilej pentru a sublinia importanþa
conservãrii ºi punerii în valoare a
patrimoniului natural ºi cultural al
localitatii ºi pentru a face cunos-
cute riscurile la care este supusã
întreaga zonã a Munþilor Apuseni
de cãtre companiile miniere.  Aflat

la a ºaptea  ediþie, evenimentul
presupune mai multe activitãþi:
ateliere, proiecþii de film docu-
mentar, dezbateri, expoziþii, con-
certe. Pânã în acest an, aniver-
sari au fost organizate în nume-
roase oraºe din þarã ºi strãinã-
tate, cum ar fi: Roºia Montanã,
Alba Iulia, Braºov, Bucureºti,
Chiºinãu, Cluj-Napoca, Con-
stanþa, Craiova, Iaºi, Timiºoa-
ra, Berlin, Bruxelles, Londra sau
Paris.  Ziua Roºiei Montane se
bazeazã exclusiv pe activitatea
de voluntariat a tuturor persoa-
nelor implicate: organizatori, in-
vitaþi, parteneri etc. Este un
eveniment deschis tuturor, in-
trarea fiind liberã în fiecare

oraº. Fotografii ºi informaþii se re-
gãsesc ºi pe situl oficial www.zi-
uarosieimontane.ro. Recent, a fost
depus la UNESCO dosarul de ad-
mitere in lista monumentelor/siteu-
rilor protejate de aceasta institutie.
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anual de traducere „Juvenesanual de traducere „Juvenesanual de traducere „Juvenesanual de traducere „Juvenesanual de traducere „Juvenes     TTTTTranslatores”ranslatores”ranslatores”ranslatores”ranslatores”

Traducerea a reprezentat o parte integrantã din UE încã de
la început ºi a fãcut obiectul celui dintâi regulament din 1958,
începând cu 4 limbi ºi ajungând la 24, ceea ce aratã cã utiliza-
rea tuturor limbilor a fost o temã centralã în toþi aceºti ani.

Comisia Europeanã a anunþat ieri,
numele câºtigãtorilor concursului sãu
anual de traducere „Juvenes Transla-
tores”. Câºtigãtoarea din România

este Alina Cristiana Tache, elevã în
clasa a XI-a la profilul filologie bilingv
englezã, din cadrul Colegiului Naþional
„Mihai Viteazul” din Ploieºti.

premiu ºi o diplomã. Poveºtile
de succes ale concursului nu
se terminã aici: la 1 februarie
Comisia Europeanã a primit în
rândurile sale primul traducã-
tor permanent care ºi-a înce-
put cariera ca laureat Juvenes
Translatores.

„Îi adresez felicitãrile mele

elevei Alina Cristiana Tache,
câºtigãtoarea din România a
celei de-a zecea ediþii a concur-
sului! Pãrinþii ºi profesorii sãi
trebuie sã fie foarte mândri de
aceastã realizare ºi o aplaud
pentru cã a rãspuns provocãrii
ºi a dat dovadã de un talent atât
de promiþãtor. Limbile strãine
ne deschid mintea ºi înlãturã
bariere. Ne ajutã sã înþelegem
alte popoare ºi culturi. Felicitãri
tuturor celor 28 de elevi câºti-
gãtori de astãzi, pentru creati-
vitatea ºi flerul de care au dat
dovadã în toate cele 24 de limbi
ale UE. Bravo tuturor!”, a spus
comisarul Günther Oettinger.
Interesatã de profesia

de traducãtor
Pent ru  a  zecea  oarã  d in

2007, peste 3 000 de elevi din
întreaga Uniune Europeanã au
tradus texte având ca subiect
limbile strãine ºi traducerea. Ei
au putut alege oricare dintre
cele 552 de combinaþii posibile
între oricare douã dintre cele
24 de limbi oficiale ale UE. Pa-
sionatã de limbile strãine ºi deja
extrem de interesatã de profe-
sia de traducãtor, câºtigãtoarea

din România a tradus din ger-
manã în românã ºi este convin-
sã cã obþinerea premiului Juve-
nes Translatores va avea con-
secinþe pozitive asupra viitoa-
rei sale cariere.

„Alina este o elevã meritu-
oasã, extrem de dedicatã pasi-
unii ei pentru limbile strãine, în
special pentru limba germanã,
unde este nevoie de mult mai
multã muncã ºi motivaþie pen-
tru a atinge nivelul performan-
þei. Ce este însã uimitor în pri-
vinþa Alinei este faptul cã, deºi
nu a cãlãtorit ºi nu a învãþat în
þãrile de limbã germanã, reu-
ºeºte cu multã uºurinþã ºi na-
turaleþe sã atingã în eseurile ºi
traducerile ei subtilitãþi ale lim-
bii germane care atestã nu nu-
mai talentul sãu, ci ºi efortul ºi
pasiunea care îl susþin”, a de-
clarat profesoara ei de limba

germanã, Carmen Minculescu.
Direcþia Generalã Traduceri

a Comisiei Europene a organi-
zat Concursul „Juvenes Trans-
latores” („Tineri Traducãtori”,
în latinã) în fiecare an, înce-
pând din 2007. Obiectivul sãu
este de a promova studiul lim-
bilor strãine în ºcoli ºi de a le
oferi tinerilor elevi posibilitatea
sã vadã cum este sã fii tradu-
cãtor. Concursul se adreseazã
liceenilor în vârstã de 17 ani ºi
se desfãºoarã simultan în toa-
te ºcolile selectate din întreaga
UE. Concursul i-a inspirat ºi i-
a încurajat pe unii participanþi
sã studieze limbile strãine ºi la
nivel universitar, pentru a de-
veni apoi traducãtori profesio-
niºti. Acest an marcheazã cea
de a 10-a ediþie a concursului
ºi cea de a 60-a aniversare a
naºterii Uniunii Europene.
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Nu mi-am ascuns niciodatã opþiunile mele
anti-neoliberale de principiu ori, mai exact
spus, anti-neoliberiste. Departe de a atesta
în sine însuºi raþionalitatea libertãþii ca atri-
but prin excelenþã al subiectului uman, în
toatã dimensiunea sa ontologicã ºi gnoseo-
logicã, neoliberalismul n-a fãcut decât sã
potenþeze încã ºi mai mult un act discrimi-
nator în esenþa sa, anume acela al inegalitãþii
ºi, în consecinþã, decretând, printr-o retori-
cã deseori ipocritã, compromiterea unui alt
principiu, nu mai puþin important din per-
spectiva mai sus menþionatã, cea a egalitãþii
de ºanse. Pe deplin conºtient cã decesul
„ideologiilor” e un act deja istoric, nu mai
cred în alinieri mitingiste de tipul „dreapta
vs stânga”, dupã cum, respectând cu toatã
convingerea dreptul fiecãruia la propria opi-
nie, tocmai ca axiomã a libertãþii greu cuce-
rite, nu mã mai conving nici lozincile fumi-
gene aruncate într-o direcþie ori în alta.

Sunt preliminarii, cele de mai sus, care
m-au fãcut sã cred, imediat dupã 11 decem-
brie anul trecut, cã, în sfârºit, un scrutin
electoral declarat unanim corect ºi legal va
marca un final al unei partide în care orice
tentativã de mãsluire sub pagoda unei „neu-
tralitãþi”, de fapt, nu mai puþin false.

Ca de atâtea ori în istoria noastrã, nici de
aceastã datã n-a fost sã fie. Din raþiuni care,
când zarva ºi hãituirea din aceste zile se vor
fi sfârºit, cauzele ar merita supuse cu mai
multã seriozitate, gravitate ºi, mai ales, din-
colo de patimile mai totdeauna perdante,
unor analize de profunzime.

Întâi de toate, se cuvin investigate ºi de-

cretate cele de bazã ale conflictului ce dez-
binã ca niciodatã societatea româneascã în
acest moment.

Într-o ordine aleatorie, dincolo de câteva
realitãþi particulare dar esenþiale,  acestea ar fi.

Mai întâi, privite într-o oglindã fidelã unei
realitãþi greu de refuzat, ar fi beþia Puterii
abia câºtigate care sfârºeºte mai mereu prin
a dezagrega relaþia cu realitatea, deseori cru-
dã, din jurul învingãtorilor. Ca la o partidã
sportivã cu o mizã imensã, victoria – la un
scor neaºteptat de mare – dincolo de sen-
zaþia cã ar contribui la performanþe ºi mai
mari, sfârºeºte deseori prin inculcarea unei
stãri de orgoliu ºi de vedetism ce se vor
transforma foarte curând în handicapuri
greu surmontabile. Este ceea ce s-a întâm-
plat cu PSD ºi cu victoria sa în alegeri, un
partid ce-a pãrut, preþ de câteva sãptãmâni,
mai solid ºi mai încrezãtor decât oricând
în ºansa de a-ºi reface un trecut ºifonat,
ba chiar de a-ºi rescrie o istorie nelipsitã de
ambiguitãþi, de pierderi ºi de un amatorism
câteodatã gregar.

