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-  Dacã ar veni domnii Maniu
ºi Brãtianu ºi ar vedea, Popescu-
le, ce politicieni avem, ar muri a
doua oarã!

Trei persoane au fost trans-
portate la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova,
ieri, în jurul orei 13.00, în
urma unui grav accident de
circulaþie petrecut la ieºirea
din Craiova. Potrivit poliþiºti-
lor IPJ Dolj, din cercetãrile
efectuate s-a stabilit cã Ion
Coandã, de 52 de ani, din Cra-
iova, în timp ce conducea un
autoturism marca Fiat pe Ca-
lea Severinului, cãtre Filiaºi,
pe banda I de mers, nu s-a
asigurat corespunzãtor la
efectuarea manevrei de în-
toarcere ºi a fost lovit în plin
de un Volkswagen Passat, con-
dus în aceeaºi direcþie de
mers, pe banda a doua, de
Valentin David, de 48 de ani,-
 din Craiova, fost portar al Uni-
versitãþii Craiova, în prezent
antrenor cu portarii la Pandu-
rii Târgu Jiu. În urma impac-
tului violent, ºoferul Fiat-ului
a fost rãnit grav, fiind trans-
portat de un echipaj SMURD
din cadrul ISU Dolj la spital.
Tot acolo au ajuns cel de-al
doilea conducãtor auto, dar
ºi Angelina Opran, de 55 de
ani, din Craiova, pasagerã în
Fiat, ambii cu leziuni care nu
le pun viaþa în pericol. Poli-
þiºtii rutieri continuã cerce-
tãrile, în cauzã fiind întocmit
dosar penal sub aspectul co-
miterii infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã,
dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Ultimul interviu, difuzat dumi-
nicã de FOX News, chiar înain-
tea popularului eveniment Super
Bowl (finala campionatului de
fotbal american), urmãrit de 100
milioane de telespectatori, a pri-
lejuit preºedintelui Donald
Trump ocazia de a reitera dorin-
þa sa de reîncãlzire a relaþiilor cu
omologul sãu rus Vladimir Pu-
tin. „Îl respect, dar nu vreau
sã spun nimic, vreau sã mã
întâlnesc cu el”.

TTTTTeatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”
– un promiþãtor– un promiþãtor– un promiþãtor– un promiþãtor– un promiþãtor
spectacol-proiectspectacol-proiectspectacol-proiectspectacol-proiectspectacol-proiect

De activitatea ºi, într-un anu-
me fel, chiar de destinul Teatrului
pentru copii ºi tineret „Colibri” mã
leagã vechi ºi memorabile rapor-
turi, în care interferenþa dintre ale-
gaþiile gazetãreºti, de cronicar
deseori incidental, ºi multele, dar
trainicele prietenii cu slujitorii
acestei scene de tradiþie a cultu-
rii din Bãnie, a fost ºi a rãmas un
argument ce surclaseazã biogra-
ficul.  Pãstrez ºi acum, dupã mulþi
ani, momentele de taifas cu lon-
gevivul ºi reputatul director al in-
stituþiei ºi cu admirabila sa soþie…

Alimentele, tot mai periculoase

MucegaiMucegaiMucegaiMucegaiMucegai
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Procurorul
Constantin Sima,
fost secretar
de stat la Ministerul
Justiþiei, audiat
la DNA

Procurorul Constantin Sima,
fost secretar de stat în cadrul
Ministerului Justiþiei, a ajuns,
ieri, la sediul DNA, unde a fost
citat în dosarul deschis dupã
adoptarea ordonanþei de urgenþã
privind modificarea codurilor
penale. Constantin Sima a fost
detaºat de la Parchetul General la
Ministerul Justiþiei, dupã ce
portofoliul a fost preluat de
Florin Iordache. Ulterior, dupã
demararea anchetei privind
redactarea ºi adoptarea ordonan-
þei de urgenþã privind modificarea
codurilor, procurorul general al
României a cerut retragerea
acestuia, cerere aprobatã de
CSM. În aceeaºi situaþie este ºi
Oana Hãinealã. Procurorii DNA
au deschis o anchetã ca urmare a
unei sesizãri primite dupã
adoptarea OUG 13, dechizând o
anchetã. DNA a cerut documente
Ministerului Justiþiei privind
persoanele care au lucrat la
redactarea proiectelor. Ordonanþa
de urgenþã 13 a fost abrogatã
duminicã, dupã ce sute de mii de
oameni su protestat în toatã þara.
Procurorul Constantin Sima, fost
secretar de stat în cadrul Ministe-
rului Justiþiei, a declarat, la
ieºirea din sediul DNA, unde a
fost citat în dosarul deschis dupã
adoptarea ordonanþei de urgenþã
privind modificarea codurilor
penale, cã are calitatea de martor
în dosar. “Am dat o declaraþie în
calitate de martor în dosarul în
care se fac cercetãri privind
ordonanþa de urgenþã a Guvernu-
lui numãrul 13. Nu pot oferi alte
date fiind o cauzã în faza de
urmãrire penalã. Am calitatea de
martor”, a declarat procurorul
Constantin Sima, fost secretar de
stat în cadrul Ministerului
Justiþiei, la ieºirea din sediul
DNA, unde a fost citat în dosarul
deschis dupã adoptarea ordonan-
þei de urgenþã privind modificarea
codurilor penale. Întrebat dacã
are ce sã îºi reproºeze privind
redactarea actului, Sima a
rãspuns: “Nu, absolut nimic”.
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‘’Comisia de Fuziune a ALDE, cel
mai înalt for de conducere al partidu-
lui Alianþa Liberalilor ºi Democraþi-
lor, a hotãrât, conform statutului, sã
propunã Delegaþiei Permanente Na-
þionale excluderea domnului Cãtãlin
Beciu, ca urmare a declaraþiilor poli-
tice grave care au afectat imaginea

Sursele citate au arãtat cã lide-
rii ALDE au solicitat încheierea
unui nou protocol de colaborare
care sã fixeze o procedurã de luare
de a deciziilor în cadrul coaliþiei de
guvernare, care sã echivaleze cu
luarea la cunoºtinþã ºi semnarea
acestor eventuale decizii care, în
caz contrar, ar fi lovite de nulitate.
Dragnea, Tãriceanu ºi Contantin
au pãrãsit, luni, plenul reunit al
celor douã Camere pentru a merge
în biroul preºedintelui Camerei, Li-
viu Dragnea, ºi a discuta pe mar-
ginea acestui protocol, la cererea
ALDE. Cererea ALDE ar avea la
bazã modul în care s-a luat decizia
de a trece prin guvern OUG pri-
vind Justiþia, abrogatã ulterior ca
urmare a protestelor masive. În
acest moment, PSD ºi ALDE func-
þioneazã în baza unui protocol de
colaborare încheiat dupã alegerile
parlamentare care stipuleazã sus-
þinerea Guvernului.

Liviu Dragnea, Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin,Liviu Dragnea, Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin,Liviu Dragnea, Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin,Liviu Dragnea, Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin,Liviu Dragnea, Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin,
ºedinþã a coaliþiei pentru un nou protocol de colaborareºedinþã a coaliþiei pentru un nou protocol de colaborareºedinþã a coaliþiei pentru un nou protocol de colaborareºedinþã a coaliþiei pentru un nou protocol de colaborareºedinþã a coaliþiei pentru un nou protocol de colaborare

Liderii coaliþiei de guvernare, Liviu Dragnea (PSD)
ºi Cãlin Popescu-Tãriceanu ºi Daniel Constantin

(ALDE) s-au reunit, la momentul transmiterii acestei
ºtiri, la Parlament, pentru a discuta pe tema unui nou
protocol de colaborare, la cererea ALDE, au precizat,

pentru MEDIAFAX, surse politice.

Constantin: Vom avea
un regulament de funcþionare

a coaliþiei, cu procese
verbale semnate

Vicepremierul Daniel Constan-
tin, co-preºedinte ALDE, a decla-
rat, ieri, cã a fost agreat un regula-
ment de funcþionare a coaliþiei de
guvernare, care va stipula modul
de luare de deciziilor ºi care va im-
plica procese verbale semnate, în
baza cãrora se va acþiona în guvern
ºi Legislativ. “Am avut o discuþie
cu domnii Dragnea ºi Tãriceanu pe
marginea nu a unui protocol, ci a
unui regulament de funcþionare a
coaliþiei de guvernare. Eu ºi o parte
din colegii din ALDE am simþit ne-
voia sã avem aºternut pe o hãrtie
un regulament prin care sã spunem
foarte clar cum se întâlneºte coali-
þia de guvernare, din cine este for-
matã, cum se iau deciziile, cine sem-

neazã procesele verbale pe baza cã-
rora acþionãm la nivelul Legislati-
vului ºi al actului de guvernare. Am
agreat toate aceste aspecte”, a
spus Constantin, dupã o ºedinþã a
coaliþiei de guvernare desfãºuratã
în paralel cu ºedinþa de plen în care
se dezbate bugetul pe 2017. Între-
bat de ce este nevoie de procese
verbale ºi dacã nu este de ajuns
cuvântul pe care ºi-l dau liderii coa-
liþiei, Constantin a rãspuns: “De
cele mai multe ori coaliþiile au func-
þionat când toate aceste lucruri au
fost bine puse la punct, scrise, când
n-a fost loc de interpretãri”. “E un

lucru pe care l-am agreat de foarte
mult timp, dar nu a fost timpul ne-
cesar sã-l punem pe hârtie”, a con-
tinuat Constantin. Întrebat dacã el
personal sau ALDE au fost consul-
taþi în privinþa adoptãrii OUG 13 pri-
vind Codurile, Constantin a evitat
sã rãspundã. “Eu cred cã nu are rost
sã ne mai uitãm în urmã, trebuie sã
ne uitãm înainte. Nu vreau sã mã mai
uit în urmã, vreau sã fim construc-
tivi”, a conchis Constantin. Între-
bat dacã trebuie ca cineva sã-ºi asu-
me rãspunederea pentru situaþia cre-
atã, Constantin a precizat: ”S-a ce-
rut, cred cã se va întâmpla”.

“Aº caracteriza acest buget ca fiind un buget im-
prudent, riscant pentru cã pleacã de la premise ideale
ºi idealiste. Vã spune un om care a mai vãzut acest
film în 2009 când Comisia Naþionalã de Prognozã
dãduse pentru 2009 o creºtere de 5,6% ºi a fost o
creºtere negativã de 7,1%. De aceea, nu pot sã nu vã
spun cã am senzaþia, privind la legile care au guver-
nat întocmirea acestui buget, cã avem douã trenuri
care merg pe aceeaºi linie din direcþii opuse fiecare
cu 100 km/orã, iar în regulatorul de circulaþie avem
un om de la miºcare care este beat”, a declarat preºe-
dintele PMP Traian Bãsescu, în plen. Traian Bãses-
cu a afirmat cã “miºcãristul” nu ar trebui sã dispunã
creºterea cheltuielilor în situaþia în car veniturile scad.
“Miºcãristul este beat. De ce dã drumul celor douã
trenuri în condiþiile în care unul mãreºte cheltuielile,
iar celãlalt tren scade veniturile?”, a spus Bãsescu.
Preºedintele PMP a mai spus ºi cã cifrele majore înscri-
se în sinteza bugetului sunt urmãtoarele sunt umflate

“Creºterea economicã 5,2%, în opinia mea este o
creºtere imprudent luatã în calcul ºi ar fi trebuit sã se
meargã pe o creºtere economicã de circa 4%, dar nu
o consider în cã cea mai mare eroare pentru cã nu

Delegaþia Permanentã ALDE va analiza în urmãtoarea ºedinþã
excluderea lui Cãtãlin Beciu

Delegaþia Permanentã Naþionalã a ALDE va analiza în
urmãtoarea ºedinþã propunerea Comisie de Fuziune de a-l
exclude pe Cãtãlin Beciu, în vreme ce acesta a anunþat cã

îºi depune demisia din partid.

partidului ºi care se îndepãrteazã de
principiile liberale, democratice ºi de
respect a drepturilor fundamentale
ale cetãþenilor, cu referire specialã la
libertatea de exprimare. Delegaþia Per-
manentã Naþionalã va analiza în pro-
xima ºedinþã propunerea Comisie de
Fuziune ºi va decide pe baza votului

membrilor sãi’’, a trasmis luni ALDE
prin intermediul unui comunicat de
presã. ‘’Ca sã nu mai fie discuþii, pânã
la protest îmi voi depune demisia din
partid. Adicã, acum’’, a scris, pe de
altã parte, luni pe Facebook Beciu.

El s-a fãcut remarcat în ultima pe-
rioadã prin injurii adresate protesta-
tarilor. “Ieri a avut loc prima manifes-
taþie nazistã, din ultimii ºaptezeci de
ani, în România. Au iesit niºte cretini
care vor torturã în locul privãrii de
libertate ºi lagãre de exterminare în
locul închisorii. Mai vor ºi încãlcarea
Constituþiei, care garanteazã dreptul
la demnitate ºi la tratament uman.
Animalelor, mi-e scârbã de voi. De

toþi ãia care aþi fost pe stradã, asearã.
Atât de scârbã încât aº ieºi împotri-
va voastrã, tot acolo, în stradã. Doar
cã vreau sã fiu sigur cã pot sã res-
pect Constituþia, care vã garanteazã
dreptul la viaþã...Astãzi, nu sunt si-
gur. Fac spume când vãd naziºti.
Multe spume. Jos Koveºi, Iohannis,
Mungiu Micþiunedi si, în general, jos
cretinii ºi naziºtii! Editez: A, ºtiu cã
limbajul nu-i politic. ªi? Sunt om de
afaceri”, a scris Cãtãlin Beciu pe Fa-
cebook atunci când au început pro-
testele. Ulterior, el s-a autosuspen-
dat din funcþia de vicepreºedinte
ALDE. dar a continuat postãrile pe
acelaºi ton.