Îmi vin în memorie, în argumentarea
acestei supoziþii, cuvintele aproape profeti-
ce prin care uitatul nostru scriitor Panait
Istrati, autolivrat socialismului în zorii aces-
tuia, îi denunþa amicului Romain Roland di-
vorþul sãu total de propriile credinþe mai mult
sau mai puþin juvenile:

“Când mi-am luat acest angajament, îmi
închipuiam, in naivitatea mea, cã oamenii
Puterii sunt de bunã credinþã, cã nu cunosc

putreziciunea de sub ei ºi credeam ca ar fi
de ajuns un glas puternic ºi prieten care sã
le-o semnaleze, pentru ca ei sã-ºi dea sea-
ma ºi sã ia mãsuri.

Dupã afacerea Rusakov m-am convins cã
Puterea era conºtientã de rãul care submina
Revoluþia ºi cã nu accepta nicio criticã.
Aceasta situaþie m-a eliberat de angajamen-
tul luat, cãci nu mai era nimic de aºteptat de
la cei de sus. A te comporta cu blândeþe nu
va însemna nimic. Trebuia deci lovit” (cu-
vinte di scrisoarea, altminteri celebrã, adre-
satã lui Romain Rolland, la 15 mai 1929).

O a doua cauzã, nu mai puþin semnifi-
cativã, ar fi neputinþa celor învinºi de a-ºi
asuma erorile ºi a trece, urgent, pe tere-
nul antrenamentului nemilos cu scopul
unei reconstrucþii rapide a unei tactici care
sã le permitã sã recupereze, de data aceasta
în deplasare, pierderea suferitã. N-au avut
nici tãria unei recunoaºteri deschise, nici
a unor analize cu „cãrþile deschise”, nici
mãcar a cãutãrii unor strategi capabili sã-
i scoatã la liman.

Însã lucrul cel mai imprevizibil ºi mai
„spectaculos” dintre toate, cele anterior
enunþate ºi altele care vor mai fi, mi se pare
a fi înfrângerea greu digerabilã, prosteascã
în absurdul ei, a pesediºtilor sub comãndui-
rea nu doar prost inspiratã, ci de-a dreptul
pãguboasã, a lui Liviu Dragnea, aºa cum
cred cã se va dovedi cât de curând, indife-
rent de rezultate. Fiindcã ceea ce conteazã
cu adevãrat în momentul de faþã este faptul

cã, în partida pe care a jucat-o, de data asta,
acasã, pe propriul teren ºi cu proprii „ar-
bitri”, social-democraþii îºi riscã chiar…
calificarea.

ªi ceea ce este încã ºi mai grav – dar n-
ar fi nici pe departe întâia oarã în istoria
noastrã recentã – e iarãºi faptul cã ºi-au fã-
cut-o cu mâna lor. ªi când spun cã nu e
prima datã am în vedere tocmai adevãrul cã,
de 27 de ani, mai toate formaþiunile noastre
politice n-au avut nevoie de adversari spre a
pierde ºi a se pierde, ci propriile lor meteh-
ne, nicicând luate în calcul, au fost cele care
i-au condus spre faliment.

Nu vreau sã amestec în acest context
dezbaterile de naturã juridicã, la care nu mã
pricep ºi nici mãcar nu-mi mai rezerv nici
mãcar curiozitatea de a încerca sã mã do-
cumentez de care parte ar sta adevãrul. Po-
sibil, cum scriam ieri, ca el sã fie pe undeva
pe la mijloc, pe acolo, adicã, pe unde nimeni
nu mai vrea ori nu are dispoziþia sã-l caute.

Un lucru e însã ºi mai cert: nimic, dar
nimic din acþiunile acestea precipitate la ni-
velul Puterii nu trebuia întreprins. Cãci, ca
o urmare fireascã, dacã ele au avut finalitãþi
„personale” – niciun act juridic nu se face
ad personam – atunci unica imagine de pe
câmpul de bãtãlie încã în miºcare rãmâne
cea a unui Liviu Dragnea în postura de-acum
o lunã de mareºal cu bastonul înãlþat în semn
de victorie redus între timp la condiþia unui
sergent umil gata sã fie trimis la coada plu-
tonului. Dacã plutonul va rezista.

O partidã cu un final nefastO partidã cu un final nefastO partidã cu un final nefastO partidã cu un final nefastO partidã cu un final nefast

În pregãtirea anului ºcolar
2017/2018 sunt deschise înscrie-
rile pentru a oferi asistenþã unui
numãr de clase, din ciclul primar,
ºcoli de stat, care doresc sã des-
fãºoare cursurile de Asociaþia
„De-a Arhitectura”: pentru ele-
vii din clasa pregãtitoare, cea din-
tâi sau cea de-a a II-a – „De-a
arhitectura Mini” , curs opþional

„De-a arhitectura”, la ºcoalã„De-a arhitectura”, la ºcoalã„De-a arhitectura”, la ºcoalã„De-a arhitectura”, la ºcoalã„De-a arhitectura”, la ºcoalã
De pe acum, se pregãteºte anul ºcolar viitor. Pe lângã curricula obligatorie

ºi disciplinele opþionale, sunt oferite, atât elevilor, cât ºi cadrelor didactice
mai multe programe de educaþie, prin care vor putea dobândi cunoºtiinþe din
mai multe domenii. Unul dintre ele se referã la ºcolari ºi profesori , cu toþii

putând lua detalii despre arhitecturã.

(curriculum la decizia ºcolii sau
extracurricular), 40 de clase (din-
tre care maximum opt în mediul
rural); pentru elevii din clasele a
III-a, a IV-a ºi a V-a – „De-a
arhitectura în oraºul meu” (la ale-
gere, ca parte din oferta la nivel
naþional, aprobatã prin Ordinul
Ministerului Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, nr. 4422/

28.08.2014), prin care
sunt cuprinse 70 de clase,
cu cel mult zece din co-
mune ºi sate; „De-a arhi-
tectura în ºcoala mea”
(opþional , cu zece clase,

maximum douã în „rural”). În
program se pot înscrie ºi arhitecþi
voluntari, care pot susþine desfã-
ºurarea unui curs în ºcoli, fie prin
asistarea unei singure clase pe
parcursul unui an ºcolar (septem-
brie - iunie), în echipã cu învãþã-
torul/profesorul, fie prin asistarea
uneia sau mai multor clase la dis-

tanþã. Asistenþa acordatã inclu-
de lucruri specifice pentru fieca-
re curs în parte, printre care : ac-
ces la materiale metodologice ºi
didactice pentru profesorul cla-
sei, ghidaj la distanþã (prin e-mail)
în studierea individualã a ghidu-
lui îndrumãtorului, atelier de for-
mare cu activitãþi practice ºi
schimb de experienþã; acces la
materialele auxiliare pentru elevi;
întâlnire de pregãtire pentru pro-
fesorii ºi specialiºtii implicaþi; curs
on-line de pregãtire pentru ca-
drele didactice; acces la resur-

sele de sprijin ale iniþiatorilor, pe
parcursul întregului an de învã-
þãmânt; certificate acordate pro-
fesorilor ºi elevilor; asistenþa unui
specialist voluntar (arhitect, stu-
dent arhitect, urbanist sau peisa-
gist), acolo unde existã posibili-
tatea. Cei interesaþi se pot înscrie
pe http://www.de-a-arhitectura.-
ro/inscrieri/ ºi sã contacteze ini-
þiatorii pe inscrieri@de-a-arhitec-
tura.ro. Este încã un pas pentru
ºcolarizarea tinerilor, în diverse
domenii.

CRISTI PÃTRU

S-a finalizat procedura de selecþie a ca-
drelor didactice care s-au înscris în con-
cursul naþional de completare a Corpului
Naþional de Experþi în Managementul Edu-
caþional , cu referire la judeþul Dolj. „Con-
form metodologiei, aplicatã tot timpul des-
fãºurãrii procesului de susþinere a concur-
sului, am înregistrat 183 de candidaturi de-
puse. Au trecut de prima treaptã de exa-
minare 159 de dosare, cu portofolii prezen-
tate, fiind promovate în etapa superioarã
127 de cadre didactice. Reamintim cã ju-
deþul Dolj are alocate 80 de locuri în aceastã
sesiune (a XI-a). Între 6 – 10 februarie , se

Au rãmas 127 de candidaþiAu rãmas 127 de candidaþiAu rãmas 127 de candidaþiAu rãmas 127 de candidaþiAu rãmas 127 de candidaþi
pot depune contestaþii, data limitã de solu-
þionare a acestora fiind 13 februarie  ”, a
precizat prof. Alexandru Dragnea, inspec-
tor pentru managementul instituþional, în
cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. În cazul unei egalitãþi între candidaþi,
pentru intrarea în faza finalã de selecþie, s-
a þinut cont de mai multe criterii de depar-
tajare: programe de formare în Manage-
mentul Educaþional; performanþele deose-
bite pe inovarea didacticã sau manageria-
lã; etc. În ziua de 16 februarie, trebuie avi-
zarea Ministerului Educaþiei Naþionale.

CRISTI PÃTRU
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Teatrul „Colibri” propune copii-
lor ºi tinerilor o vacanþã activã ºi cre-
ativã, fie cã sunt sau nu ucenicii ate-
lierelor Fabricii de poveºti. În perioa-
da 6-10 februarie, la sediul institu-
þiei, din Calea Bucureºti nr. 56, se
vor desfãºura cinci ateliere de crea-
þie diferite, cu trei serii a câte 50 de
minute fiecare: „Ne distrãm ºi învã-
þãm” ºi „Teatru interactiv – Poveº-
tile copilãriei” (coordonatori Geo
Dinescu ºi Marin Fagu), „Copii,
poveºti ºi pãpuºi” (coord. Adriana
Ioncu ºi Cosmin Dolea), „Gândim,
rostim, creãm” (coord. Ionica Do-
brescu), „Laboratorul creativ” (co-

Ateliere de creaþie ºi spectacole la Fabrica de PoveºtiAteliere de creaþie ºi spectacole la Fabrica de PoveºtiAteliere de creaþie ºi spectacole la Fabrica de PoveºtiAteliere de creaþie ºi spectacole la Fabrica de PoveºtiAteliere de creaþie ºi spectacole la Fabrica de Poveºti
electroColibri, în vacanþa intersemestrialã a elevilorelectroColibri, în vacanþa intersemestrialã a elevilorelectroColibri, în vacanþa intersemestrialã a elevilorelectroColibri, în vacanþa intersemestrialã a elevilorelectroColibri, în vacanþa intersemestrialã a elevilor

 Luni, 6 februarie (orele 10.00 – 13.00 / trei
serii / 50 minute fiecare atelier): „Ne distrãm ºi
învãþãm”, coord. Geo Dinescu ºi Marin Fagu. Cei
doi actori fac echipã cu cei mai frumoºi ºi iubiþi pã-
mânteni, copiii, pentru a-i iniþia în minunata lume a ex-
perimentelor. Aici vor descoperi, distrându-se, cum se
poate obþine electricitate staticã, ce este o reacþie chi-
micã ºi multe alte surprize.

 Marþi, 7 februarie (orele 10.00 – 13.00 / trei
serii / 50 minute fiecare atelier): „Teatru interactiv
– Poveºtile copilãriei”, coord. Geo Dinescu ºi Marin
Fagu. Copiii ºi cei doi actori au speciala misiune de a
alege poveºtile pe care sã le spunã împreunã, folosindu-
se de mãiestria ºi bucuria fiecãruia de a da viaþã perso-
najelor dragi ºi de a fi parte dintr-un univers creativ.

 Miercuri, 8 februarie (orele 10.00 – 13.00
/ trei serii / 50 minute fiecare atelier): „Copii,

ord. Andreea Melinescu).  Acestea
vor avea loc în intervalul orar 10.00-
13.00, în Sala Studio, preþul pentru
un atelier fiind 5 lei / persoanã. Nu
existã un numãr limitat de locuri!

Sãptãmâna de vacanþã cuprinde
ºi spectacole. Joi, 9 februarie, ºi
vineri, 10 februarie, de la ora 19.00,
publicul se va bucura de întâlnirea
cu actorii Marcel Iureº, Oana Stan-
cu, Geo Dinescu, Mugur Prisãca-
ru ºi Marin Fagu, în spectacolul
„Furtuna”, de William Shakespea-
re (regia: Cristian Pepino). Sâmbã-
tã, 11 februarie, la ora 18.00, este
programat spectacolul „Vrãjitorul

din OZ”, un musical pentru copii,
adaptare dupã L. Frank Baum, cu
scenariul ºi regia semnate Cristian
Mitescu, scenografia Eugenia Tã-
rãºescu-Jianu. Duminicã, 12 fe-
bruarie, ora 11.00, aduce în scenã
„Fata babei ºi fata moºneagului”,
dramatizare de Valentin Dobrescu
dupã Ion Creangã, în regia lui To-
dor Valov, cu scenografia realizatã
de Stefka Kyuvlieva.

Biletele se pot procura de la
Agenþia teatrului, de luni pânã sâm-
bãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica, în in-
tervalul 10.00-13.00.

poveºti ºi pãpuºi”, coord. Adriana Ioncu ºi Cos-
min Dolea. Atelierul propune copiilor o incursiu-
ne în universul poveºtilor, aduse în scenã prin
spectacolele în care mesajele ajung la ei prin in-
termediul pãpuºilor.

 Joi, 9 februarie (orele 10.00 – 13.00 / trei
serii / 50 minute fiecare atelier):  „Gândim, ros-
tim, creãm”, coord. Ionica Dobrescu. Cu ajutorul
pãpuºilor, actriþa le va prezenta copiilor tehnici de ros-
tire ºi pronunþie. Prin joc, ei vor învãþa sã se exprime
pe ritmul muzicii ºi prin improvizaþie.

 Vineri, 10 februarie (orele 10.00 – 13.00
/ trei serii / 50 minute fiecare atelier): „Labo-
ratorul creativ”, coord. Andreea Melinescu. Par-
ticipanþii la atelier vor realiza diverse figurine 3D
din hârtie coloratã ºi alte materiale, deprinzând tai-
nele lucrului manual.

Câºtigãtor al Premiului Concursului de Dirijat de la
Aspen, în 2015, dirijorul de origine londonezã George
Jackson s-a impus în atenþia lumii muzicale internaþio-
nale dupã susþinerea unui concert în fruntea Orchestrei
Simfonice Radio ORF Viena, cu prima audiþie în Austria
a lucrãrii „Ombres” de Michael Jarrell. A participat la
cursuri internaþionale de master, printre profesorii sãi
fiind Bernard Haitink, Michael Tilson Thomas, Kurt
Masur ºi David Robertson. Absolvent al Conservatoare-

     „Imperialul”„Imperialul”„Imperialul”„Imperialul”„Imperialul” de Beethoven îi aduce în  de Beethoven îi aduce în  de Beethoven îi aduce în  de Beethoven îi aduce în  de Beethoven îi aduce în „Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”„Stagiunea Prieteniei”
pe dirijorul George Jackson ºi pianista Adela Liculescupe dirijorul George Jackson ºi pianista Adela Liculescupe dirijorul George Jackson ºi pianista Adela Liculescupe dirijorul George Jackson ºi pianista Adela Liculescupe dirijorul George Jackson ºi pianista Adela Liculescu

„Friendship Season – it never gets old” – stagiune pe tema
prieteniei, atât între muzicieni, cât ºi între public ºi artiºti,
continuã la Filarmonica „Oltenia” cu un concert simfonic
care are loc astã-searã, de la ora 19.00. În compania Or-
chestrei Simfonice a instituþiei, condusã de dirijorul Geor-
ge Jackson (Anglia), tânãra pianistã craioveancã Adela Li-
culescu, în prezent studentã la Viena, cântã Concertul nr. 5

în Mi bemol major pentru pian ºi orchestrã, op. 73 de Lud-
wig van Beethoven. Programul cuprinde ºi Simfonia nr. 2
în Do minor, op. 17 de Piotr Ilici Ceaikovski. Biletele au
preþurile de 30 lei; 20 lei (pensionari); 15 lei (elevi, stu-
denþi). „Stagiunea Prieteniei” va continua la Filarmonica
„Oltenia” pânã pe data 16 iunie a.c., oferind publicului, în
total, peste 30 de concerte. 

lor din Viena, Weimar ºi al Trinity College Dublin,
George Jackson ºi-a continuat pregãtirea de specialitate
în cadrul Lucerne Festival Academy, Dartington
Festival, Festivalului de la Bayreuth ºi Aspen Music
Festival, unde a fost distins cu Premiul pentru Dirijat
„Robert J. Harth” ºi cu „David A. Karetsky” Memorial
Fellowship.

Asistent ºi protejat al dirijorilor Yves Abel ºi Robert
Spano, George Jackson a participat la realizarea a

numeroase producþii de operã în întreaga lume, cel mai
recent – la Metropolitan Opera New York, Opéra
National de Paris ºi Aspen Opera Theater Center.
George Jackson a dirijat RTE Concert Orchestra
(Irlanda), Nordwestdeutsche Philharmonie (Germania),
Filarmonica de Stat Sibiu (România) ºi Vienna Chamber
Orchestra. În aceastã stagiune, va dirija din nou „Ha-
ydn” Orchestra di Bolzano e Trento ºi va debuta la
Opera de Stat din Hamburg, unde va asigura conduce-
rea artisticã a spectacolului „Immer weiter” de Irene
Galindo Quero.

Pianista Adela Liculescu s-a nãscut în 1993, la
Craiova. Dupã absolvirea Liceului de Arte „Marin Sores-
cu” din oraºul natal (promoþia 2012), unde a studiat cu
profesorii Mariana Ilie ºi Mihai Ungureanu, ºi-a continuat
studiile la Universitat fur Musik und darstellende Kunst –
Viena (interpretare instrumentalã – pian, cu prof. Martin
Hughes). Este bursierã a Fundaþiei „Tokyo”.