Traian Bãsescu: Bugetul pentru 2017, douã trenuri care
se ciocnesc la 100km/orã/ Luaþi impiegatul, este beat!

putem contrazice Comisia Naþionalã de Prognozã. În
schimb, mergeþi pe ideea cã se vor colecta 31,2% din
PIB în condiþiile în care anul trecut s-au colectat 29,6%.
Soluþia corectã având în vedere sã se introduce ºi
legea prevenþiei fiscale era sã mergem pe o colectare
de 30%.Asta aratã cã s-au umflat cifrele în buget cu
circa 10 miliarde”, a susþinut Bãsescu.

Liderul PMP a mai spus cã veniturile la bugetul
de stat scad pentru cã începând cu acest an nu se
mai colecteazã la buget taxa pe infrastructurã, “ce-
lebra” taxã pe stâlp, acciza la combustibil ºi s-a re-
dus faþã de anul trecut ºi TVA de la 20% la 19% ,
care înseamnã alte 10 miliarde mai puþin la buget.

“Premisa corectã era sã plecãm de la 24 de miliar-
de mai puþin cât a prognozat Guvernul, plus încã
20 de miliarde, ceea ce înseamnã 44 de milioane
deficit, 5,3%”, a spus liderul PMP.

Traian Bãsescu a susþinut cã deficitul bugetar va
fi depãºit “cu certitudine”. “Probabil cã alianþa PSD-
ALDE ºi-a propus sã nu mai þinã cont de parametrii
necesari atingerii criteriilor de la Maastricht în vede-
rea intrãrii în zona euro”, a spus Bãsescu, afirmând
cã bugetul sacrificã investiþiile private. “Luaþi miº-

cãristul, aºa se numeºte la calea feratã sau spuneþi-i
impiegatul, beat din regulatorul de circulaþie, pentru cã
veþi duce þara într-un nivel de îndatorare pe care nu ni-
l mai putem permite”, a mai spus Bãsescu. Bãsescu le-
a spus parlamentarilor sã þinã minte cifrele pe care le-a
enunþat afirmând cã le vor fi necesare când vor face o
comisie parlamentarã pentru a vedea cine a falsificat
bugetul “Aº vrea sã vã aduceþi aminte cifrele pe care
vi le-am dat pentru cã va trebui sã faceþi o comisie
parlamentarã sã vedeþi cine a falsificat bugetul aºa
cum acum faceþi pentru guvernul tehnocrat”, conchis
Bãsescu, afirmând cã încã mai este timp pentru a re-
gândi legea bugetului, în contextul dezbaterii ei în plen.

Senatorul PMP Traian Bãsescu a declarat,
ieri, cã legea bugetului pentru 2017 seamãnã
cu douã trenuri care merg pe aceeaºi linie din
direcþii opuse fiecare cu 100 km/orã, afirmând
“miºcãristul” de la circulaþie este beat cã dã

drumul celor douã trenuri în acelaºi timp.
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MIRCEA CANÞÃR
Ultimul interviu, difuzat dumi-

nicã de FOX News, chiar înain-
tea popularului eveniment Super
Bowl (finala campionatului de fot-
bal american), urmãrit de 100 mi-
lioane de telespectatori, a prilejuit
preºedintelui Donald Trump oca-
zia de a reitera dorinþa sa de reîn-
cãlzire a relaþiilor cu omologul sãu
rus Vladimir Putin. „Îl respect,
dar nu vreau sã spun nimic,
vreau sã mã întâlnesc cu el”.
Cum interviul succeda unei recente
atitudini ferme a administraþiei
americane – exprimatã prin noul
ambasador la ONU, Nikki Haley –
, de menþinere a sancþiunilor con-
tra Rusiei, dupã reluarea luptelor

dintre forþele ucrainiene ºi sepa-
ratiºtii pro-ruºi în Estul Ucrainei,
Donald Trump s-a vãzut „provo-
cat”, invitând jurnaliºtii care afir-
maserã cã Vladimir Putin este un
„ucigaº” la un examen de conºtiin-
þã. Confruntarea de pãreri era deja
încinsã, încât Steve Bannon, prin-
cipalul consilier al lui Donald
Trump la Casa Albã, vede presa
ca „adevãratul partid de opozi-
þie”, contra cãruia noul preºedin-
te trebuie sã lupte. Este dificil de
ºtiut, în acest stadiu, când mana-
gementul este în rodaj, care sunt
adevãratele intenþii diplomatice ale
Casei Albe, circumscrise sloganu-
lui „America first”. Noul lider al

lumii libere contrariazã, îndeosebi
liderii europeni, aceºtia departe de
a fi sincronizaþi deplin la noile ges-
turi ale lui Donald Trump. Greu
de intuit. Interviul menþionat, di-
fuzat duminicã, a încins, cum spu-
neam, spiritele, dupã unele afirma-
þii tranºante, deloc nuanþate, încât
Mitch McConnel, liderul grupului
republican de la Senat a spus cã
„nu crede cã poate fi vorba de o
echidistanþã între cum se com-
portã Rusia ºi SUA”. Din punc-
tul sãu de vedere Vladimir Putin
„este un fost KGB-ist, ales de o
manierã pe care mulþi nu o gã-
sesc credibilã”. În ce domenii
sperã Donald Trump sã se punã

de acord cu Moscova s-a preci-
zat în câteva rânduri. „Dacã Ru-
sia ne ajutã în luptele contra
Statului Islamic, contra teroris-
mului islamic, care bântuie în
lume, este o bunã ºansã”. Pânã
la finele lunii februarie, Pentago-
nul ar urma sã elaboreze un plan
de acþiune menit sã permitã o ac-
celerare a campaniei contra Da-
esh. Cum o reîncãlzire a relaþiilor
cu Moscova, mai exact o reseta-
re, s-a mai întâmplat în primul
mandat al lui Barack Obama, de-
mersul se loveºte de opoziþia re-
publicanã, în care John McCain,
fost candidat la alegerile preziden-
þiale din 2008, extrem de vocal,

nu pierde nici o ocazie în a menþi-
ona ameninþarea rusã. Pentru elec-
toratul republican, dupã „New
York Times”, nu este sigur cã
ameninþarea islamistã eclipseazã
ameninþarea rusã. Oricum, Core-
ea de Nord, apoi o listã de þãri
musulmane ºi, abia apoi, Rusia ar
constitui „ordinea” ameninþarilor.
Pentru electoratul democrat, Co-
reea de Nord devanseazã Rusia,
când e vorba de... primejdii. Ex-
pectativa lui Donald Trump în pri-
vinþa relaþiilor avute în vedere cu
Uniunea Europeanã genereazã iri-
tare la liderii europeni, aceºtia scã-
pând declaraþii discret belicoase,
care ar putea fi regretate.

Chiar lângã trotuarul de pe bu-
levardul „Romanescu” (în zona
blocurilor de la Sara), un crater cât
toate zilele se cãsca, ieri, în calea
pietonilor care aveau drum prin
acel loc. Bucãþile de beton ºi pavaj
fuseserã îndepãrtate ºi lãsate la nici
un metru distanþã, pentru a fi re-
puse mai repede la loc când urma
sã fie gata lucrarea. Rezematã de
malul de pãmânt, fusese abando-
natã o conductã cu diametru mare
ºi atacatã de ruginã din toate pãrþi-
le. Din groapa pe care o sãpaserã
muncitorii, îþi râdeau în nas alte

þevi, cu un aspect ºi mai urât: ace-
lea fãceau parte din reþeaua de ali-
mentare a oraºului.

Rugina din reþeaua publicã
Încã de duminicã, muncitorii în

salopete s-au mobilizat ºi au înce-
put sã sape, cautând dupã buba din
sistemul de distribuþie a agentului
termic. Pentru intervenþie, s-a ape-
lat ºi la o macara care sã ridice plã-
cile din beton. „E o avarie serioa-
sã, nu se vede? Încercãm ºi noi sã
ne grãbim, locuim tot în Craiova,

Reþeaua termicã a crãpat a doua oarã în „1 Mai”Reþeaua termicã a crãpat a doua oarã în „1 Mai”Reþeaua termicã a crãpat a doua oarã în „1 Mai”Reþeaua termicã a crãpat a doua oarã în „1 Mai”Reþeaua termicã a crãpat a doua oarã în „1 Mai”
Craiovenii care locuiesc în cartierul „1 Mai” au petrecut, din nou, o zi ºi o noapte, fãrã apã
caldã ºi cãldurã în apartamente. ªi de aceastã datã, o conductã a CET 2 a crãpat ºi a fost

nevoie de timp pentru a remedia avaria. În toatã aceastã vreme, pietonii, cãrora li s-a luat ºi o
bucãþicã din trotuar, au putut admira o parte din conductele mâncate de ruginã ce alcãtuiesc

sistemul termic de distribuþie al oraºului.

Timp de douã zile, 8-9 februarie
2017, Camera de Comerþ ºi Indus-
trie  Dolj, în parteneriat cu Primaria
municipiului Craiova, organizeazã o
vizitã oficialã a delegaþiei externe din
Cehia, Olanda, Polonia, Elvetia, Un-
garia, Israel, Congo ºi Nigeria, în
judeþul Dolj. Astfel, miercuri, 8 fe-
bruarie, începând cu ora 13.30, la
Primaria Craiova, sala Romanescu se
va desfãºura o întânire oficialã cu
delegaþia externã,  participând atât re-
prezentanþii municipalitãþii, precum ºi
reprezentanþii  mediului de afaceri din
judeþul nostru .”Întâlnirea va avea ca
scop o scurtã prezentare a judeþului

Dolj, precum ºi a facilitãþilor investiþionale ºi a firmelor participante, ur-
matã de o scurtã prezentare a vizitei ºi a scopului urmãrit, prin reprezen-
tanþii delegaþiei ºi întâlniri faþã în faþã, între reprezentanþi ai ambasadelor
ºi mediul de business. Întâlnirea este precedatã dar ºi urmatã de vizite de
lucru, la companiile producatorare de bunuri ºi servicii româneºti, ce pot
fi interesate de cooperarea bilateralã pe urmãtoarele ramuri: agriculturã,
IT, industrie medie ºi mare, construcþii, turism. Ziua de lucru se va în-
cheia cu concluzii, în cadrul unui business dinner”, a subliniat Gabriel
Vlãduþ, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a judeþului Dolj. Ziua
de joi, 9 februarie, este dedicatã vizitelor în judeþ ºi la Calafat unde va
avea loc ºi o întâlnire cu Camera de Comerþ ºi Industrie Vidin.

MARGA BULUGEAN

Mediul de afaceri doljean se prezintã
în faþa ambasadelor acreditate

ºtim cum e sã stai în frig, dar ce
sã facem dacã ãsta e materialul?
Nu vedeþi cã sunt toate mâncate
de ruginã”, ni se adreseazã, pe un
ton rãstit, unul dintre muncitorii
care priveºte de pe mal direct la
capãtul de conductã mâncatã de
ruginã care odihneºte pe fundul
craterului.

ªase puncte termice,
trase pe dreapta

Toate blocurile din jur au petre-
cut noaptea în frig, iar în diminea-

þa urmãtoare, când s-au trezit, cra-
iovenii au constatat nu li se îmbu-
nãtãþise cu nimic situaþia. Fiind
vorba de o avarie mare, mai multe
puncte termice au fost afectate.
Conducerea Termo a comunicat cã
este vorba, nici mai mult nici mai
puþin, de ºase puncte termice care
au fost avariate -  PT 1, 2, 3, 4 din
„1 Mai” ºi PT 1 ºi 2 din „Roma-
nescu” - iar toate blocurile de lo-
cuinþe care sunt racordate la aces-
tea au trebuit sã suporte efectele
acestei intervenþii pânã ieri, în ju-
rul orei 16. 00, când conducta

spartã urma sã fie remediatã.

Termo se disculpã:
nu e a noastrã!

Conducerea Termo Craiova a
precizat, în schimb, cã ceea ce s-
a întâmplat în cartierul ”1 Mai” nu
are nici o legãturã cu conductele
lor, avaria fiind produsã pe reþeaua
de alimentare cu agent termic a
CET 2. „Amintim cã Termo Cra-
iova nu are nici o legãturã cu
aceastã avarie”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al munici-
palitãþii. Conductele CET-ului sunt
cele prin care se transportã apa
fierbinte pentru prepararea gigaca-
loriei din punctele termice ale ora-
ºului. În aceastã iarnã, din cauza
vechimii, multe conducte fiind ero-
date de ruginã, sistemul public de
distribuþie a cedat.

Cine investeºte
90 milioane de euro

În aprilie 2014, SC Termo Cra-
iova ar fi urmat sã fie preluatã de
Complexul Energetic Oltenia, con-
text în care se vorbea ºi despre o
investiþie masivã în conductele de
distrubuþie. S-a avansat atunci o
sumã de 90 milioane de euro, cu
care CEO ar fi urmat sã reabiliteze
reþeaua de distribuþie a agentului ter-
mic din Craiova, apreciatã la o lun-
gime de peste 450 de kilometri. Asta
dupã ce SC Termo comunicase cã,
din cauza vechimii, pe traseul de
pânã la locatari au loc pierderi de
agent termic, de 8-10%, care sunt
suportate tot de furnizor. În cele din
urmã, înþelegerea a picat ºi SC Ter-
mo a intrat în procedurã de fali-
ment, tot CEO fiind cel care a ce-
rut (în ianuarie 2015) intrarea în
insolvenþã a societãþii pentru o da-
torie de 60 milioane de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Fostul procuror al Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, Ma-
rius Vlãdoianu, a fost condamnat
de judecãtorii Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie la 3 ani de închi-
soare cu executare pentru trafic de
influenþã. Vlãdoianu ºi Ionel Tudo-
san, procuror DIICOT – Structu-
ra Centralã, au fost trimiºi în jude-
catã în 2015, pentru ºantaj ºi tra-
fic de influenþã, respectiv compli-
citate la ºantaj, însã ÎCCJ i-a achi-
tat pe amândoi pentru ºantaj ºi com-
plicitate la ºantaj. Hotãrârea, pro-
nunþatã pe 31 ianuarie a.c., poate
fi atacatã cu apel, întrucât nu este
definitivã.