În ianuarie 2016, la ceremonia de galã desfãºuratã la
Parlamentul României (Bucureºti), a fost distinsã cu
Premiul „Studentul Român al Anului din Strãinãtate” –
categoria arte. Este promotor al muzicii româneºti în
strãinãtate, în 2015 fiind invitatã de Institutele Culturale
Române din Londra ºi Praga sã susþinã douã concerte cu
lucrãri de Enescu, Liszt ºi Ravel. În 2013, a interpretat
lucrãri pentru pian solo de Enescu într-un concert organi-
zat de Ambasada României la Viena. Ulterior, pianista a
cântat lucrãri de Enescu într-o serie de recitaluri susþinute
în Germania, Italia ºi România.
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Preºedintele Petro Poroºenko a
declarat cã plãnuieºte sã organize-
ze un referendum pe tema aderãrii
Ucrainei la NATO, adãugând cã în
cazul unui vot în favoarea aderãrii
va depune toate eforturile posibile
pentru a îndeplini acest deziderat,
relateazã agenþia de ºtiri Tass.
“Ceea ce apreciez cu adevãrat este
opinia publicã. În urmã cu patru
ani, 16% din populaþie era în fa-
voarea aderãrii Ucrainei la NATO.
Astãzi, cifra este de 54%”, a de-
clarat Petro Poroºenko în cadrul
unui interviu acordat cotidianului
german Berliner Morgenpost. “În
calitate de preºedinte voi cere opi-
nia poporului meu ºi voi organiza
un referendum privind aderarea la

Ban Ki-moon anunþã
cã nu va candida la preºedinþia
Coreei de Sud ºi cã se retrage
din viaþa politicã

Fostul Secretar general al Na-
þiunilor Unite, Ban Ki-moon, a
anunþat cã nu va candida la preºe-
dinþia Coreei de Sud ºi se va retra-
ge din viaþa politicã, afirmând cã
a fost þinta unor critici ºi contro-
verse, informeazã site-ul postului
de televiziune France 24. Ban Ki-
moon, care s-a întors lunã trecutã
în Coreea de Sud, dupã un dece-
niu petrecut la New York, era con-
siderat drept un potenþial candi-
dat la alegerile prezidenþiale din
acest an. “Mã voi retrage din via-
þa politicã”, a declarat Ban Ki-
moon, în cadrul unei conferinþe de
presã. “Îmi pare rãu sã dezamãgesc
oamenii”, a adãugat el. Deºi nu ºi-
a anunþat niciodatã în mod oficial
candidatura, era preconizat cã
Ban Ki-moon se va alãtura parti-
dului de guvernãmânt Saenuri sau
unei facþiuni conservatoare. Însã
fostul oficial ONU a întâmpinat
probleme în a obþine sprijinul unui
partid, iar suspiciunile de corup-
þie vizând unele din rudele sale au
avut un efect negativ asupra ºan-
selor sale la preºedinþia þãrii. “Pa-
triotismul ºi aspiraþiile mele since-
re au cãzut victime atacurilor de-
fãimãtoare care s-au apropiat de
subminarea imaginii”, a mai afir-
mat Ban Ki-moon. Conform sonda-
jelor de opinie, popularitatea sa a
scãzut rapid de la 20,3% în momen-
tul reîntoarcerii sale în þarã, pânã
la 13,1% înainte de anunþul privind
retragerea sa din viaþa politicã.

Administraþia Donald Trump
avertizeazã Iranul dupã
testul balistic

Administraþia Donald Trump a
transmis un avertisment Iranului
dupã testul balistic efectuat acum
câteva zile, anunþã Michael Flynn,
consilierul prezidenþial american
pentru Siguranþã naþionalã. “Ad-
ministraþia Donald Trump condam-
nã astfel de acþiuni ale Iranului
care submineazã securitatea,
prosperitatea ºi stabilitatea în Ori-
entul Mijlociu”, a declarat Mi-
chael Flynn. “Iranul se simte încu-
rajat pentru cã Administraþia Ba-
rack Obama nu a avut o reacþie
adecvatã. Dar noi transmitem un
avertisment oficial Iranului”, a
subliniat Michael Flynn. Iranul a
testat duminicã o rachetã cu razã
medie de acþiune, a anunþat luni
searã un oficial din Statele Unite.
Racheta balisticã a fost lansatã din
poligonul militar Semnan, situat în
nordul Iranului, în apropiere de
Teheran. Un test cu o rachetã de
acelaºi tip a avut loc în iulie 2016.
Donald Trump este un “novice” în
politicã, iar formarea sa “va costa
scump Statele Unite”, a declarat
preºedintele iranian, Hassan Ro-
hani, intensificându-ºi criticile îm-
potriva decretului antiimigraþie
adoptat sãptãmâna trecutã de pre-
ºedintele american, relateazã Le
Figaro. “Nu este timpul pentru se-
pararea oamenilor”, a spus Rohani
în cadrul unui discurs. “Este un
novice în politicã”, a continuat el,
fãcând referire la omologul sãu
american. “El vine dintr-o lume di-
feritã. Este un mediu complet nou
pentru el. Îi va lua mult timp ºi va
costa scump Statele Unite pânã
când el va înþelege ce se întâmplã
în lume”, a spus acesta.

Preºedintele Republicii Moldova, Igor Do-
don, a declarat ieri cã va propune o iniþiativã
privind aprobarea prin lege a drapelului roºu
cu cap de bour, care era steagul Principatului
Moldovei, drept drapelul “moldoveniºtilor”, în
locul actualului tricolor, care seamãnã cu dra-
pelul României. Igor Dodon a fãcut acest anunþ
cu ocazia acordãrii a cinci distincþii “Bogdan
Întemeietorul”. Ordinile au fost conferite lui
Valentin Beniuc, profesor universitar, ex-mi-
nistru al învãþãmântului din Republica Moldo-
va, Vladimir Curbet, conducãtorul ansamblu-
lui “Joc”, Evei Gudumac, chirurg pediatru,
doctor habilitat în medicinã, lui Viorel Mihail,
scriitor, publicist, redactor al hebdomadarului
“Sãptãmâna”. Ordinul “Bogdan Întemeietorul”
a fost instituit în decembrie 2008 de cãtre gu-

Rex Tillerson, fost director exe-
cutiv ºi preºedinte al firmei Ex-
xon Mobil, a fost învestit în func-
þia de Secretar de Stat al Statelor

Donald Trump, preºedintele SUA, a avut o
discuþie telefonicã cu Malcom Turnball, premie-
rul Australiei, despre acordul în privinþa reinsta-
lãrii refugiaþilor, conversaþie catalogatã de liderul
de la Casa Albã ca fiind “nesatisfãcãtoare”, in-
formeazã BBC News. Donald Trump a postat
pe Twitter în urma conversaþiei cã “va examina
acest acord stupid”. Acordul a fost adoptat de

Preºedintele Poroºenko plãnuieºte sã organizezePreºedintele Poroºenko plãnuieºte sã organizezePreºedintele Poroºenko plãnuieºte sã organizezePreºedintele Poroºenko plãnuieºte sã organizezePreºedintele Poroºenko plãnuieºte sã organizeze
un referendum pe tema aderãrii Ucrainei la NAun referendum pe tema aderãrii Ucrainei la NAun referendum pe tema aderãrii Ucrainei la NAun referendum pe tema aderãrii Ucrainei la NAun referendum pe tema aderãrii Ucrainei la NATTTTTOOOOO

NATO. Dacã ucrainenii voteazã
pentru acest lucru, voi face tot ce
este posibil pentru a obþine adera-
rea la Alianþa Nord-Atlanticã”, a
completat liderul de la Kiev. Nu
este prima datã când preºedintele
ucrainean vorbeºte despre acest
subiect. În 2015, ca rãspuns la o
petiþie privind aderarea Ucrainei la
NATO, Poroºenko a anunþa atunci
cã va organiza un referendum pe
aceastã temã, însã doar în momen-
tul în care þara va fi pregãtitã pen-
tru acest lucru. Preºedintele a mai
precizat cã Guvernul de la Kiev a
iniþiat o acþiune de reformare a sec-
torului de securitate ºi apãrare în
concordanþã cu standardele
NATO.

Donald Trump ºi premierul Australiei au avut
o convorbire telefonicã “nesatisfãcãtoare”

Administraþia Barack Obama, iar pânã la 1.250
solicitanþi de azil din Australia trebuind sã fie rein-
stalaþi în Statele Unite. Decizia controversatã a
Australia a fost de a refuza sã accepte aceºti
refugiaþi ºi de a-i þine în centre de detenþie în
insule precum Nauru ºi Papua Noua Guinee.
Turnbull a afirmat cã este dezamãgit de detaliile
discutate în conversaþia telefonicã, pe care a

descris-o ca fiind foarte “clarã ºi directã”. Deºi
Trump a asigurat faptul cã acordul dintre cele
douã state va continua, acesta ar fi afirmat în
timpul conversaþiei cã el considerã acest acord
ca fiind ”unul extrem de nefavorabil”. Australia
a fost în repetate rânduri criticatã de cãtre orga-
nizaþiile pentru drepturile omului, în privinþa po-
liticii refugiaþilor ºi solicitanþilor de azil.