Reamintim cã magistratul Ma-
rius Vlãdoianu a fost arestat pre-
ventiv pe 5 iunie 2015, la cererea
procurorilor Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA), iar pe 17 iu-
nie Consiliul Superior al Magistra-
turii a dispus suspendarea acestu-
ia din funcþia de procuror în ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Pe 29 iunie 2015 s-a
înregistrat la Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie (ÎCCJ) dosarul în care
Vlãdoianu ºi procurorul DIICOT
Ionel Tudosan erau trimiºi în ju-
decatã pentru ºantaj ºi trafic de

Fostul procuror craiovean Marius Vlãdoianu,Fostul procuror craiovean Marius Vlãdoianu,Fostul procuror craiovean Marius Vlãdoianu,Fostul procuror craiovean Marius Vlãdoianu,Fostul procuror craiovean Marius Vlãdoianu,
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influenþã, respectiv complicitate la
ºantaj. Procurorii DNA au reþinut
în rechizitoriu cã în perioada iulie
2012 – septembrie 2013, inculpa-
tul Vlãdoianu Marius Radu, pro-
curor la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, beneficiind de aju-
torul unei alte persoane, a pretins
de la un martor denunþãtor sume
de bani totalizând aproximativ
7.000 de euro ºi un comision de
20% din valoarea unui contract
sau 20% din suprafaþa terenului
aflat în litigiu pe rolul instanþei,
pentru a-ºi exercita influenþa asu-
pra magistraþilor judecãtori, ast-
fel încât persoana denunþãtoare sã
obþinã o hotãrâre favorabilã într-
o cauzã civilã privind reconstitui-
rea dreptului de proprietate, afla-
tã în recurs, iar pe de altã parte,
pentru a-i facilita o executare sili-
tã. Ulterior, în perioada iunie
2014- februarie 2015, pentru a
obþine o sumã de bani necesarã
acoperirii prejudiciului stabilit de
organele fiscale (peste 1 milion lei)
într-un dosar ce viza o societate
comercialã în care persoana de le-
gãturã ºi soþia procurorului aveau
interes, inculpatul Vlãdoianu Ma-
rius Radu a exercitat presiuni asu-

pra unor oameni de afaceri sirieni
ce au avut relaþii contractuale cu
respectiva societate, pentru a-i
determina sã suporte acel prejudi-
ciu. Marius Vlãdoianu i-a amenin-
þat cã va fi deschis un dosar penal
pe numele lor la DIICOT Bucu-
reºti. În luna februarie 2015, oa-
menii de afaceri sirieni au fost ci-
taþi la DIICOT Bucureºti de pro-
curorul Tudosan Ionel, fãrã ca
acesta sã fie învestit cu soluþio-
narea vreunei cauze care sã pri-
veascã persoanele anterior men-
þionate. Mai mult, procurorul a
efectuat acte de urmãrire penalã
fãrã sã existe o cauzã pe rolul
DIICOT. În acest fel, inculpatul
Tudosan Ionel l-a ajutat pe Vlã-
doianu Marius Radu sã îi con-
strângã pe oamenii de afaceri si-
rieni sã cumpere imobilul la pre-
þul impus, dupã cum au comuni-
cat procurorii DNA.

Partenerul sãu de dosar
a fost achitat

Dupã un an ºi jumãtate de pro-
ces, pe 31 ianuarie a.c., judecãto-
rii de la Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie au pronunþat sentinþa. Am-
bii inculpaþi au fost achitaþi pentru

ºantaj, respectiv complicitate la
ºantaj, astfel cã Ionel Tudosan a
scãpat, iar Marius Vlãdoianu a fost
gãsit vinovat de trafic de influen-
þã, faptã pentru care a primit o pe-
deapsã de 3 ani închisoare cu exe-
cutare, iar timp de doi ani dupã
executarea pedepsei nu mai are
voie sã fie procuror: „condamnã
pe inculpatul Vlãdoianu Marius
Radu la pedeapsa de 3 ani închi-
soare pentru sãvârºirea infracþiu-
nii de trafic de influenþã. În baza

art. 65 Cod penal din 1969, inter-
zice inculpatului, ca pedeapsã com-
plementarã, exerciþiul drepturilor
prev. de art. 64 lit. a), teza a II-a,
b) ºi c) (dreptul de a ocupa func-
þia de procuror) Cod penal din
1969, pe durata de 2 ani dupã exe-
cutarea pedepsei principale”, se
aratã în hotãrârea ÎCCJ. Inculpa-
tul trebuie sã achite 6.000 lei chel-
tuieli judiciare, iar hotãrârea poate
fi atacatã cu apel, întrucât nu este
definitivã.

Poliþiºtii doljeni au fost anunþaþi prin numãrul de ur-
genþã 112, duminicã seara, în jurul orei 19.30, cã, pe
D.N. 56, în localitatea Galicea Mare, s-a produs un
accident de circulaþie cu victime. La faþa locului s-a
deplasat echipa operativã din cadrul Poliþiei municipiu-
lui Bãileºti care, în urma primelor cercetãri, a stabilit
faptul cã Florin Piciu, de 25 de ani, din comuna Moþã-
þei, Dolj, având suspendatã exercitarea dreptului de a
conduce, a condus un autoturism Volkswagen Sharan,
iar pe fondul vitezei neregulamentare a accidentat-o
mortal pe Constanþa Coman, de 69 ani, pensionarã, din
Galicea Mare, care se deplasa pe marginea pãrþii caro-
sabile, rãsturnându-se apoi cu maºina în afara caro-
sabilului. „Imediat dupa producerea accidentului, tâ-
nãrul de 25 de ani a fugit la un service din comunã, de
unde ºi-a sunat fratele pe care l-a chemat sã-l ajute.
Ulterior, autorul, însoþit de fratele sãu, în vârstã de 23

A ajuns dupã gratii!A ajuns dupã gratii!A ajuns dupã gratii!A ajuns dupã gratii!A ajuns dupã gratii!
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Un tânãr de 25 de ani, din comuna doljeanã Moþãþei, a fost arestat preventiv pe 30 de zile, ieri
dupã-amiazã, în baza mandatului emis pe numele sãu de magistraþii Judecãtoriei Bãileºti. Tânãrul
este acuzat de ucidere din culpã, pãrãsirea locului accidentului ºi conducerea unui autoturism cu

permis suspendat, dupã ce, duminicã seara, a accidentat mortal o femeie ºi a fugit de la locul faptei.

de ani, s-a întors la locul accidentului, unde ambii au
încercat sã inducã în eroare poliþiºtii, în sensul cã, fra-
tele autorului a vrut sã ia asupra lui vinovaþia produ-
cerii evenimentului rutier (întrucât avea permisul de
conducere valabil) ”, a precizat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj. Numai
cã, în baza probelor strânse, oamenii legii au stabilit cã
Florin Piciu este autorul faptei, astfel cã procurorul de
caz de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Bãileºti i-a
emis ordonanþã de reþinere pentru 24 ore sub aspectul
comiterii infracþiunilor de ucidere din culpã, pãrãsirea
locului accidentului ºi conducerea unui autoturism cu
permis suspendat, acesta fiind încarcerat în Centrul de
Reþinere ºi Arest Preveniv Dolj. Ieri dupã-amiazã tânã-
rul a fost prezentat Judecãtoriei Bãileºti, care a admis
propunerea procurorilor, dispunând arestarea preven-
tivã a acestuia pentru 30 de zile.

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, ieri, în jurul orei 12.30,
Ion Caragel, de 50 de ani, din Cur-
tea de Argeº, judeþul Argeº, în timp
ce conducea un autoturism mar-
ca Opel, înmatriculat în Bulgaria,-
 pe DN 65 F (Centura de Nord a
Craiovei) la efectuarea virajului la
dreapta, pentru a intra în munici-
piul Craiova, nu a respectat sem-
finicaþia indicatorului OPRIRE ºi
ºi-a continuat deplasarea, fiind
lovit de un autoturism Toyota con-
dus de Ovidiu Maricãu, de 28 de
ani, din Craiova, care se deplasa
dinpre Metro cãtre Craiova. În

S-a rãsturnat cu maºinaS-a rãsturnat cu maºinaS-a rãsturnat cu maºinaS-a rãsturnat cu maºinaS-a rãsturnat cu maºina
la Hanul Doctoruluila Hanul Doctoruluila Hanul Doctoruluila Hanul Doctoruluila Hanul Doctorului

ªoferul unui autoturism marca Toyota, s-a rãsturnat, ieri, la
prânz, în zona Hanul Doctorului din Craiova, dupã ce s-a ciocnit cu
un Opel al cãrui ºofer nu i-a acordat prioritate. Din fericire, s-a
ales doar cu o sperieturã zdravãnã ºi cu maºina avariatã, ºoferul
vinovat fiind amendat de poliþiºtii de la Rutierã ºi lãsat fãrã permi-
sul de conducere.

urma impactului violent Toyota s-
a rãsturnat, însã accidentul s-a
soldat doar cu pagube materiale.
Poliþiºtii de la Rutierã ajunºi la faþa
locului pentru cercetãri au întoc-
mit în cauzã proces verbal de tam-
ponare, ºoferul vinovat de produ-
cerea evenimentului fiind sancþi-
onat cu amendã în valoare de 580
lei. În plus, ca mãsurã comple-
mentarã, bãrbatului de 50 de ani
i-a fost reþinut permisul de con-
ducere în vederea suspendãrii pe
o perioadã de 60 de zile, dupã cum
a precizat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.
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6 februarie 2017…o zi de luni.
Nu, nu este o zi obiºnuitã de luni.
Românii, împãrþiþi în douã tabere
îºi strigã off-ul, sunt în stradã de
câteva zile. Am adormit destul de
târziu. Nici dacã ai vrea sã închizi
ochii mai devreme, nu ai avea cum.
Ca un paradox, în România, cei
mai sãraci îi susþin pe cei mai bo-
gaþi.  Nu am reuºit sã pun geanã
pe geanã decât spre dimineaþã.
Vorbele unui domn, trecut de 70
de ani, care spunea cã se va supã-
ra domnul Dragnea ºi nu le va mai
creºte punctual de pensie, mi-au
rãmas în minte.

Mi-am bãut cafeluþa din mers ºi
am plecat spre redacþie. De ceva
vreme, am renunþat la maºinã, merg
pe jos, parcã  pulsul oraºului îl iau
mai bine aºa, simt atmosfera, as-
cult oamenii: lumi paralele, filme
diferte. La douã strãduþe, un þipãt
ascuþit îmi atrage atenþia, o domni-
ºoarã se cautã disperatã prin buzu-
narele paltonului, nu mai are telefo-
nul. I l-au furat în autobuz…crede

Conform celor mai recente stu-
dii, realizate atât în rândul popula-
þiei ºcolare, cât ºi în rândul celei
generale, în România, canabisul
este cel mai consumat drog, în
special în rândul tinerilor. Dupã ce
anul anterior, canabisul ºi heroina
îºi disputau locul ca ºi drog prin-
cipal consumat pentru care se în-
registreazã cele mai multe admiteri
la tratament, în 2015, pentru pri-

O zi luni…dupã o zi de duminicãO zi luni…dupã o zi de duminicãO zi luni…dupã o zi de duminicãO zi luni…dupã o zi de duminicãO zi luni…dupã o zi de duminicã
ea. E disperatã, nu ºtie unde sã se
ducã sã reclame furtul…Nu se
opreºte nimeni, pe nimeni nu inte-
reseazã, oamenii trec, cu gândurile
lor, cu problemele lor, o ºterg pe
fatã, nu le pasã, aproape cã e ceva
normal ºi nu e problema lor, e doar
a tinerei, care plânge, a primit mo-
bilul cadou, de la tata, care mun-
ceºte în Italia, o sã o certe bunicii,
cu care locuieºte de vreo 5 ani…

În fine…Am ajuns pe undeva în
zona centralã, un domn are o lo-
patã, e revoltat, înjurã ºi întreabã
trecãtorii dacã aºa este civilizat. Nu
înþeleg iniþial întrebarea, dar mã
opresc sã mã documentez. Omul
e supãrat, craiovenii îºi plimbã câi-
nii, prin faþa restaurantului sãu, ºi
îºi lasã materiile fecale. “E civili-
zat, doamnã, mã întreabã tocmai
pe mine, sã-þi plimbi câinele ºi sã-
l pui sã se ca## în faþa restauran-
tului meu ?? Sã-ºi ia în mor### mã-
sii pungã ºi sã-ºi ia cãca### acasã
la ei…”. Omul este indignat, dar
adevãrul este cã peste tot erau nu-

mai cãca## de câine. “Clienþii cal-
cã în cã###, apoi aceºtia intrã în
local, ºi ei cred cã aºa miroase în
restaurantul meu. Apoi verifica tal-
pa pantofului…ºi vãd cãca###...”,
povesteºte omul cu multã patimã…

Depãºesc ºi acest moment ºi
ajung în redacþie. Salut, îmi arunc,
haina, deschid calculatorul ºi nor-
mal cã aºtept reacþiile colegilor la
mitinguri. Le ridic mingea la fileu,
îi fac soroºiºti, apoi încep, unul
câte unul, sã-ºi spunã pãrerea.
Suntem cam agitaþi zilele acestea,
nu prea mai avem nici noi rãbdare,
unii cu alþii. Încerc sã mã dau cu
manifestanþii…se pare cã nu sunt
prea inspiratã…mi se dau mai mul-
te argumente: loviturã de stat, ceva
probleme cu politica externã. Ok,
renunþ. Încerc sã dau câteva exem-
ple de lucruri bune, fãcute de gu-
vern, nu o nimeresc nici de data
asta, “sunt hoþi ºi noi suntem proºti
cã îi credem, o sã plecãm cu toþi
din þarã… “. Nu am nimerit-o nici
cu asta. Unii au fost la proteste, o

spun cu mândrie, alþii nu au fost,
dar sunt tot cu manifestanþii…nor-
mal e ºi categoria “tãcutã”, care
ascultã, nu se bagã în discuþii. Sun-
tem o redacþie extrem de demo-
craticã, avem pãreri diverse, sus-
þineri politice diferite. Suntem ge-
neraþii diferite, cu probleme diferi-
te, dar ºi multe puncte comune.
Vrem altceva, dar fiecare în felul
sãu. Încercãm sã înþelegem OUG-

urile, ne dãm cu pãrerea, cãutam
explicaþii, aproape pãrem cã ne-am
înþeles, apoi apar din nou puncte
divergente. Între timp, apare un
accident, pe undeva la Iºalniþa…ªi
încep problemele reale, nu prea mai
funcþioneazã aparatul foto. Jurna-
listul se descurcã ºi o rezolvãm ºi
pe asta. ªi, uita aºa, trecem brusc
de la Dragnea la Trump…

MARGA BULUGEAN

Canabisul, cel mai consumatCanabisul, cel mai consumatCanabisul, cel mai consumatCanabisul, cel mai consumatCanabisul, cel mai consumat
drog în Româniadrog în Româniadrog în Româniadrog în Româniadrog în România

Tulburãrile cauzate de consumul de droguri
afecteazã relaþiile cu persoanele apropiate, de-
terioreazã viaþa familialã, inclusiv cea a copii-
lor, ºi pot ruina oportunitãþile de educaþie ºi
angajare. Drogurile ameninþã sãnãtatea ºi bu-
nãstarea oamenilor. Conform celor mai recen-
te studii realizate atât în populaþia ºcolarã, cât

ºi în cea generalã, în România, canabisul este
cel mai consumat drog, în special în rândul ti-
nerilor. La nivel mondial, pânã la 200.000 de
oameni mor în fiecare an din cauza supradoze-
lor. Dar, drogurile nu afecteazã doar consuma-
torii. Acestea provoacã familiilor ºi celor dragi
dificultãþi enorme ºi suferinþã.

ma oarã în întreaga perioadã de
monitorizare, canabisul este pe pri-
mul loc în ceea ce priveºte cere-
rea de tratamen ca urmare a con-
sumului de droguri.

Din totalul persoanelor consu-
matoare de droguri admise la tra-
tament în acest an, se observã o
predominanþã a persoanelor con-
sumatoare de canabis care au soli-
citat servicii de asistenþã (39,3%

faþã de 37,1% în 2014).  De ase-
menea, canabisul este ºi cel mai
capturat drog, în anul 2015, cap-
turile de canabis înregistrând
44,3% din cantitatea totalã de dro-
guri capturate.
A crescut ºi consumul de
substanþe noi psihoactive

Totodatã, tendinþa de creºtere a
consumului de noi substanþe psi-

hoactive, previzionatã încã
din anul anterior, este con-
firmatã de datele înregistra-
te în monitorizarea de ruti-
nã a indicatorilor privind ad-
miterea la tratament ºi ur-
genþele medicale datorate
consumului de droguri.

Se constatã astfel dubla-
rea numãrului de cazuri în
care tratamentul a vizat con-
sumul noilor substanþe psi-
hoactive, care se reflectã în
evoluþia numãrului de bene-
ficiari incluºi în categoria
„alte droguri”(26,7% dintre
cereri). De asemenea, ca ºi
în cazul canabisului, rezul-
tatele studiilor indicã faptul
cã, în principal, tinerii sunt
cei care consumã astfel de
substanþe.

Opiaceele, în special he-
roina, administrate pe cale

injectabilã în rândul consumatori-
lor din Bucureºti, continuã sã fie
observate, preponderent, în acest
context (proporþia celor care au
solicitat tratament pentru consumul
de opioide reprezintã 32,6% din
numãrul total al admiterilor faþã de
41,7% în 2014). Cu toate acestea,
o nouã cohortã de tineri consuma-
tori de heroinã se evidenþiazã în
anul 2015 în sistemul de asistenþã,
dar ºi în rezultatele celui mai re-
cent studiu ESPAD.
Peste 26.000 de persoane au
beneficiat de acþiuni de
prevenire

Corelat cu abordãrile ºtiinþifice
în domeniu, scopul asumat al poli-
ticilor de intervenþie antidrog la

nivel naþional a fost prevenirea,
întârzierea debutului sau reduce-
rea consumului de droguri ºi a
efectelor negative ale acestuia în
cadrul populaþiei generale sau a
subpopulaþiilor identificate ca fiind
vulnerabile la risc.

În condiþiile în care principalele
caracterisitici ale contextului naþio-
nal al drogurilor s-au menþinut rela-
tiv stabile în ultimul an, prevenirea
consumului de droguri în anul 2015
a reprezentat un rãspuns compre-
hensiv ºi emergent la dinamica fe-
nomenului consumului de droguri,

un rãspuns în planul educaþiei, sã-
nãtãþii ºi ordinii publice, corelat di-
rect cu obiectivele politicilor publi-
ce naþionale antidrog concretizate în
Strategia Naþionalã Antidrog 2013 -
2020 ºi Planul de acþiune pentru
implementarea Strategiei Naþionale
Antidrog 2013 – 2016.

Pentru prevenirea în familie, au
fost implementate 572 activitãþi la
nivel local având 26.875 beneficiari
(pãrinþi naturali, asistenþi maternali,
copii din centre de plasament, ca-
dre medicale). Prevenirea în co-
munitate s-a realizat , pe parcursul
anului 2015 prin 3 campanii naþio-
nale,1.827 activitãþi la nivel local,
300.239 beneficiari direcþi.

Pentru a identifica grupurile la
risc, comportamentele utilizatori-
lor de droguri injectabile ºi nevoile
acestora, au fost realizate studii
calitative, în parteneriat cu organi-
zaþii neguvernamentale. În baza
rezultatelor studiilor realizate, dar
ºi ca urmare a evaluãrii serviciilor
oferite, prin chestionarea periodi-
cã a beneficiarilor acestora (ex.
chestionare de mãsurare a satis-
facþiei beneficiarilor actului de pre-
venire), au fost adaptate serviciile
de prevenire la specificul benefi-
ciarilor: vârstã, sex, tip de consum,
nivel de educaþie, etnie.

RADU ILICEANU
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În 03 februarie 2017, CRPC S-
V Oltenia (Craiova) a desfãºurat la
nivel regional controale în super-
marketuri/hipermarketuri pentru a
verifica condiþiile de comercializa-
re a legumelor ºi a fructelor. Au fost
controlaþi 10 operatori economici.
La un numãr de 5 operatori econo-
mici s-au constatat abateri de la
prevederile legale în vigoare privind
protecþia consumatorilor. Au fost
oprite definitiv de la comercializare
134 kg de fructe ºi legume în va-
loare de 487.41 lei, produse altera-
te, depreciate, improprii consumu-
lui uman. S-au aplicat 5 sanctiuni
contravenþionale, din care 2 amenzi
contravenþionale însumând 8.000 lei
ºi 3 avertismente pentru încalcarea
reglementãrilor privind protecþia
consumatorilor.

Unele supermaketuri prinse
cu minciuna

Abaterile constatate de comisa-
rii pentru Protecþia Consumatori-
lor Oltenia au fost una mai gravã
ca alta: comercializarea de legume
ºi fructe de calitate neconformã
(prezentau mucegai, lovituri me-
canice), nerespectarea calibrului
declarat, comercializarea de pro-
duse ca fiind calitatea I, dar cu
deficienþe de calitate – fructe ºi
legume depreciate calitativ, cu grad
de coacere neuniformã prezentau
colonii de mucegai, cantitãþi mari
de noroi/pãmânt, nu erau sortate/
curãþate, nu corespundeau calitã-
þii declarate (aveau consistenþã
moale), fructe ºi legume eticheta-
te ca fiind de calitatea I, fãrã a res-
pecta categoria de calitate.

Controlul s-a desfaºurat în su-
permarketurile/hypermarketurile
din toatã regiunea Olteniei, în ma-
gazinele:  Kaufland România Hy-
permarche S.R.L, Columbus Ope-
raþional SRL Billa, Lidl, Annabella.
“Este important sã ne cunoaºtem
drepturile în calitate de consuma-
tori. Trebuie sã acordãm o atenþie
sporitã tuturor informaþiilor care sã

Alimentele, tot mai periculoase
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Comerþul alimentar, odatã cu punerea
la punct a legislaþiei în domeniu ºi cu apa-
riþia supermarketurilor ce ar trebui sã
respecte cumpãrãtorii, pare sã nu-ºi revi-
nã din vechile obiceiuri. Cumpãrãm apã
în loc de carne, crenvurºti despre care nu
mai ºtie nimeni cu exactitate ce conþin,
fructe ºi legume pline de mucegai, ce stau

în galantare. Consumatorii trebuie sã dea
dovadã de o maximã prudenþã, atunci când
decide sã punã alimente în coºul de cum-
pãrãturi. Ultimul control al comisarilor
pentru Protecþia Consumatorilor Oltenia
a scos la ivealã detalii periculoase la re-
gimul alimentar, cu care, din pãcate, ne-
am obiºnuit în ultima vreme.

stea la baza unei alegeri corecte a
fructelor ºi legumelor: calitatea,
modul de expunere, depozitarea,
informaþiile cu privire la þara de
provenienþã ºi preþ. Operatorii eco-
nomici care nu respectã prevede-
rile legale în vigoare vor suporta
mãsurile care se impun. Este in-
acceptabil sã existã astfel de în-
cãlcãri ale legislaþiei în domeniul
protecþiei consumatorilor. Nu vom
tolera astfel de comportamente
care sã punã sãnãtatea consuma-
torilor în pericol”, a declarat Bog-
dan Pandelica, preºedinte ANPC.

Amenzi ºi confiscãri
în vânzãrile de carne

În perioada 21.11 – 09.12.2016,
Comisariatul Regional pentru Pro-
tectia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia (Craiova) a des-
fãºurat o acþiune de control pri-
vind protecþia consumatorilor la
comercializarea produselor din
carne. Au fost controlaþi 86 ope-
ratori economici. A fost verificatã
o cantitate de peste 3788.39 kg
produse din carne, din care cca.
946.62 kg  nu se încadrau în pre-
vederile legale cu privire la infor-
marea, etichetarea, conformitatea
ºi publicitatea produselor din car-
ne. Au fost prelevate 10 eºantioa-
ne de produse din carne, din care
10% nu se încadrau în prevederile
legale, în vigoare conform anali-

zelor de laborator.
Structura eºantioanelor preleva-

te ºi a neconformitãþilor constata-
te este urmãtoarea: 1eºantion de
tobã; 1 eºantion de lebãr; 1 eºan-
tion de pate; 1 eºantion de cren-
vurºti; 3 eºantion de parizer; 2
eºantioane de cârnaþi din care 50%
erau neconforme (1  eºantion).
Mãsurile dispuse de comisarii de
la Protecþia Consumatorilor: opri-
rea definitivã ºi retragerea de la co-
mercializare a circa 8 kg produse
din carne, în valoare de 138 lei,
produse cu parametrii neconformi
ºi/sau cu data durabilitãþii minima-
le depaºitã; oprirea temporarã de
la comercializare a circa 366.20 kg
produse din carne, în valoare de
3150.3 lei pânã la remedierea ne-
conformitãþilor constatate; aplica-
rea de 45 sancþiuni contravenþio-

nale din care 28 amenzi contraven-
þionale în valoare de 73.500 lei ºi
17 avertismente pentru încãlcarea
reglementãrilor privind protecþia
consumatorilor.

Plãtim apã, în loc de carne
Abaterile constatate au acoperit

o paletã cât mai mare. Astfel, co-
mercializarea  de carne ºi produse
din carne ce prezentau caracteris-
tici organoleptice ºi fizico-chimice
neconforme – aspect mãzguit, mi-
ros nespecific, cauzate de devida-
rea ambalajului individual; comer-
cializarea de produse din carne care
nu se încadrau în parametrii fizico-
chimici impuºi prin prevederile le-

gale în vigoare (Ordinul 560/1271/
1339/210/2006) – neîncadrarea în
conþinutul minim de proteine tota-
le, conþinutul de umiditate depãºit.
Depãºirea acestor limite determinã
dezechilibrarea compoziþiei produ-
sului, favorizarea accentuãrii peri-
sabilitãþii microbiologice a produsu-
lui cu riscul alterãrii acestuia, redu-
cerea perioadei de menþinere a ca-
racteristicilor de calitate originale ale
produsului ºi afectarea interesului
economic al consumatorilor, aceº-
tia cumpãrând „apã” în loc de can-
titatea corespunzãtoare de produs
din carne.

Mai mult amidon
decât prevede legea

O altã abatere depistatã este cã se
vindeau produse din carne ce pre-
zentau continuþul de amidon depãºit
faþã de valorile impuse de Ordinul
560/1271/1339/210/2006. Neres-
pectarea procesului tehnologic ºi
încadrarea produselor în altã grupã
decât cea stabilitã prin Ordinul nr.
560/1271/339/210/2006 pentru
aprobarea Normelor cu privire la
comercializarea produselor din car-
ne cu utilizarea nepermisã a denu-
mirilor unor de sortimente de pro-
duse din carne recunoscute ºi pre-
ferate de consumatori. Produse eti-
chetate ca fiind un produs fiert, în
loc de produs afumat ºi fiert: salam
tip varã – înscris pe  etichetã ca fi-
ind un produs fiert ºi afumat, în loc
de produs fiert ºi dublu afumat. În
acelaºi timp, prezenþa sintagmei
„TIP” în denumirea produsului pu-
tea induce în eroare consumatorul
în privinþa caracteristicilor produsu-
lui; cârnaþi cabanos ºi cârnaþi caba-
nos extra – produse etichetate ca fi-
ind produse fierte, respective pro-
duse afumate faþã de produs fiert ºi
dublu afumat impus prin Ordinul nr.
560/1271/339/210/2006.