Rex Tillerson a fost învestit în funcþia de Secretar de Stat al SUA
Unite ale Americii. Tillerson, în
vârstã de 64 de ani, a primit apro-
barea Senatului american cu 56 de
voturi în favoarea punerii sale în

funcþie ºi 43 împotrivã. Votul a
avut loc în urma unor schimbãri
legislative din partea Senatului re-
publican, în favoarea aprobãrii
nominalizãrilor lui Donald Trump
în domeniul sãnãtãþii ºi finanþelor,
în pofida unui boicot din partea
democraþilor. Rex Tillerson, care
nu a deþinut pânã în prezent nicio
funcþie politicã, a fost chestio-
nat de Senat în privinþa legãturii
cu Vladimir Putin, în situaþia în
care oficialii republicani ºi demo-
craþi se tem de intensificarea
comportamentului agresiv al Ru-
siei. În 2013, acesta a fost deco-
rat de Putin cu Ordinul Priete-
niei, pentru “întãrirea cooperãrii
în domeniul energiei”. Tillerson
ºi-a dedicat întreaga carierã sec-
torului energetic ºi are experien-

þã cu Guvernele strãine, având în
vedere faptul cã gigantul petro-
lier ExxonMobil desfãºoarã ope-
raþiuni în peste 50 de þãri. Nu a
mai lucrat în cadrul Guvernului,
dar are, potrivit unor informaþii,
viziuni politice conservatoare. În
cursul audierilor în Comisia se-
natorialã pentru Relaþii Externe,
Rex Tillerson a declarat cã deci-
zia Chinei de a construi insule în
zonele disputate din Marea Chi-
nei de Sud este “comparabilã” cu
anexarea Crimeei de cãtre Rusia
în 2014. “Intenþionãm sã trans-
mitem Chinei un semnal clar cã,
în primul rând, construcþia insu-
lelor trebuie sã înceteze ºi cã, în
al doilea rând, accesul la aceste
insule nu va mai fi permis”, a spus
Tillerson.

Igor Dodon vrea schimbarea steagului Republicii Moldova
vernarea comunistã cu scopul de a fi conferit
pentru merite remarcabile în dezvoltarea ºi con-
solidarea statalitãþii moldoveneºti. “Primele date
istorice despre Moldova vin din 1359. În acest
an vom sãrbãtori 658 de ani. Avem cu ce sã
ne mândrim, suntem un popor cu o is-
torie de secole. Data de 2 februarie 1365
este ziua când, în premierã, statalitatea
Þãrii Moldovei a fost recunoscutã ofi-
cial. Este o datã istoricã. Vin cu iniþiati-
va ca în ziua de 2 februarie sã fie deco-
rate personalitãþi care au contribuit la sta-
talitatea þãrii noastre. Vin cu o propune-
re ca societatea civilã ºi mediul acade-
mic sã examineze douã iniþiative: ca data
de 2 februarie sã fie introdusã în lista
sãrbãtorilor oficiale. O variantã a denu-

mirii ar fi: Ziua Statalitãþii Þãrii Moldovei. A doua
iniþiativã este aprobarea prin lege a drapelului
istoric al Þãrii Moldovei: drapelul roºu cu cap
de bour”, a declarat preºedintele moldovean Igor
Dodon, în cadrul ceremoniei.
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METEO

Parþial
înnoratvineri, 3 februarie - max: 6°C - min: -1°C

$
1 EURO ...........................4,5337 ............. 45337
1 lirã sterlinã................................5,3029....................53029

1 dolar SUA.......................4,1942........41942
1 g AUR (preþ în lei)........164,7677.....1647677

Cursul pieþei valutare din 3 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Labirintul:
Încercãrile focului

Se difuzeazã la HBO, ora 22:35

Labirintul: Încercãrile focului
este al doilea capitol din saga
Labirintul. Thomas (Dylan O’Bri-
en) ºi prietenii sãi din Luminiº se
confruntã cu cea mai mare
provocare de pânã acum: cãuta-
rea indiciilor referitoare la miste-
rioasa ºi puternica organizaþie
WCKD. Cãlãtoria lor îi poartã
într-un peisaj pãrãsit plin de
obstacole inimaginabile...

X-Men: Cei dintâi

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

X-MEN: CEI DINTÂI reuneºte
anvergura ºi acþiunea bloc-
kbuster-ului verii cu o poveste
bazatã pe personaje care
dezvãluie începuturile poveºtii
X-Men ºi o poveste secretã a
rãzboiului rece ºi lumea noas-
trã în pragul Armaghedonului.
În timp ce cei dintâi descoperã,
controleazã ºi îºi acceptã
puterile formidabile, se formea-
zã alianþe care va naºte rãzbo-
iul etern dintre eroi ºi ticãloºi...

Taken 3: Teroare în L.A.

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

În primele douã pãrþi ale
cunoscutei serii de acþiune,
fostul agent Brian Mills (Liam
Neeson) a trebuit sã-ºi apere
familia de atacatori, vânân-
du-i fãrã milã. Doar cã de
aceastã datã vânãtorul se
transformã în vânat, având
pe urmele sale atât autoritãþi-
le, cât ºi un duºman din
trecutul sãu plin de violenþã...

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 3 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
09:50 Discover Romania
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:35 Iacãrii acrobaþi ai

României
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Inteligenþã la export
22:25 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Inteligenþã la export (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:00 Perfect imperfect (R)
02:40 Telejurnal (R)
03:20 Iacãrii acrobaþi ai

României (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Liverpool în trei zile (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 D'ale lu' Miticã (R)
15:30 Filler
15:40 Ieri-Azi-Mâine
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 Cautam neveste!
2003, SUA, Comedie, Dramã
21:40 Jurnal de secol
21:50 Filler
22:00 Gala Umorului
23:10 Colivia auritã
1976, Comedie
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)

TVR 2

07:55 Afacerea Est
09:20 Noi suntem Marshall
11:30 Bruno ºi Boots: salt în

piscinã
13:00 Pe platourile de filmare
13:30 Clasa bogatã
14:55 Întors pe dos
16:30 Aºa cool ca mine
18:00 Filme ºi vedete
18:30 Afacerea Est
20:00 ªase
20:45 O rãscumpãrare de un miliard
22:35 Labirintul: Încercãrile

focului
00:45 Obsesie periculoasã

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 X-Men: Cei dintâi
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
23:00 Donator fãrã voie
2015, Canada, Acþiune
01:00 X-Men: Cei dintâi (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã, SF
03:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

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 Aventurile Baronului
Munchausen (R)

09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 Jonglerul (R)
14:30 Crimã în Greenwich (R)
16:15 La bloc
18:30 Aventurile lui Joe Dirt
20:30 Burlesque: Vis împlinit
23:00 Slãbiciuni
01:00 Burlesque: Vis împlinit (R)
03:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Taken 3: Teroare în L.A.
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Atracþie explozivã
1995, SUA, Acþiune
00:30 Taken 3: Teroare în L.A.

(R)
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:30 Observator (R)
03:15 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, Romantic
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 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Numãrãtoare inversã
2013, SUA, Thriller
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcþie ºi

design
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 La TV
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Un surâs în plinã varã
1963, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Chef Dezbrãcatu’

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
21:15 LK, Ce n-a vazut

America. Din Botosani pana-n
New York

22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:30 Dã-i bataie! Local

Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO



12 / cuvântul libertãþii vineri, 3 februarie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Comuna Vîrvoru de Jos re-

prezentatã prin Tabacu Nicu- pri-
mar cu sediul în judeþul Dolj, co-
muna Vârvoru de Jos, satul Do-
bromira, strada Principalã,
nr.133, titular al proiectului: „SIS-
TEM DE ALMENTARE CU APÃ
(AMENAJARE, CAPTÃRI ÎN VE-
DEREA ALIMENTÃRII CU APÃ A
COMUNITÃÞII LOCALE, STAÞIE
DE TRATARE A APEI, REÞELE
DE ALIMENTARE CU APÃ),
CONSTRUCÞIE NOUÃ ªI SIS-
TEM CANALIZARE MENAJERÃ
(REÞEA CANALIZARE ªI STAÞIE
EPURARE), CONSTRUCÞIE
NOUÃ ÎN COMUNA VÂRVORU
DE JOS, SAT DOBROMIRA, JU-
DEÞUL Dolj,, anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj,
proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi
evaluãrii adecvate în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de evalua-
re adecvatã, proiect propus a fi
amplasat judeþul Dolj, comuna
Vârvoru de Jos, satul Dobromira.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul autori-
tãþii competente pentru protecþia
mediului APM Dolj din Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1, în zilele de
luni- joi între orele 8.00- 16.30 ºi
vineri orele 8.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de internet
office@apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii /observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 08.02.2017.

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.

PALATUL Copiilor Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str. Si-
mion Bãrnuþiu, nr. 20, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale vacan-
te de numele funcþiei: Administra-
tor Patrimoniu III- la Palatul Copii-
lor Craiova- Structura Bãileºti. Nu-
mele funcþiei: ½normã, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va
desfãºura astfel: Proba scrisã în
data de 27.02.2017,  ora 10.00, Pro-
ba interviu în data de 06.03.2017,
ora 11.00. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condiþii:
studii: medii atestate cu diploma
de bacalaureat, vechime: un an,
competenþe organizatorice, dispo-
nibilitate program flexibil. Candi-
daþii vor depune dosarele de par-
ticipare la concurs în termen de 10
zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a la sediul Palatului Copiilor
Craiova, str.Simion Bãrnuþiu, nr. 20,
judeþul. Dolj, telefon: 0251.534.511.
Relaþii suplimentare la sediul: Pa-
latului Copiilor Craiova, str. Simion
Bãrnuþiu, nr. 20, judeþul Dolj, tele-
fon: 0251.534.511, 0351.413.110,
persoanã de contact: Vãduva
Anca, telefon: 0251.534.511,
0351.413.110,   fax: 0351.413.110, E-
mail: pccraiova@gmail.com.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea unui post de tehnician preþ
de cost, pe perioadã nedetermina-
tã, în cadrul Compartimentului Teh-
nic. Dosarele de concurs se depun
la sediul societãþii, la Compartimen-
tul Resurse Umane, pânã la data
de 16.02.2017, ora 16.00. Informaþii
suplimentare se pot obþine la tele-
fon 0251/412.628, interior 119.