Crenvurºtii: carne ºi nu prea
Utilizarea incorecta a denumirii

unor sortimente de produse din
carne recunoscute ºi preferate de
consumatori a fost semnalatã la:
crenvurºti de pui, crenvurºti de pui
ºi curcan, crenvurºti de pui ºi cur-
can cu brânzã  proveniþi din afara
României, la care materia prima
preponderentã era carnea de pasã-
re separatã mecanic, în proporþii de
66%, 88%, respectiv 78%, aceas-
ta având calitãþi nutriþionale inferioa-
re cãrnii de pasãre propriu-zise.
Practic denumirea “de pui”, “din
pui” inducea ideea utilizãrii cãrnii de
pasãre în produs, influenþând ast-
fel alegerea consumatorilor. Toto-
datã, controlorii au mai descoperit
produse care erau depozitate la o
temperaturã ce nu respecta speci-
ficaþiile producãtorului; supraaglo-
merarea vitrinelor frigorifice cu pro-
duse congelate ºi neînregistrarea
zilnica a temperaturilor sau urmãri-
rea temperaturilor de pãstrare-de-
pozitare prescrise de producãtor.

Sfaturi pentru consumatori
“Urmãriþi cu atenþie din punct

de vedere organoleptic (aspect,
miros, culoare) calitatea produse-
lor alimentare pe care doriþi sã le
cumpãraþi ºi refuzaþi-le pe acelea
pentru care aveþi suspiciuni privind
calitatea ºi, mai ales, siguranþa.
Refuzaþi produsele din carne care
prezintã urme de mucegai (modi-
ficari organoleptice) sau care pre-
zinta data durabilitãþii minimale
depãºitã. Refuzaþi produsele ali-
mentare preambalate care prezin-
tã ambalaje deteriorate (devidate)
ºi pentru care existã suspiciunea
deteriorãrii ºi a conþinutului. La
cumpãrarea produselor alimenta-
re solicitaþi ºi pãstraþi bonul de casã
pentru a putea proba în cazul în
care, în mod  justificat, doriþi sã
reclamaþi calitatea/siguranþa unui
produs. Nu cumpãraþi produse ali-
mentare din locuri neautorizate;
comerciantul respectiv nu are po-
sibilitatea sã asigure condiþiile opti-
me de transport, depozitare ºi co-
mercializare ºi nu poate elibera bun
de casa cu care sã justificaþi tranz-
acþia comercialã ºi riscaþi sã achizi-
þionaþi un produs neconform sau
chiar nesigur care poate sã vã afec-
teze sãnãtatea”, ne-a precizar Radu
Preda, comisar ºef al Comisariatul
Regional pentru Protecþia Consuma-
torilor Sud-Vest Oltenia Craiova.
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Precizãrile legale sunt foarte cla-
re, în ceea ce priveºte pãstrarea
cadrelor didactice pe posturi, dupã
vârsta de pensionare. Metodolo-
gia, în acest sens, este foarte cla-
rã: „personalul didactic din învã-
þãmântul preuniversitar, cu fradul
didactic I sau cu titlul ºtiinþific de
doctor, care dovedeºte competen-
þã profesionalã deosebitã, poate fi
menþinut ca titular, în funcþia di-
dacticã, pânã la trei ani peste vâr-
sta de pensionare, raportatã la data
de 1 septembrie 2017; condiþiile

Situaþia cadrelor didactice pensionare,Situaþia cadrelor didactice pensionare,Situaþia cadrelor didactice pensionare,Situaþia cadrelor didactice pensionare,Situaþia cadrelor didactice pensionare,
în plin proces de clarificareîn plin proces de clarificareîn plin proces de clarificareîn plin proces de clarificareîn plin proces de clarificare

 Conform planului prezentat de
ministrul Educaþiei Naþionale, anul
ºcolar 2017/2018 va avea 36 de
sãptãmâni de cursuri, cu 11 sep-
tembrie 2017 data de începere, fi-
nalizarea fiind pe 22 iunie 2018.
Primul semestru ar trebui încheiat

Transparency International Ro-
mânia, Cluburile Rotary ºi Griffiths
School of Management, în parte-
neriat cu Camera de Comerþ ºi In-
dustrie Dolj ºi Universitatea din
Craiova, organizeazã “Caravana
Integritãþii”. Evenimentul se va des-
fãºura miercuri, 8 februarie, ora
16.00, în Aula Facultãþii de Drept,
din cadrul Universitãþii din Craio-
va, fiind un eveniment dedicat
promovarii eticii ºi integritãþii ca
element cheie al succesului în
dezvoltarea mediului de afaceri si
societatii. Evenimentul reuneºte
persoane din sectorul formarii per-
sonalului (pre-universitar si uni-
versitar), antreprenorial, drept,

“Caravana Integritãþii”“Caravana Integritãþii”“Caravana Integritãþii”“Caravana Integritãþii”“Caravana Integritãþii”
soseºte la Craiovasoseºte la Craiovasoseºte la Craiovasoseºte la Craiovasoseºte la Craiova

academic, bancar ºi din societatea
civilã ºi sfera publicã pentrua îm-
pãrtãºi modele de succs în dez-
voltarea unei afaceri integre, ones-
te ºi profitabile. Prin Caravana
Integritãþii susþinem un mediu de
afaceri transparent, demn ºi inte-
gru care sã contribuie decisiv la-
dezvoltarea economicã a þãrii ºi la
bunãstarea comunitãþilor locale
pentru o Românie onestã, fãrã
corupþie. Summitul de Integritate
pentru Prosperitate aduce împre-
unã persoane care împãrtãºesc a-
ceastã viziune ºi oferã o oportu-
nitate excelentã pentru interco-
nectare ºi schimb de experienþe.

MARGA BULUGEAN

Structura viitorului an ºcolar
este în dezbatere publicã
 Ministerul Educaþiei Naþionale a lansat, în dezbatere

publicã, structura anului ºcolar viitor, printr-un proiect
legislativ. Toþi cei interesaþi pot dezbate problemele
ºcolare în perioada 2 – 24 februarie.

pe 2 februarie 2018, iar cel de-al
II-lea pe 22 iunie acelaºi an. În
perioada 28 octombrie – 5 noiem-
brie 2017, clasele din învãþãmân-
tul primar ºi grupele din „preºco-
lar” se vor afla în vacanþã. Perioa-
da de repaus de iarnã va avea loc

între 23 decembrie 2017 – 7 ia-
nuarie 2018, iar între 3 februarie –
11 februarie 2018 se va intra în
vacanþa intersemestrialã. Pauza de
primãvarã este planificatã între 10
– 22 aprilie 2018. Sunt ºi excepþii:
clasele terminale din învãþãmântul
liceal îºi încheie cursurile pe 25 mai
2018; clasa a VIII-a finalizeazã pe
8 iunie; grupele  din învãþãmântul
liceal – filiera tehnologicã, cu ex-
cepþia claselor terminale, durata
perioadei de educaþiei este cea sta-

bilitã prin planurile cadru în
vigoare, la fel cum este ºi
pentru „profesional”. Învãþã-
mântul special, clasele a IX-
a – a XI-a, ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologicã
are prevãzutã o sãptãmânã în
plus. Stagiile de pregãtire
practicã pentru care au op-
tat absolvenþii formei de în-
vãþãmânt amintite, cuprind
720 de ore, care se desfã-
ºoarã în perioada propusã de
cãtre unitatea ºcolarã irgani-
zatoare ºi aprobatã de In-
spectoratul ªcolar Judeþean.
Se pãstreazã „ªcoala altfel”,
cu aceleaºi forme de aplica-
re, în care instituþiile sunt de-
plin rãspunzãtoare de progra-
mul adoptat.

CRISTI PÃTRU

În ultima ºedinþã a Consiliului de Adminis-
traþie al Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
de la sfârºitul sãptãmânii trecute, s-a stabilit
lista cu cadrele didactice care, dupã ce au atins
vârsta de pensionare, au solicitat pãstrarea

în învãþãmântul preuniversitar. Foarte multe
dintre cereri au fost aprobate, s-au depus ºi
contestaþii, iar conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj spune cã toate situaþii-
le dificile vor fi rezolvate, în condiþiile legale.

legale de pensionare, luând în cal-
cul limita de vârstã ºi stagiul de
cotizare, la data de 1 septembrie
2017 sunt urmãtoarele: femei –
etatea de 60 de ani ºi opt luni, cu
minimul de cotizare de 15 ani, bãr-
baþi – cel puþin 65 de ani, cu un
timp de contribuþii la fondul de
pensii de minimum 15 ani; în ve-
derea menþinerii în activitate ca ti-
tular cu funcþia didacticã pânã la
trei ani peste vârsta de pensiona-
re, raportatã la datele prezentate,
se adreseazã, în scris, Consiliului

de Administraþie al unitãþii de în-
vãþãmânt, pânã la data prevãzutã
în calendar. Profesorii consilieri în
centre ºi cabinete de asistenþã pso-
hopedagogicã ºi profesorii logo-
pezi din cabinetele interºcolare se
adreseazã Centrelor Judeþene de
Resurse ºi Asistenþã Educaþiona-
lã, în cadrul cãrora este normat
postul respectiv; în perioada pre-
vãzutã în Calendar, cererile cadre-
lor didactice se analizeazã ºi se
aprobã de cãtre Consiliile de Ad-
ministraþie ale unitãþilor de învã-
þãmânt, în funcþie de evoluþia de-
mograficã la nivel local, de pla-
nurile de ºcolarizare, de dinamica
resurselor umane, de politicile de
personal ºi de evoluþia planurilor-
cadru de învãþãmânt”. Sunt pre-
vederi care sunt foarete clare ºi
este obligatorie respectarea lor.
Aprobare pentru mai mult de
jumãtate din cereri

S-a mers pe aceste conside-
rente ºi, la ºedinþa din 3 februa-

rie a Consiliului de Administraþie
al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, s-au aprobat atât lista ce-
lor admiºi, cât ºi a celor respinºi,
dar s-a intrat în faza de depune-
re a contestaþiilor.  Conform da-
telor prezentate oficial de cãtre
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, au fost depuse 151 de ce-
reri, 81 dintre ele primind avizul
comun al CA al unitãþilor ºcolare
ºi al ISJ Dolj, cu validarea de ri-
goare. S-au înregistrat 61 de ca-
zuri în care s-a mers spre invali-
dare, condiþiile fiind multiple – de
la nerespectarea termenelor de
întrunire ale CA ale unitãþilor de
învãþãmânt pânã la date neconclu-
dente venite din teritoriu. „Sun-
tem în plin proces al depunerii con-
testaþiilor, care se va încheia pe 7
februarie, data soluþionãrii aces-
tora fiind 8 februarie. Chiar astãzi
(ieri – n.r.) au fost depuse în jur

de 20 de contestaþii. Motivele in-
validãrii sunt mai multe. Un ca-
dru didactic trebuia sã aibã avizul
CA al unitãþii, în termenul legal,
întrunirea ºedinþei fiind cuprinsã
într-un termen bine stabilit de le-
gislaþie, ceea ce nu s-a întâmplat.
Este unul dintre cazuri. În acest
sens, am solicitat Ministerului Edu-
caþiei Naþionale menþionãri lãmu-
ritoare, astfel încât, pe 8 februa-
rie, sã putem soluþiona toate con-
testaþiile. Dau asigurãri cã noi vom
face tot ceea ce este posibil sã
gãsim cãi de rezolvare pentru si-
tuaþiile dificile. Mai mult, am postat
pe site-ul ISJ Dolj listele ºi cu cei
admiºi ºi cu cei respinºi, cu toa-
te motivaþiile referitoare la deci-
ziile adoptate”, a precizat prof.
Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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De activitatea ºi, într-un anume fel, chiar
de destinul Teatrului pentru copii ºi tineret
„Colibri” mã leagã vechi ºi memorabile ra-
porturi, în care interferenþa dintre alegaþiile
gazetãreºti, de cronicar deseori incidental,
ºi multele, dar trainicele prietenii cu slujitorii
acestei scene de tradiþie a culturii din Bãnie,
a fost ºi a rãmas un argument ce surclasea-
zã biograficul.

Pãstrez ºi acum, dupã mulþi ani, momen-
tele de taifas cu longevivul ºi reputatul di-
rector al instituþiei ºi cu admirabila sa soþie,
Horia ºi Didina Davidescu, ambii creatori
interpretativi ai unor memorabile spectacole
ce-au încântat generaþii întregi de prichin-
dei ai cetãþii.

De ei mã leagã, printre altele, o întâmplare
particularã, în subtextul ei politic ºi artistic,
legatã de premiera unui text teatral pentru copii
ºi pentru adulþi al lui Marin Sorescu, cu titlul
incitant în sine „Fãt Frumos cel Urât”, cãreia
i-am consacrat o cronicã în unicul cotidian
de atunci al urbei pentru al cãrui conþinut am
fost anchetat în câteva rânduri de niºte orga-
ne ale cenzurii de pe multele paliere din acea
vreme. Dacã nu mã înºalã memoria, specta-
colul – cu extraordinarul Ilie Gheorghe pro-
tagonist – a avut loc în sala veche din clãdi-
rea de vizavi de Universitate în 1983, iar re-
plicile – tãioase ºi suculente – satirizând mi-
zeria socialã a acelor vremuri de grele ºi in-
suportabile restriºti. În cronica respectivã, n-
am iertat nimic din mizele abia disimulate ale
textului, cu un demers de onestitate în ale
cãrei capcane aveam sã cad fãrã a-mi fi pro-
pus vreun act de… dizidenþã.

ªi, apoi, prin reînnoirea instituþiei, sub

bagheta pãtimaºã, egalã cu firea sa de crea-
tor neliniºtit, am stat ani mulþi alãturi de po-
etul ºi teatrologul Patrel Berceanu a cãrui
prietenie, mai veche, mi-a rãmas pânã acum
unul dintre suporturile unei convieþuiri fruc-
tuoase sub semnul creativitãþii culturale în
aceeaºi veche tradiþie culturalã a cetãþii.