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

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

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

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

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

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

Domnului doctor Flo-
rescu Alexandru la zi
aniversarã îi dorim sã-
nãtate, fericire ºi “La
Mulþi Ani!”- Jeny, Cos-
tel ºi veriºorii.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie generalã în aparta-
ment, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/
226.367.

PRESTÃRI SERVICII
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Croitor, instalator, mo-
dific repar haine de
damã ºi bãrbat, repar
instalaþii sanitare ºi
gaze. Telefon: 0766/
304.708.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Particular casã Cra-
iova, 5 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã,
reabilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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. Nicolae
Romanescu. Telefon:
0722/943.220.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 3 februarie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

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 ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã.
Telefon: 0745/589.825.

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

AUTO
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
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 calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai, prã-
ºitoare de cai, îngropã-
toare. Telefon: 0768/
721.915.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând lãmâi în primul
an de fructificare, flori
de apartament tranda-
fir japonez, maica
domnului ºi flori de pia-
trã. Telefon: 0742/
023.399.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând aparat gimnas-
ticã AB-ROCKET nou
150 lei. Telefon: 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung pen-
tru piese. Telefon:
0727/884.205.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

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 îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zin-
catã 2/1- 15 lei buc.
Telefon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Negocia-
bil. Telefon: 0351/
181.202.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

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 cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, micro-
centralã, aer condiþio-
nat, balcoane închise
termopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.

Închiriez camerã la
casã toate condiþiile
(lângã Stadion). Tele-
fon:  0745/043.152.

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi rela-
þii contracte întreþinere:
0766/673.666.
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.

PIERDERI
S.C. GOSSIP IN-
VEST SRL anunþã
pierderea cãrþii de in-
tervenþii a registrului
special ºi a adresei
de fiscalizare aparþi-
nând AMEF DA-
TECS MP 55B cu
seria de fabricaþie
15106296 ºi seria fis-
calã DJ 0363056564.
Se declarã nule.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Drama finalurilor de meci
pare sã fi devenit o obiºnuinþã
pentru SCM “U” Craiova. Dupã
eºecurile în lanþ, de la Galaþi (82-
83), acasã cu Oradea (82-87; a
condus la 10 puncte cu mai pu-
þin de cinci minute rãmase de
joc) ºi din Capitalã, cu Dinamo
(86-88), alb-albaºtrii au suferit
un nou rateu greu de digerat,
74-75, miercuri searã, la Poli-
valentã, în compania liderului U-
BT Cluj.

Bãieþii lui Vladimir Vuksanovic
au început slab disputa, iar pri-
mul sfert le-a aparþinut clar ar-
delenilor: 12-20. Aceºtia au câº-
tigat ºi urmãtoare douã manºe,

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A

Craiova, încã o înfrângere la “foto-finiº”Craiova, încã o înfrângere la “foto-finiº”Craiova, încã o înfrângere la “foto-finiº”Craiova, încã o înfrângere la “foto-finiº”Craiova, încã o înfrângere la “foto-finiº”
Rezultatele complete ale rundei: SCM U CRAIOVA – U-Banca Transilvania

Cluj 74-75, BC SCM Timiºoara – CSM CSU Oradea 85-84, Municipal Olimpic Baia
Mare – BCM U Piteºti 56-83, BC CSU Sibiu – BC Mureº Tg. Mureº 82-66, Steaua
CSM EximBank Bucureºti – CS Dinamo Bucureºti 73-80. CS Phoenix Galaþi stã.

Clasament
1. U-BT Cluj 15/2 32 7. Mureº 9/8 26
2. Sibiu 12/6 30 8. Galaþi 6/11 23
3. Steaua 12/5 29 9. Dinamo 5/12 22
4. Timiºoara 11/7 29 10. CRAIOVA 4/13 21
5. Piteºti 10/7 27 11. Baia Mare 1/17 19
6. Oradea 10/7 27
La finalul sezonului regulat, clasamentul se împarte în douã, locurile 1-6

(play-off) ºi 7-11 (play-out). Echipele vor juca din nou duble fiecare cu fiecare,
iar locurile 7 ºi 8 vor avansa ºi ele în faza urmãtoare, cea a sferturilor de finalã,
unde vor juca locurile 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4-5 (dupã sistemul cel mai bun din
5 jocuri). Cât priveºte retrogradarea, ia drumul diviziei secunde doar ultimul loc.

numai cã mult mai strâns, 17-19,
respectiv 24-27, astfel cã înain-
tea ultimelor 10 minute tabela
arata scorul de 53-66. A urmat o
cursã incredibilã de revenire, iar
Craiova ºi-a vãzut rãsplãtite efor-
turile în minutul 8, când, dupã un
coº al lui Abrams, a trecut la con-
ducere: 72-71. Imediat, Burlacu
a scuturat plasa ºi el, 74-71, dar
n-a fost suficient, vizitatorii reu-
ºind, în secvenþele de final, cele
patru puncte necesare victoriei,
aproape tot atâtea câte reuºiserã
de la debutul sfertului.

Realizatori SCM “U” Craio-
va: Taylor (16 puncte), Abrams
(14p), Fraseniuc (13p), Hargro-

ve (12p), Burlacu (8p), Bureau
(5p), Popa (2p),.ªolopa (2p), Lee
(2p). Au mai jucat Corneanu,
Aktaº.

La finalul partidei, tehnicianul
craiovean, Vladimir Vuksanovic
a declarat: „Am fãcut un nou
meci bun, dar am avut ghinion
în final. Am fãcut schimbãri la
fiecare joc. Nu ºtiu ce se poate
face. Putem câºtiga cu orice ad-

versar, dar nu avem noroc.”
„Trebuie sã muncim tot mai

mult. Acest grup aratã voinþã ºi
dorinþã. Din pãcate, finalurile de
meci nu sunt în concordanþã cu
ceea ce ne dorim noi”, a spus ºi
Cãtãlin Burlacu.

Finalmente, Iuri Fraseniuc a
afirmat: „Îmi pare rãu cã am pier-
dut, dar mã bucur cã echipa a
arãtat caracter. Jucãm pentru

public, care e fantastic. Trebuie
sã vinã ºi victoriile.”

Runda viitoare, Craiova se
evolua la Piteºti (luni, ora 20:00,
Digi Sport), iar meciul ar putea
fi ultimul pentru Vladimir Vuk-
sanovic. Acesta spunea înaintea
disputei cu U-BT cã dacã echi-
pa nu va câºtiga unul din urmã-
toarele douã jocuri va renunþa la
post.

Duelul dintre Adrian Ungur ºi Ilia
Ivaºka va deschide confruntarea
dintre echipele României ºi Belarus,
de la Minsk, din primul tur al Gru-
pei I valorice a zonei Europa-Afri-
ca a Cupei Davis, astãzi, la ora
10,00. Ungur (32 ani, 313 ATP) îl
va întâlni în premierã pe Ivaºka (22
ani, 175 ATP).

Al doilea meci de simplu, de la
ora 12:45, îi va opune pe Egor Ghe-
rasimov (24 ani, 341 ATP) ºi pe
Marius Copil (26 ani, 129 ATP). Cei
doi ºi-au împãrþit victoriile la cele
douã dueluri directe de pânã acum,
ambele desfãºurate la Bratislava
(challenger). Belarusul a câºtigat în
2015, în semifinale, cu 7-6 (4), 2-6,
6-2, iar Copil s-a impus în 2016, în
sferturi, cu 7-6 (4), 7-6 (5).

DIGI SPORT 1
10:00, 12:45 – TENIS – Cupa Davis,

Belarus – România, primele meciuri de
simplu: Ilia Ivaºka – Adrian Ungur, Egor
Gerasimov – Marius Copil / 17:30, 20:00 –
FOTBAL – Liga Naþionalã: Pandurii –
CSM Iaºi, Astra – ASA Tg. Mureº.

DIGI SPORT 2
7:00, 9:00 – TENIS (F) – Taiwan Open:

ziua a 4-a / 11:00 – TENIS (F) – Turneul
de la Sankt Petersburg, în Rusia: ziua a 5-
a (Simona Halep – Natalia Vikhlyantse-
va) / 18:45 – TENIS – Cupa Davis: Croa-
þia – Spania (ziua 1) / 21:45 – FOTBAL –
Campionatul Spaniei: Deportivo – Betis.

DIGI SPORT 3
11:00, 13:00 – TENIS (F) – Taiwan Open:

ziua a 4-a / 16:00 – TENIS – Cupa Davis:
Croaþia – Spania (ziua 1) / 21:45 – FOT-
BAL – Campionatul Belgiei: Lokeren –
Anderlecht.

DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Ga-

latasaray Istanbul – Panathinaikos Ate-

TENIS

Adrian Ungur luptã primul,
în meciul de Cupa Davis cu Belarus

FOTBAL – CUPA AFRICII PE NAÞIUNI

Egipt, în marea finalã
 “Faraonii” îºi vor disputa trofeul cu
învingãtoarea meciului Camerun –

Ghana, disputat asearã

Naþionala Egiptului a acces, miercuri searã, în
ultimul act al Cupei Africii pe Naþiuni, competiþie
gãzduitã de cãtre Gabon, dupã ce a trecut, în
urma loviturilor de departajare, de Burkina Faso,
4-3, 1-1 la capãtul celor 90 ºi 120 de minute.

“Faraonii” au deschis scorul în minutul 66,
prin marea lor vedetã Mahomed Salah, de la AS
Roma, în timp ce pentru burkinavezi a marcat
Aristide Bance (73).

La execuþiile de la punctul cu var, egiptenii au
ratat o singurã datã, chiar prima execuþie (El Said),
pe când oponenta a irosit ultimele douã lovituri
(Koffi, B. Traore).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Sâmbãtã, meciul de du-
blu va avea loc de la ora
12,00 ºi se va disputa între
perechea Egor Gherasimov/
Max Mirnîi ºi cuplul Nico-
lae Frunzã/Horia Tecãu.

Gherasimov ocupã locul
776 în ierarhia mondialã de
dublu, iar Mirnîi se aflã pe
25. Tecãu, fost partener al
lui Mirnîi, este pe locul 18
în clasamentul ATP de du-
blu, în timp ce Frunzã se
aflã pe 524.

Duminicã, penultimul
meci de simplu se va juca,
de la ora 10,00, între Ivaºka
ºi Copil. Arãdeanul s-a impus
în singura partidã directã, în
2015, la Istanbul, cu 7-6 (4),

5-7, 6-4, în optimile de finalã.
Cel din urmã meci de simplu se

va disputa între Gherasimov ºi Un-
gur. Arãdeanul s-a impus în singu-
rul lor meci de pânã acum, în 2014,
cu 6-3, 6-3, în calificãrile turneului
ATP de la Bucureºti.

Cele douã echipe s-au mai întâl-
nit o datã în Cupa Davis, în 2005,
când România s-a impus cu 3-2 la
Braºov, în primul tur al Grupei Mon-
diale, prin punctele aduse de Andrei
Pavel (douã) ºi Victor Hãnescu, în
timp ce pentru adversari au punctat
Mirnîi ºi perechea Volcikov/Mirnîi.

Andrei Pavel, cãpitanul nejucãtor
al echipei României, nu poate conta
în acest meci pe Florin Mergea.

Partida Belarus – România va fi
în direct la Digi 1 ºi Dolce 2.

Egiptul este cea mai de succes echipã din istoria
Cupei Africii, cu 7 trofee, cel mai recent în 2010,
când a ºi participat ultima oarã. Echipele pe care le-ar
putea întâlni în finalã, Camerun ºi Ghana, o urmeazã
la numãrul de titluri, ambele cu câte 4.

na / 21:45 – FOTBAL – Campionatul Fran-
þei: Metz – Marseille.

DOLCE SPORT 1
17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga Naþiona-

lã: Pandurii – CSM Iaºi, Astra – ASA Tg.
Mureº / 3:00 – BASCHET NBA: Boston
Celtics – Los Angeles Lakers.

DOLCE SPORT 2
10:00, 12:45 – TENIS – Cupa Davis, Be-

larus – România, primele meciuri de sim-
plu: Ilia Ivaºka – Adrian Ungur, Egor Gera-
simov – Marius Copil / 21:45 – FOTBAL –
Campionatul Spaniei: Deportivo – Betis.

DOLCE SPORT 3
16:00, 18:45 – TENIS – Cupa Davis: Croa-

þia – Spania (ziua 1).
DOLCE SPORT 4
21:15 – HANDBAL (M) Germania: All

Star – Germania.
EUROSPORT 1
9:00, 10:00 – SCHI ALPIN/BIATLON (F,

M) – Universiada, la Almata, în Kazah-
stan / 12:00 – SCHI FOND (M, F) – Cupa
Mondialã, la Pyeongchang, în Coreea de

Sud / 16:00 – CICLISM – Turul Comuni-
tãþii valenciene / 19:00 – SÃRITURI CU
SCHIURILE – CM, la Obersdorf, în Ger-
mania / 21:00 – SNOOKER – Mastersul
German, la Berlin: etapa a 3-a.

EUROSPORT 2
8:00 – BIATLON (F) – Universiada, la

Almata, în Kazahstan / 11:30 – CICLISM
– Turul Dubaiului, în Emiratele Arabe
Unite: etapa a 4-a / 15:00 – SNOOKER –
Mastersul German, la Berlin: etapa a 3-a /
19:30 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mon-
dialã FIS, la Mammoth, în Statele Unite /
21:30 – FOTBAL – Campionatul Germa-
niei: Hamburg – Leverkusen / 23:30 –
SNOWBOARD – CM FIS, la Mammoth.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: As-

tra – ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS
17:30 – FOTBAL – Liga Naþionalã:

Pandurii – CSM Iaºi / 21:45 – FOTBAL
– Campionatul Belgiei: Lokeren – An-
derlecht.
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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, astãzi, ora 17.30
Astra – ASA, atãzi, ora 20
„U” Craiova – FC Voluntari, mâine, ora 14
Dinamo – Viitorul, mâine, ora 20
FC Botoºani – Concordia, duminicã, ora 17.30
CFR Cluj – FCSB, duminicã, ora 20
ACS Poli – Gaz Metan, luni, ora 20

Dupã cea mai scurtã pauzã de
iarnã din istoria primei ligi, aceasta
se reia astãzi, cu etapa a 22-a a se-
zonului regulat. Ce s-a întâmplat
într-o lunã ºi jumãtate, cât a durat
pauza competiþionalã? În primul
rând clasamentul a suferit modifi-
cãri. Pandurii a pierdut 6 puncte, 3
din cauzã cã nu a continuat meciul
de la Târgu Mureº, pierdut oricum
cu 3-0 la „masa verde”, iar alte 3
din cauza datoriilor, aceastã din urmã
penalizare fiind acordatã ºi echipe-
lor Gaz Metan Mediaº ºi ASA.

Douã dintre cele 14 echipe au su-
ferit schimbãri majore ale lotului,
ASA ºi Pandurii, formaþii aflate în in-
solvenþã. Dacã ardelenii ºi-au mai
pãstrat câþiva titulari, veteranii Mu-
reºan, Marius Constantin ºi Emil
Dicã, cei de la Pandurii au pierdut
toþi jucãtorii de bazã, cu excepþia
portarului Stanca. Cele douã forma-
þii, alãturi de Chiajna, sunt ºi cele
care ºi-au schimbat conducerea teh-
nicã în iarna aceasta. Dupã cum se
prezintã situaþia acum, lupta pentru
evitarea retrogradãrii se va purta în
trei, respectiv între ASA, Timiºoara
ºi Pandurii. Concordia Chiajna ºi-a
adus un antrenor cu potenþial ºi are
stabilitate în lot, dar ºi financiarã, aºa
încât e greu de crezut cã va avea
emoþii în finalul campionatului.

Sigur, lupta pentru play-off se
anunþã cea mai interesantã. Dintre

Universitatea Craiova
Au venit: Mingote (ASA), Di-

mitrov (Botoºani), Barthe (Gras-
shoppers), Drãghici (Vâlcea), Fa-
jic (China, liga a II-a).

Au plecat: L. Popescu, Kay,
Rambe, Surugiu, Vãtãjelu.

Echipa tip: Calancea – Dimitrov,
Barthe, Acka, Briceag – Madson,
Zlatinski – Ivan, Bãluþã, Nuno Ro-
cha - Fajic. Antrenor: Gheorghe
Mulþescu.

Viitorul
Au venit: N. Roºu (Chiajna),

Morar (ASA), Mladen (Sudtirol).
Au plecat: Carp, R. Marin,

Brandan, Dani Lopez.
Echipa tip: Râmniceanu – Ho-

dorogea, Þâru, Boli, Cr. Ganea –
Benzar, Nedelcu, N. Roºu - Chiþu,
Fl. Coman, Iancu. Antrenor:
Gheorghe Hagi.

FCSB
Au venit: M. Bãlaºa (Tra-

pani), Gnohere (Dinamo), Alibec
(Astra).

Au plecat: Ad. Popa, Toºca,
Onþel, Mitrea, D. Popescu, Vâl-
ceanu, Bourceanu, Golubovic,
Aganovic.

Echipa tip: Niþã – Enache,
Tamaº, M. Bãlaºa, Momcilovic –
Fl. Tãnase, Pintilii, Boldrin, Amo-
rim – Alibec, Gnohere.

Gaz Metan Mediaº
Au venit: Akaki (Dinamo Tbi-

lisi), Itoua (liber), Tahar (Sagan),
Sikorski (Khimki).

Au plecat: Llullaku, Axente, Sus-
njar.

Echipa tip: Pleºca – Creþu, Trto-
vac, Akaki, Rugasevic - R. Zaha-
ria, I. Cristea – Al. Munteanu, Ta-
har, Eric – Sikorski. Antrenor:
Cristi Pustai.