Retrãiam aceste momente la care ne su-
pun capriciile unei anumite vârste duminica
trecutã, la noul spectacol al stagiunii abia
începute la care mi-am dus, ca ºi în alte dãþi,
nepoþelul, sedus, încã o datã, de performan-
þele unui colectiv care ºi-a fãcut din aceastã
artã infinit de dificilã în arealului ei singular
(teatrul pentru copii) ºi entuziast de vocaþia

proiectivã a noii condu-
ceri, cea care a reuºit,
cu contribuþia edililor din
ultimii ani, sã-ºi gãseas-
cã un spaþiu privilegiat,
cel al fostului club „Elec-
troputere”.

Spectacolul, din câte
m-am putut informa, ini-
þiazã un proiect sub ge-
nericul „Puppets Debut”
menit a pune în valoare
ºi a antrena, în însãºi
structura actului teatral,
pe tinerii creatori, îndeo-
sebi, aºa cum s-a petre-
cut de data aceasta, din
rândul propriului colec-

tiv ºi din afara acestuia. Aºa se ºi explicã fap-
tul cã spectacolul e gândit (gândit, scris, re-
gizat ºi interpretat scenic) de actriþa Alla Ce-
botari, o veche, de-acum, cunoºtinþã a iubi-
torilor „Thaliei” de aici, inclusiv ori mai ales
de pe scena Naþionalului „Marin Sorescu”.

Textul, inspirat din tradiþia folcloricã rusã,
cu titlul „Gogoaºa ºi Nãzdrãvanul Petriºor”,
se rezumã doar la trei personaje cãrora ac-
torii Alla Cebotari, Daniel Mirea ºi Emanuel
Popescu le conferã diverse ipostaze (de la
doi bãtrâni hazlii la urs, lup, vulpe, cocoº,
ca sã nu mai vorbim de jucãuºa Gogoaºã) e
atent gândit ºi distribuit în baza unui mesaj,
la rându-i reiterat cu tact, anume acela al

unei conduite disciplinare a prichindeilor la
sfatul adulþilor, în vederea evitãrii unor peri-
cole incidentale.

În ciuda unei inegalitãþi – la o altitudine
egalã ºi nu totdeauna pe acelaºi ton al unei
omogenitãþi aºa-zicând narative – specta-
colul e mai mult decât antrenant, iar prota-
goniºtii într-un joc al mobilitãþii plurale, de
la scenã la scenã, de la caz la caz, îºi ilus-
treazã cu vigoare potenþialul interpretativ alt-
minteri cunoscut ºi confirmat.

Scenografia, semnatã de Iulia Goanþã, e
inspiratã, simplitatea ºi economia de mijloace
lãsând loc unei bune racordãri cu publicul, iar
muzica lui Alin Macovei-Moraru, ca de obicei
contextualizatã ilustrativ pe text ºi pe jocului
scenic – faþã de care, recunosc, am resimþit
melancolia atâtor trecute colaborãri ale sale –
contribuie, simbiotic, la o reprezentaþie per-
formantã, girând, astfel, succesul întregului
proiect pe care conducerea instituþiei ºi l-a pro-
pus cu un aplomb de admirat.

Însã finalitatea cea mai mare a unor ast-
fel de spectacole – egalã cu însãºi menirea
instituþiei teatrale – mi se pare a fi aceea a
sustragerii miilor de copii din ambientul per-
nicios al frecventãrii noilor media de care,
ei ca ºi noi, nu duc lipsã ºi care – tableta ºi
computerul – nu doar cã le vor denatura un
orizont cultural impus de o lungã tradiþie,
dar, aºa cum se tot atrage atenþia, se consti-
tuie deja în veritabile pericole pentru sãnãta-
tea lor de mai târziu.

TTTTTeatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri”eatrul „Colibri” – – – – –
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Magda Cârneci (n. 28 decembrie 1955)
a absolvit, în 1978, Institutul de Arte Plasti-
ce „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti –
Secþia „Istoria ºi teoria artei”, luându-ºi li-
cenþa cu teza „Þuculescu ºi problema sim-
bolului în arta modernã”, sub îndrumarea
prof. Ion Frunzetti. În 1978-1979 a fãcut o
specializare postuniversitarã pe lângã Insti-
tutul de Istoria Artei Bucureºti. Apoi a obþi-
nut Diplome d’Etudes Approfondies la Eco-
le des Hautes Etudes en Sciences Sociales,
Paris (1990-1991). Tot în capitala Franþei a
susþinut, în 1997, doctoratul în istoria artei,

Poeta Magda Cârneci,Poeta Magda Cârneci,Poeta Magda Cârneci,Poeta Magda Cârneci,Poeta Magda Cârneci,
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Invitatul Teatrului Naþional din Craiova în cadrul „Întâlnirilor SpectActor” din
luna februarie este Magda Cârneci – poetã, eseistã, critic de artã, preºedinte al PEN
Club România. Duminicã, 12 februarie, de la ora 11.00, domnia sa va susþine la Sala
„Ion D. Sîrbu” a instituþiei conferinþa intitulatã „Care e viitorul poeziei?”. Moderator
al întâlnirii este scriitorul Nicolae Coande. Cu acelaºi prilej, Magda Cârneci îºi va
lansa volumul de poeme „Viaþã”, publicat anul trecut la Editura „Paralele 45”. Bile-
tele pentru accesul la conferinþã sunt puse în vânzare la Agenþia teatrului.

cu teza „Discours du pouvoir – discours de
l’image: l’art roumain pendant le régime
communiste” (coord. prof. Alain Besançon).

În perioada 1992-1994 a fost preºedinte
al Grupului pentru Dialog Social (GDS), iar
actualmente este preºedinte în funcþiune al
Consiliului Director al GDS. În perioada
2006-2010 a fost director al Institutului
Cultural Român din Paris. În prezent este
redactor-ºef al revistei ARTA a Uniunii Ar-
tiºtilor Plastici din România. Din 2011 este
preºedinte al PEN Club România – o aso-
ciaþie de scriitori creatã în 1990 în jurul idei-

lor nobile ºi umaniste promovate de organi-
zaþia mondialã PEN International (cea mai
veche ºi mai mare organizaþie mondialã a
scriitorilor, înfiinþatã în 1921).

Este membrã în jurii ºi consilii ºtiinþifice
ale unor instituþii de prestigiu naþionale ºi in-
ternaþionale, organizatoare de expoziþii în
România ºi în strãinãtate. A primit burse de
studiu în Franþa, Norvegia, Cehia, SUA ºi a
publicat numeroase cãrþi de literaturã ºi de
artã, foarte bine primite de critica de specia-
litate. În prezent, Magda Cârneci are în curs
de editare mai multe cãrþi: „Opera poeticã”
la Editura „Paralela 45”, romanul „FEM II”
la Editura „Polirom”, „Poems” la Shearsman
Books London, Eastern European Mono-
graphs la Columbia University Press, USA.

Din anii ’80 ºi pânã în prezent, Magda Câr-
neci a primit mai multe distincþii, între care
Premiul pentru criticã de artã al Uniunii Artiº-
tilor Plastici din România (1997), Ordinul Na-

þional pentru Merit în grad de Cavaler (2000)
ºi Premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor
din România, Filiala de poezie (2013).

MAGDA BRAT U  

Vineri, 10 februarie, începând cu ora 18.00, în Sa-
lonul Medieval al Casei de Culturã „Traian Demetres-
cu” va avea loc o nouã întâlnire în cadrul proiectului
„Taifasuri Rânduite Artistic Despre Emoþii Manifes-
tate” (TRADEM). Invitat este scriitorul ºi traducãto-
rul Mircea Pricãjan, care va susþine conferinþa cu ti-
tlul „Scriitorul-traducãtor. Fiinþã androginã sau mon-
stru bicefal?”. Evenimentul este prilejuit ºi de apari-
þia recentã a romanului „Calitatea luminii”, semnat
de Mircea Pricãjan ºi publicat la Editura „Polirom”,
în Colecþia „Ego. Prozã”. Moderator: Cornel Mihai
Ungureanu.

Mircea Pricãjan s-a nãscut la 2 septembrie 1980, în
Oradea. Este licenþiat al Facultãþii de Litere din oraºul

Scriitorul ºi traducãtorul Mircea Pricãjan conferenþiazã la Craiova
natal, cu o tezã despre Stephen King. A debutat edito-
rial în 1997, cu prozã scurtã, în suplimentul unui ziar
local. În 2002 a publicat romanul „În umbra deasã a
realitãþii” (Editura Universitãþii din Oradea), iar în 2016,
„Calitatea luminii” (Editura „Polirom”).

A tradus din limba englezã în jur de 60 de cãrþi ºi a
îngrijit apariþia mai multor reviste literare electronice. A
fondat, în anul 2012, Revista de suspans, iar din 2003
este redactor la revista de culturã Familia. A editat douã
antologii tematice de prozã scurtã. „ªcoala literarã a lui
Mircea Pricãjan e reprezentatã de un munte de tradu-
ceri pe textele unor maeºtri ai literaturii contempora-
ne”, afirmã scriitorul ºi publicistul Bogdan Suceavã.

MAGDA BRATU
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Autoritãþile din Luxemburg au
anunþat, ieri, începerea unei anche-
te în contextul acþiunilor grupului
auto Volkswagen de manipulare a
testelor privind emisiile poluante.
“Am luat decizia lansãrii unei acþi-
uni penale împotriva unor persoa-

Trei bãrbaþi au
murit, iar un al patru-
lea a fost rãnit ºi a
fost transportat la
spital, în urma unui
incendiu la o saunã
din Berlin, a anunþat
un purtãtor de cu-
vânt al serviciului de
pompieri, relateazã
agenþia de ºtiri Dpa.
Aproximativ alte 15
persoane au fost exa-
minate de medici la
locul incidentului.
Incendiul a afectat o saunã care
se afla la subsolul unui clãdiri din
cartierul central Schoeneberg,
însã nu s-a extins ºi la etajele su-

Donald Trump, dupã decizia

justiþiei privind imigraþia:

Dacã se întâmplã ceva daþi

vina pe judecãtor
Preºedintele Donald Trump ºi-a

petrecut weekend-ul în Florida,
fãrã staff-ul de la Casa Albã, ºi n-a
ratat ocazia de a emite noi atacuri
la adresa judecãtorului care i-a
blocat ordinul privind refugiaþii.
Într-o postare pe Twitter, Trump l-a
criticat pe judecãtorul James
Robart, care sãptãmâna trecutã a
decis sã ridice restricþia impusã
cetãþenilor din ºapte þãri cu
majoritate musulmanã de a intra
în Statele Unite timp de 90 de zile,
precum ºi interdicþia de 120 de
zile impusã refugiaþilor, ori cea ºi
cea pe termen nelimitat care îi
priveºte pe refugiaþii din Siria.
“Pur ºi simplu nu pot sã cred cã
un judecãtor poate pune þara într-
un astfel pericol. Dacã se întâmplã
ceva daþi vina pe el ºi pe sistemul
judiciar. Sã bagi oamenii în asta.
E rãu!” a scris Donald Trum pe
Twitter. El a precizat cã va ataca
decizia curþii ºi îl va urmãri pe
judecãtor care mai poate da ºi
alte decizii similare. Departamen-
tul de Securitate Internã din SUA
a anunþat sâmbãtã cã a suspendat
toate acþiunile care vizeazã
punerea în aplicare a ordinului
preºedintelui Donald Trump
privind imigraþia, realteazã site-ul
postului CNN. “În concordanþã cu
ordinul judecãtoresc, Departa-
mentul de Securitate Internã a
suspendat toate acþiunile care
vizeazã implementarea secþiunilor
vizate din cadrul ordinului
executiv intitulat «Protejarea
naþiunii de intrarea teroriºtilor
strãini pe peritoriul Statelor
Unite»”, a anunþat responsabilul
pentru presã al Departamentului.
Acesta a mai spus cã Departa-
mentul va relua examinarea
cãlãtorilor aºa cum proceda
înainte de semnarea ordinului
executiv. De asemenea, un oficial
din cadrul Departamentului de
Stat american a declarat pentru
CNN cã acesta din urmã a anulat
deciziile de revocare provizorie a
vizelor, atât timp cât aceste vize
nu au fost ºtampilate sau marcate
ca fiind anulate. “Am anulat
revocarea provizorie a vizelor,
mãsurã generatã de decretul
prezidenþial numãrul 13769.
Persoanele ale cãror vize nu au
fost în mod fizic anulate pot
acum cãlãtori dacã viza este
valabilã”, a explicat un purtãtor
de cuvânt al Departamentului.
Departamentul de Stat a anunþat
cã vizele a mai puþin de 60.000
de persoane au fost retrase de la
semnarea ordinului. Nu se ºtie
deocamdatã câþi dintre aceºtia
nu mai deþin vize, în sensul în
care acesta au fost în mod fizic
anulate. Decretul semnat de
Trump în urmã cu o sãptãmânã
interzice intrarea pe teritoriul
Statelor Unite în cazul tuturor
refugiaþilor, oricare ar fi origi-
nea lor, timp de 120 de zile, iar
în cazul refugiaþilor sirieni, pe
perioadã nedeterminatã. De
asemenea, prin ordin se interzice
intrarea pe teritoriul SUA timp de
90 de zile cetãþenilor provenind din
ºapte state cu populaþie majoritar
musulmanã, consideraþi surse de
teroriºti de cãtre Washington:
Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan,
Iran, Siria ºi Yemen.

Preºedintele american Donald
Trump a criticat dur Iranul în ca-
drul unui interviu pentru postul de
televiziune Fox News, spunând cã
Teheranul desconsiderã Statele
Unite ºi sprijinã terorismul. “Mani-
festã un dispreþ total pentru þara
noastrã”, a declarat liderul ameri-
can, care a adãugat cã “Este statul
terorist numãrul unu. Trimit fon-
duri peste tot ºi arme”. Preºedin-
tele american a subliniat cã este în
totalitate împotriva acordului nu-
clear negociat de predecesorul lui,
Barack Obama. Sãptãmâna trecu-
tã, dupã ce Iranul a efectuat un test
balistic, preºedintele Statelor Uni-
te, Donald Trump, a transmis un nou aver-
tisment Iranului, acuzând regimul islamist de
la Teheran cã “nu va fi atât de amabil” cum a
fost predecesorul sãu, Barack Obama. “Ira-
nul practicã jocul cu focul, nu apreciazã cât

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump despre Iran:rump despre Iran:rump despre Iran:rump despre Iran:rump despre Iran:
“Statul terorist numãrul unu”“Statul terorist numãrul unu”“Statul terorist numãrul unu”“Statul terorist numãrul unu”“Statul terorist numãrul unu”

de amabil a fost preºedintele Barack Obama
cu ei. Dar eu nu voi fi aºa!”, a transmis vi-
neri Donald Trump prin Twitter. Dmitry Pes-
kov, purtãtorul de cuvânt al preºedintelui rus,
Vladmimir Putin, a declarat ieri cã Adminis-

traþia de la Kremlin nu este de acord
cu afirmaþiile lui Donald Trump în
privinþa faptului cã Teheranul des-
considerã Statele Unite ºi sprijinã
terorismul. Acesta a adãugat însã
cã diferenþele dintre Rusia ºi Sta-
tele Unite nu ar trebui sã opreascã
cele douã þãri din a consolida o re-
laþie beneficã pentru ambele pãrþi.
“Nu este un secret cã multe dintre
opiniile Moscovei ºi ale Washing-
tonului sunt diametral opuse”, a
mai spus Peskov. Preºedintele ame-
rican Donald Trump a criticat dur
Iranul în cadrul unui interviu pen-
tru un post de televiziune ameri-
can, spunând cã Teheranul “mani-

festã un dispreþ total pentru SUA ºi este sta-
tul terorist numãrul unu”. Preºedintele ame-
rican a subliniat cã este în totalitate împotri-
va acordului nuclear negociat de predeceso-
rul lui, Barack Obama.

Anchetã în Luxemburg privind manipularea
de cãtre Volkswagen a testelor emisiilor poluante

ne încã necunoscute”, a declarat
ministrul luxemburghez al Infras-
tructurii, François Bausch. “Sun-
tem victime ale unor activitãþi in-
fracþionale care au condus la omo-
logarea unor maºini, o decizie
care nu s-ar fi luat dacã testele de

poluare nu ar fi fost falsificate”,
aratã un document al Ministerului
Infrastructurii din Luxemburg.
Luxemburgul se numãrã printre
þãrile monitorizate de Comisia Eu-
ropeanã pentru nesancþionarea
grupului auto german Volkswagen.
Grupul auto german Volkswagen
a trebuit sã achite daune de aproa-
pe 15 miliarde de dolari în Statele
Unite ale Americii pentru instala-
rea la motoare diesel a unui soft
pentru manipularea emisiilor po-
luante. În plus, VW va achita o
amendã civilã de 1,5 miliarde de
dolari ºi o amendã penalã de 2,8
miliarde de dolari. În septembrie
2015, Volkswagen a anunþat cã
circa 11 milioane de autovehicule
ale grupului, la nivel mondial, sunt
afectate de scandalul emisiilor po-
luante. Scandalul a izbucnit dupã
ce Agenþia americanã pentru Pro-
tecþia Mediului (EPA) a acuzat VW

cã a instalat sisteme speciale pe
unele autoturisme diesel pentru a
evita standardele federale din SUA
în materie de emisii, expunând
cetãþeni americani la gaze poluan-
te. Constructorul auto german a
instalat un software special în cal-
culatorul de bord al unor modele
diesel Volkswagen ºi Audi. Dis-
pozitivul era programat sã acti-
veze un sistem de filtrare com-
pletã a particulelor doar în tim-
pul testelor oficiale pentru emi-
sii. Dupã teste, adicã în situatiile
generale de funcþionare a moto-
rului, dispozitivul dezactiveazã
sistemul de filtrare a particulelor,
susþine Agenþia americanã pentru
Protecþia Mediului. Potrivit auto-
ritãþilor americane, 482.000 de au-
toturisme cu motoare diesel au
încãlcat standardele federale ame-
ricane privind emisiile de dioxid
de carbon.

Armata israelianã a atacat, ieri,
poziþii Hamas din Fâºia Gaza dupã
un atac cu rachetã al miºcãrii isla-
miste palestiniene, însã confruntã-

Israelul a atacat poziþii Hamas din Fâºia
Gaza, în replicã la un atac cu rachetã

Trei morþi, în urma unui incendiu
la o saunã din Berlin

rile militare nu s-au soldat cu victi-
me. O rachetã lansatã de miºcarea
islamistã Hamas a cãzut ieri pe un
câmp din sudul Israelului. Imediat

dupã atacul lansat din
Fâºia Gaza, un tanc
israelian a lansat obu-
ze spre poziþii milita-
re Hamas situate pe
teritoriul palestinian.
Incidentele nu s-au
soldat cu victime.
Atacul lansat din Fâ-
ºia Gaza nu a fost
încã revendicat, dar
Israelul îl atribuie
grupurilor islamiste
afiliate Hamas.

perioare, iar ceilalþi locatari ai clã-
dirii nu au fost vãtãmaþi. Cauza
izbucnirii incendiului este momen-
tan necunoscutã.
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METEO

Aversemarþi, 7 februarie - max: 7°C - min: 1°C

$
1 EURO ...........................4,5095 ............. 45095
1 lirã sterlinã................................5,2403....................52403

1 dolar SUA.......................4,1994........41994
1 g AUR (preþ în lei)........165,0865.....1650865

Cursul pieþei valutare din 7 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Mad Max: Drumul furiei

Se difuzeazã la HBO, ora 21:00

Urmãrit de un trecut turbulent,
Mad Max prefera sã cãlãtorescã
de unul singur ºi sã nu îºi facã
prieteni. În ciuda convingerilor
sale, se alãturã unui grup de
supravieþuitori ai deºertului,
conduºi de implacabila luptã-
toare Imperator Furiosa. Aceºtia
sunt urmãriþi permanent ºi
atacaþi de tiranul Immortan Joe
care îi suspecteazã cã i-au furat
cea mai de preþ posesie...

În siguranþã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Dupã ce mafia ruseascã îi
ucide familia, Luke, un expert
în arte marþiale, crede cã nu
mai are pentru ce trãi: de
fiecare datã când se ataºeazã
de cineva, mafia va interveni.
Dar într-o zi Luke o gãseºte
pe Mei, o asiaticã de 12 ani
urmãritã de aceiaºi gangsteri
care i-au ucis soþia ºi o ajutã
sã scape. Doar cã Mei e un
pion important în lumea rãu-
fãcãtorilor din New York...

Omul nostru din Panama

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:00

Spionul britanic fãrã scrupule
ºi seducator Andy Osnard
(Pierce Brosnan) a fost trimis
în Panama pentru a fi pedep-
sit, însã el are o armã secretã,
Harry Pendel (Geoffrey Rush),
un fost ºmecher din periferia
londonezã care ºi-a luat iden-
titatea unui croitor celebru
pentru oamenii bogaþi ºi
puternici ai acestei þãri...

sursa: cinemagia.ro
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MARÞI - 7 februarie

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

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
01:25 Perfect imperfect (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas (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 Poveste dupã poveste

(R)
15:30 Filler
15:40 O carierã de succes
2014, Comedie
17:20 Filler
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:00 Poveste dupã poveste
22:10 Preþul gloriei
2014, Franþa, Dramã
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
01:20 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:30 Naturã ºi aventurã (R)
02:00 REVIZIE TEHNICÃ
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)

TVR 2

07:55 Spioana
09:55 Pact matrimonial
11:25 Pe platourile de filmare
11:55 Doamna din apã
13:45 Eu, Earl si sfarsitul ei
15:30 Tomorrowland: Lumea de

dincolo de mâine
17:40 Rãzbunãtorii
20:00 O viaþã bunã
21:00 Mad Max: Drumul furiei
23:00 Fraþii Solomon
00:35 Mândrie + Prejudecatã +

Zombi
02:25 O rãscumpãrare de un miliard
04:15 Momentum: Urmãrire

disperatã

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 În siguranþã
2012, SUA, Crimã
22:15 Paranoia
2013, SUA, Franta, Dramã,

Thriller
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 În siguranþã (R)
2012, SUA, Crimã
02:15 Paranoia (R)
2013, SUA, Franta, Dramã,

Thriller
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:00 Silverado (R)
08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Africa viselor mele (R)
14:15 Vacanþã la Paris
16:30 La bloc
18:45 La mulþi ani!
20:30 Strada conspiraþiei
23:00 Omul nostru din Panama
01:15 Strada conspiraþiei (R)
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 iUmor
23:30 Xtra Night Show
01:00 Ultima noapte de dragoste
1980, România, Dramã, Rãzboi
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, 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 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Atelierul magic (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 În ape tulburi
2000, SUA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 În ape tulburi (R)
2000, SUA
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã in sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã in sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã in sport (R)
14:00 Ora exactã in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã in sport
22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã in sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã in sport (R)

SPORT.RO
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Mamã, ce zi!

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Filmul surprinde poveºtile mai
multor familii care se pregãtesc
sã petreacã împreunã o zi
specialã, plinã de surprize. Fie
cã e vorba despre o nouã idilã,
despre o iubire pierdutã sau
lipsa dragostei, sãrbãtoarea
care se apropie rapid se anun-
þã a fi memorabilã. „Mamã, ce
zi!” este un film complex, amu-
zant ºi emoþionant în care orice
femeie se poate regãsi...

Capturã la dublu

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Melissa McCarthy este Shan-
non, o poliþistã cu gura spurca-
tã cãreia îi sare atât de repede
þandãra, încât nimeni nu vrea
sã fie partenerul ei pe teren.
Asta pânã când Shannon este
nevoitã sã facã echipã cu o
agentã FBI, sofisticatã ºi aro-
gantã Sarah (Sandra Bullock),
pentru a prinde un periculos
traficant de droguri... Sarah ºi
Shannon sunt atât de diferite,
încât colaborarea le va împinge
în afara zonei de confort...

În ritm de step 2

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:45

Chance Harris este în cãuta-
rea unui echilibru între ºcoa-
lã, prieteni ºi ºansa de a apã-
rea în direct într-o competiþie
televizatã.
Cu:
Keith David,
Stephen Boss

sursa: cinemagia.ro

Goana dupã aur

Ora: 16:00

Gen film: Aventuri, Dramã, Thriller

Resident Evil: Capitolul final

Ora: 18:00(3D); 20:30(3D)

Gen film: Acþiune, Horror, SF, Thriller

Cu toþii la surf 2: Mania valurilor

Ora: 14:00 (ro)

Gen film: Animaþie, Comedie, Familie, Sport

MIERCURI - 8 februarie

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

Romaniei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (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 Destine ca-n filme (R)
15:30 Filler
15:40 O carierã de succes
2014, Comedie
16:30 Gala Umorului (R)
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
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:10 Cortina sfâºiatã
1966, SUA, Thriller
23:30 Aventurierii din Eden River
1993, Canada, Acþiune
01:10 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:15 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
02:25 Pescar hoinar (R)
02:50 D'ale lu' Miticã (R)
03:40 E vremea ta! (R)

TVR 2

07:45 Tomorrowland: Lumea de
dincolo de mâine

09:55 Rãzbunãtorii
12:20 Confirmare
14:10 Cel mai mare ipohondru
16:00 Filme ºi vedete
16:35 Snoopy ºi Charlie Brown:

Filmul Peanuts
18:05 Secretul lui Adaline
20:00 Mamã, ce zi!
22:00 Tânãrul papã
00:05 Glumã mortalã 3
01:40 Momentum: Urmãrire

disperatã
03:15 Chuck Norris versus

comunism

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 Capturã la dublu
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:45 Strãina de lângã noi
2013, Danemarca, Mister,

Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Capturã la dublu (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

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

07:00 Vacanþã la Paris (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Ishtar (R)
14:45 La mulþi ani! (R)
16:30 La bloc
18:45 În ritm de step 2
20:30 Mai bine nu se poate
23:30 Misiune de salvare
01:45 Cum sã-þi pierzi

virginitatea
03:15 Cine A.M.
06:30 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 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Xtra Night Show
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã (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 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
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 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Furie in cer
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Furie in cer (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã in sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã in sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã in sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã in sport
22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã in sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã in sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
1.INFORMAÞII generale privind con-
cedentul, în special denumirea, co-
dul fiscal, adresa, numãrul de tele-
fon, telefax ºi/sau adresa de e-mail
ale persoanei de contact: Consiliul
Local al Comunei Brãdeºti, str.Mihai
Viteazu, nr.3, Brãdeºti, jud.Dolj, tel./
fax: 025 1.444.206, e-mail: office@pri-
mariabradesti.ro, CUI: 4553747, Edu
Tinca. 2.Informaþii generale privind
obiectul concesiunii, în special de-
scrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie concesionat: Teren
în suprafaþã de 31,50mp din dome-
niul public, situat în str.Vâlcelei, nr.1A,
comuna Brãdeºti, jud.Dolj. 3.Infor-
maþii privind documentaþia de atri-
buire: Documentaþia de atribuire a
fost întocmitã în conformitate cu pre-
vederile OUG nr.54/2006. 3.1.Modali-
tatea sau modalitãþile prin care per-
soanele interesate pot intra în pose-
sia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire: prin cerere de la sediul
Primãriei Brãdeºti, str.Mihai Viteazu,
nr.3, Brãdeºti, jud.Dolj, tel./fax:
0251.444.206. 3.2.Denumirea ºi adre-
sa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se
poate obþine un exemplar din docu-
mentaþia de atribuire: Departamen-
tul Achiziþii Publice, str.Mihai Vitea-
zu, nr.3, Brãdeºti, jud.Dolj, tel./fax:
0251.444.206. 3.3.Costul ºi condiþiile
de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit
prevederilor Ordonanþei de Urgen-
þã a Guvernului nr.54/2006:  Nu exis-
tã costuri. 3.4.Data-limitã pentru so-
licitarea clarificãrilor: 24.02.2017, ora
11.00. 4.Informaþii privind ofertele:
Ofertele vor conþine cerinþele speci-
ficate în documentaþia de atribuire ºi
instrucþiunile privind modul de ela-
borare ºi prezentare a ofertelor.
4.1.Data-limitã de depunere a oferte-
lor: 27.02.2017, ora 15.00. 4.2.Adresa
la care trebuie depuse ofertele: de la