Dinamo
A venit: Bawab (Umm Salal).
Au plecat: Rotariu, V. Lazãr,

Gnohere, Cobrea.
Echipa tip: Brãnescu – Rome-

ra, Maric, Nedelcearu, St. Filip –
Busuladzic – Hanca, Nistor, Palic
– Bawab - Nemec. Antrenor: Ioan
Andone.

CFR Cluj
Au venit: Deac (Tobol), Bum-

ba (Hapoel Tel Aviv).
Au plecat: Negruþ, Vereº, C.

Ene, Hodgyai.
Echipa tip: T. Marc – Tiago Lo-

pes, Larie, Horj, Camora – Nas-
cimento, Sorsa – Nouvier, Deac,
Bumba - Bud. Antrenor: Vasile Mi-
riuþã.

Astra
Au venit: Iliev (Botoºani), S.

Buº (Sheffield Wednesday), Piþian

(Pandurii), Belu (ASA), Boboc
(Mioveni), Wellington (AEL Li-
massol).

A plecat: Alibec.
Echipa tip: S. Lung – Geraldo,

Sãpunaru, Fabricio -  Al. Stan,
Seto, Teixeira, Junior Morais – D.
Niculae, Budescu, S. Buº. Antre-
nor: Marius ªumudicã.

FC Botoºani
Au venit: Endrick (Apollon Li-

massol), L. Buº (Ramat Hasha-
ron), Unguruºan (Pandurii), Tin-
cu (Chiajna), Kuku (ASA), Câr-
stocea (ACS Poli),

Au plecat: Iliev, Willie Barbo-
sa, Matulevicius, Dimitrov, Asta-
fei.

Echipa tip: Albuþ – Unguruºan,
Miron, Tincu, Muºat – L. Buº,
Vaºvari, Endrick, M. Roman –
Herghelegiu, Kuku. Antrenor: Leo
Grozavu.

CSMP Iaºi
Au venit: Panþâru (Miroslava),

Rãuþã (Pandurii), Golubovic
(FCSB).

Au plecat: Hotoboc, Piccioni,
Saric, Creþu, Martin.

Echipa tip: Grahovac – I. Voi-
cu, Frãsinescu, Mihalache, Sato
– Bole, Rãuþã, Vasile Gheorghe,
Ciucur - Golubovic, Andrei Cris-
tea. Antrenor: Eugen Neagoe.

FC Voluntari
A venit: Andrei Ionescu (Lys).
Au plecat: A. Lungu, A. Voicu.
Echipa tip: Bornescu – Maftei,

Spahija, Cazan, Acsinte – C. La-
zãr, L. Marinescu, Cãpãþânã - Iva-
novici, Cernat, Ad. Bãlan. Antre-
nor: Florin Marin.

Pandurii
Au venit: L. Popescu, Surugiu

(ambii Craiova), C. Ene, Negruþ
(ambii CFR Cluj), Samson, Buºu,
Stana, Firþulescu (toþi de la Vâl-
cea), Hamed (ASA), Elton da Sil-
va (Zalgiris Vilnius), Fl. Ilie, Pãcu-
rar (ambii Luceafãrul Oradea),
Tãtaru (Olimpia) Tigoianu (Tãrlun-
geni).

Au plecat: Buijs, Vasilijevic, Bu-
noza, Grecu, Þucudean, Pleaºcã,
Sânmãrtean, Antal, V. Alexandru,
Mrzljak, Lazar, Voiculeþ, Herea, V.
Munteanu, Piþian, Obodo, Rãuþã.

Echipa tip: Stanca – Samson,
Ene, Erico, Buºu – Surugiu,
Stana, Elton, Hlistei – Negruþ,
Dãnãricu. Antrenor: Flavius
Stoican.

Concordia Chiajna
Au venit: Herea, V. Munteanu

(ambii Pandurii), Dobrosavlevici
(ASA), N’Doye (Cetate Deva).

Au plecat: N. Roºu, Ad. Cris-
tea, Tincu, Constantinescu, Madei-

ra, Tincu, Mamele.
Echipa tip: Bãlgrãdean – Bãrbo-

ianu, Melinte, Dobrosavlevici, Bu-
curicã – V. Munteanu, N’Doye, M.
Cristescu, Serediuc - Herea, Pena.
Antrenor: Dan Alexa.

ASA Tg. Mureº
Au venit: B. Nicoliþã (Fãurei),

Medina (Sioni), Velayos (Ferrol),
Rougalas (Leuven), Pap (Lucea-
fãrul Oradea), Bolboaºã (U Cluj),
Bâtfoi (Baloteºti), Balgiu (Afu-
maþi), Dulap (Pâncota), Sin (Tãr-
lungeni).

Au plecat: Mingote, G. Matei,
Viciu, Zicu, Ioniþã, Borza, Hamed,
Kuku, Belu, Dobrosvlevici, Andre,
Ursu, Surdu, Cordoº, Viciu, Ja-
kobovich, Netzer, Morar.

Echipa tip: Pap – Velayos, Rou-
galas, M. Constantin, Mendy – G.
Mureºan – Nicoliþã, E. Dicã, Can-
drea, Sin - Ciolacu. Antrenor: Ilie
Stan.

ACS Poli Timiºoara
Au venit: Soljic (Zapresic), Fu-

cek (Viikingur), Lokaj (Koper).
Au plecat: Cârstocea, Vãdrariu,

I. Roºu, Llorente.
Echipa tip: Straton – Strãuþ,

Bocºan, Cânu, ªeroni – Artean,
Fucek - Bãrbuþ, M. Croitoru,
Doman – Drãghici. Antrenor:
Ionuþ Popa.
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cele 7 echipe care se luptã pentru
sextetul de play-off, cea mai slãbitã
pare sã fie Dinamo, care a pierdut
tripleta ofensivã Gnohere-Rotariu-
Lazãr, punându-l în loc doar pe Ba-
wab. Primul „11” al lui Andone pare
competitiv, dar numai atât, iar lupta
pe 3 fronturi pe care trebuie sã o
poarte necesitã un lot echilibrat nu-
meric ºi valoric. Craiova l-a vândut
pe Vãtãjelu, dar nu pare afectatã de
acest lucru, deoarece Dimitrov a
umplut rapid golul lãsat de fostul
cãpitan. Din pãcate, Mulþescu nu are
certitudinea cã a cãpãtat în sfârºit
un vârf de atac de valoare, bosnia-
cul Fajic neconfirmând, cel mai bun
vârf al ªtiinþei în stagiul maltez fiind
puºtiul Markovic, care s-a acciden-
tat însã, ºi oricum nu avea drept de
joc pânã în aprilie. Liderul Ligii I, Vi-
itorul, a rãmas fãrã cel mai bun ju-
cãtor, Rãzvan Marin, iar Hagi se ba-
zeazã cã acesta va fi suplinit de unul
dintre foºtii jucãtori ai Chiajnei, Roºu
ºi Purece. Steaua a rãmas ºi ea fãrã
Adi Popa ºi Toºca, însã a transferat
cei mai buni atacanþi din Liga I, Gno-
here ºi Alibec, recupuerându-l între
timp ºi pe Florin Tãnase. Paradoxal,
Astra, echipã la care se dezvoltã un
conflict între antrenor ºi conducere,
pare echipa din faþã care s-a întãrit
cel mai mult în pauza de iarnã. Deºi
l-a cedat pe Alibec, pierdere asuma-
tã de mai multã vreme, campioana

ºi-a pãstrat restul lotului ºi a transfe-
rat jucãtori de valoare pe poziþiile nea-
coperite, reuºind sã-l þinã ºi pe ca-
priciosul Budescu. Gaz Metan i-a
pierdut pe jucãtorii care împreunã
reuºiserã 25 din cele 33 de goluri
înscrise în campionat, Llullaku ºi
Axente. Totodatã, a continuat politi-
ca readucerii unor foºti jucãtori, Aka-
ki Khubutia ºi Aymen Tahar fiind doi
dintre cei mai buni fotbaliºti care au
trecut pe la Mediaº. CFR Cluj este
echipa din Top 7 care nu a pierdut
niciun jucãtor important în pauza de
iarnã, transferând în schimb doi ju-
cãtori buni de atac, Deac ºi Bumba.

La mijlocul clasamentului, Iaºiul
pare singura echipã care sã produ-
cã surpriza ºi sã se amestece în lup-
ta pentru play-off. Deºi l-a cedat pe
Creþu, care intrase în ultimele 6 luni
de contract, moldovenii au umplut
imediat golul semnându-l pe Rãuþã
ºi l-au readus pe Golubovic, care
în Copou a dat randament. Spre
deosebire de ieºeni, Botoºaniul pare
sã fi renunþat la pretenþiile de play-
off, dupã ce a cedat jucãtori im-
portanþi, în timp ce FC Voluntari,
prima adversarã a ªtiinþei, ºi-a pãs-
trat intact lotul, dar nu-l poate fo-
losi pe atacantul Adi Bãlan, acciden-
tat în amicalele iernii.

Meciurile de azi, de la Giurgiu ºi
Severin, au douã favorite certe,
Astra ºi CSMP Iaºi, cele mai atrac-
tive partide ale rundei fiind CFR Cluj
– Steaua ºi Dinamo – Viitorul.
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