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
sediul Primãriei Brãdeºti, str.Mihai
Viteazu, nr.3, Brãdeºti, jud.Dolj, tel./
fax: 0251.444.206. 4.3.Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fie-
care ofertã: 1 exemplar. 5.Data ºi lo-
cul la care se va desfãºura ºedinþa
publicã de deschidere a oferte-
lor: 28.02.2017, ora 11.00, de la se-
diul Primãriei Brãdeºti, str.Mihai Vi-
teazu, nr.3, Brãdeºti, jud.Dolj, tel./fax:
0251.444.206. 6.Denumirea, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale instanþei com-
petente în soluþionarea litigiilor apã-
rute ºi termenele pentru sesizarea in-
stanþei: Tribunalul Dolj, strada Bres-
tei, nr. 12, Craiova, jud. Dolj, telefon:
0251.418.612, fax: 0251.419.851,
email: tr-dolj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunþului de licitaþie cãtre in-
stituþiile abilitate, în vederea publicã-
rii: 06.02.2017.
În conformitate cu prevederile Le-
gii Apelor nr.107/1996, cu modificã-
rile si completãrile ulterioare, titula-
rul investiþiei, Comuna Galiciuica,
cu sediul în Localitatea Galiciuica,
strada Principalã, nr.20, judeþul Dolj,
cod poºtal 207291, intenþioneazã sã
solicite de la AN „Apele Române”-
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu,
aviz de gospodãrire a apelor, pen-
tru realizarea lucrãrilor Executare
Puþ Forat de Adâncime în satul Ga-
liciuica, comuna Galiciuica, judeþul
Dolj, amplasate în Comuna Galiciui-
ca, judeþul Dolj. Aceastã investiþie
este nouã. Persoanele care doresc
sã obþinã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea autorizaþiei de
gospodãrire a apelor, pot contacta
solicitantul de aviz la adresa menþi-
onatã mai sus sau la telefon
0251.460.666, 0251.460.667. Persoa-
nele care doresc sã transmitã ob-
servaþii, sugestii ºi recomandãri se
pot adresa solicitantului, dupã data
de 07.02.2017.

S.C. AGRO STEACO SRL
Galaþi anunþã publicul interesat
cã se va depune la sistemul de
gospodãrire a apelor Dolj. Do-
cumentaþia tehnicã pentru ob-
þinerea notificãrii de începere a
execuþiei la investiþia: Construi-
re fermã de Bovine carne în
comuna Teslui, judeþul Dolj.

R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin
Centru Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã des-
chisã în vederea închirierii ur-
mãtoarelor spaþii disponibile: a)
spaþii moderne de birouri, cu
suprafeþe de 22.80 m.p., având
incluse o serie de facilitate pre-
cum: instalaþii moderne de
funcþionare de ultimã  genera-
þie, spaþii commune de tip ofi-
ciu, salã multifuncþionalã dota-
tã corespunzãtor, locuri de par-
care gratuitã. Birourile se gã-
sesc în incinta Centrului de
Dezvoltare Tehnologicã ºi Ex-
celenþa în Afaceri. b) spaþii de
birouri cu suprafeþe cuprinse
între 33.40- 105.00 mp, spaþii ex-
poziþionale permanente, de de-
pozitare ºi de alimentaþie pu-
blicã – în incinta Centrului Mul-
tifuncþional Craiova. Documen-
taþia necesarã se procurã de la
Centrul Multifuncþional Craio-
va, str. Târgului, nr. 26, etaj 2,
camera E 211. Licitaþia va avea
loc la aceeaºi adresã în fiecare
zi de luni, miercuri ºi vineri, h
12.00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769/ 268.690.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie generalã în
apartament, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
Femeie internã. Te-
lefon: 0765/789.333.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sani-
tare ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
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 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând 1 ha teren Pie-
leºti – sat, Tarlaua 56.
Preþ negociabil. Te-
lefon: 0762/992.575;
0743/ 485.514.
Vând teren intravilan
în Craiova, str. Nico-
lae Romanescu. Te-
lefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
Cârcea ºi Gara Pie-
leºti. Telefon: 0752/
641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã.
Telefon: 0745/589.825.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
VÂND baloþi fân
amestec lucernã. Te-
lefon: 0724/166.668.

ANUNÞ DE VÂNZARE

CEC BANK S.A. Sucursala Craiova – str. Sf.
Dumitru, bl.1-3-5, parter, jud.Dolj, organizeazã în data
de 17.02.2017 ora 12.00, licitaþie deschisã fãrã prese-
lecþie pentru vânzarea imobilului cu suprafaþã utila de
82.45 mp , teren exclusiv în suprafaþãde10.99 mp ºi te-
ren în cotã parte indivizã de 20.10 mp, situat în localita-
tea Craiova, str.Dr.Victor Gomoiu, bl.I24,sc.1, parter,
jud.Dolj. Preþul de pornire al licitaþiei este 54.600 Euro
(imobilul se vinde în scutire de TVA).

Depunerea ofertelor se poate face pânã la data de
14.02.2017, ora 16:00.

Proprietatea CEC Bank se poate vizita zilnic de luni
pânã vineri între orele 09:00 – 16:00.       

Garanþia de participare este de 2730 Euro.
Detalii la telefon nr. 0251/412957 persoanã de con-

tact –Moºoiu Cristina.
Dosarul de prezentare, în valoare de 50 lei, se poate

achiziþiona de la sediul Sucursalei CEC Bank Craiova,
locul de desfãºurare a licitaþiei.

Vând urgent loc de
veci Roboaica , groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/ 208.585.
VÂND baloþi lucer-
nã. Telefon: 0723/
306.777.
Vând solarii profe-
sionale, arcade þevi
ramforsate cu lon-
jeroane ºi montate
pe pivoþi metalici cu
suprafeþe de 24 mp,
45 mp, 54 mp, 100
mp. Telefon: 0727/
714.184.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai,
prãºitoare de cai, în-
gropãtoare. Telefon:
0768/721.915.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 7 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã
teracotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând þuicã de prunã,
vin, casã de marcat
marca Samsung
pentru piese. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând sãpun de casã
5 lei / kg, ºubã îm-
blãnitã, guler astra-
han pe comandã, 4
bare cornier de 70
cm, lungime 2,80m,
3 foi tablã zincatã 2/
1- 15 lei buc. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei, co-
vor persan 200/1800
bine întreþinut – 100 lei,
televizor color cu tele-
comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã 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 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 came-
re, excepþional, etaj
2, decomandat, ul-
tracentral (Primãrie),
complet dotat ºi mo-
bilat, microcentralã,
aer condiþionat, bal-
coane închise termo-
pan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.

DIVERSE
S.C. GIDAZI
PROD COM a de-
pus documentaþii-
le pentru obþinerea
Avizului de Gospo-
dãrire a Apelor la
balastiera Frasin
judeþul Gorj.

CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi re-
laþii contracte întreþi-
nere: 0766/673.666.
S.C. METAL TRA-
DING a depus docu-
mentaþiile pentru ob-
þinerea Avizului de
Gospodãrire a Ape-
lor la balastiera Mo-
fleni 2 judeþul Dolj.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut certificat de
membru eliberat de
Colegiul Medicilor
Dolj Nr. DJ
0130147, pe nume-
le KHOURI IHSAN.
Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

De vineri ºi pânã duminicã a
avut loc, la Reºiþa, finala Cam-
pionatului National de seniori la
lupte libere, lupte greco-romane
ºi lupte feminine, iar sportivii cra-
ioveni ºi-au trecut în cont ºapte
medalii, dintre care douã de aur,
tot atâtea de argint ºi trei de bronz.

Ionuþ Moise, legitimat la CS
Universitatea Craiova, a deve-
nit campion naþional în limitele
categoriei 70 kilograme, dupã ce
a l-a învins în finalã, sor 4-2,
pe sportivul din Republica Mol-
dova, Nicolae Cojocaru (CSM
Lugoj). În penultimul act, Moi-
se, antrenat de Marius ºi Aurel
Cimpoeru, îl învinsese pe riva-
lul sãu de la CSA Steaua, Geor-
ge Bucur (4-1).

Pe cea mai înaltã treaptã a po-
diumului a urcat ºi Alexandra An-
ghel (CSU Craiova), triumfãtoa-
re lejer în finala categoriei 69 kg,

Luptãtorii craioveni au cucerit ºapteLuptãtorii craioveni au cucerit ºapteLuptãtorii craioveni au cucerit ºapteLuptãtorii craioveni au cucerit ºapteLuptãtorii craioveni au cucerit ºapte
medalii, dintre care douã de aurmedalii, dintre care douã de aurmedalii, dintre care douã de aurmedalii, dintre care douã de aurmedalii, dintre care douã de aur, la C.N., la C.N., la C.N., la C.N., la C.N.

scor 7-1 în compania Cãtãlinei
Axinte (CSM Dunãrea Galaþi).

Doi sportivi de la CS Univer-
sitatea Craiova ºi-au adjudecat ºi
medaliile de argint, numindu-i aici
pe Ion Plop (74 kg), învins în fi-
nalã de fostul sãu coleg, Mãdãlin
Mânzalã (Dinamo Bucureºti),
respectiv pe Ion Pâslaru (86 kg),
care a cedat în disputa cu Andrei
Frant (CSM Reºiþa).

Pentru medialia de bronz a ca-
tegoriei 53 kg s-au luptat sporti-
vele de la CSM Craiova, Daniela
Vârban ºi Andreea Vrejoiu, iar
victoria i-a revenit celei dintâi. Au
mai încheiat pe treapta a treia
Cristi Surugiu (65 kg) ºi Sergiu
Constantin (61 kg), ambii de la
CS Universitatea Craiova, club
care a încheiat, în clasamentul pe
echipe, pe poziþia secundã, la un
singur punct în spatele lui Dina-
mo Bucureºti.

Reprezentatica de fotbal a Camerunului a câºtigat,
duminicã searã, a 31-a ediþie a Cupei Africii pe Naþi-
uni, competiþie gãzduitã de cãtre Gabon, dupã a dis-
pus, în ultimul act, scor 2-1 (0-1), de selecþionata
Egiptului. Golurile „leilor neîmblânziþi”, pregãtiþi de
belgianul Hugo Broos, su fost semnate jucãtorul lui
Lyon, Nicolas N’Koulou (59), ºi de cel al turcilor de
la Beºiktaº, Vincent Aboubakar (88) – fapt interesant,
ambii înscriind din postura de rezerve. Pentru „fara-
oni” a punctat Mohamed Elneny (22), care activeazã
în Premier League, la Arsenal.

Titlul cucerit la Libreville este cel cu numãrul 5
pentru Camerun (dupã cele din 1984, 1988, 2000 ºi
2002), performanþã prin care a a rãmas solitarã, pe

Camerun, noua reginã a Africii
treapta secundã, în topul celor mai galonate formaþii
din istoria competiþiei, devansând naþionala din Gha-
na, învinsa sa din semifinale. În fotoliul de lider se
aflã chiar Egipt, care s-a încoronat în 7 rânduri, cel
mai recent în 2010, când ºi paticipase ultima oarã.

Pe de altã parte, învingãtoarea a dat ºi cel mai bun
jucãtor al competiþiei, acesta fiind desemnat mijloca-
ºul Christian Mougang Bassogog (21 ani), echipier al
danezilor de la Aalborg. Titlul de cel mai bun portar i-
a revenit veteranului egiptean Essam El Hadary (44
ani), în vreme ce golgheter a ieºit congolezul Junior
Kabananga (3 reuºite).

Amintim, sâmbãtã, în finala micã, Burkina Faso a
învins cu 1-0 pe Ghana (gol Alain Tarore 89).

Echipa secundã a Universitãþii Craiova
(C3) a susþinut, sâmbãtã ºi duminicã, pe sta-
dionul “Aripile”, douã partide de verificare,
în care a izbutit sã înscrie nu mai puþin de
13 goluri. Mai întâi, alb-albaºtrii mici au tre-
cut cu 8-0 de liderul pri-
mei ligi judeþene, Viitorul
Cârcea, pentru echipa an-
trenatã de Corneliu Papurã
punctând Burlacu (15 pen.,
40), Alex Chivu (29), Bu-
zan (49, 58 pen.), Gunie
(73), Tãtulea (81) ºi Frãsi-
neanu (89).

În celãlalt joc, a fost un
5-1 cu ilfovenii de la Viito-
rul Domneºti (C2). La sa-
telitul Craiovei au evoluat
mai mulþi jucãtori de la pri-
ma echipã, iar pe bancã a
stat Marin Dunã, secundul
lui Gigi Mulþescu. Golurile
au fost semnate de Gusta-
vo (22, 42), Drãghici (46),
Mãzãrache (80) ºi Alex
Popescu (87). În acest

DIGI SPORT 1

22:00 – FOTBAL – Cupa Regelui
Spaniei: Barcelona – Atletico Madrid.

DIGI SPORT 2

18:15 – HANDBAL (M) – Liga Na-
þionalã: AHC Potaissa Turda – CSM
Satu Mare / 21:45 – FOTBAL – Cam-
pionatul Italiei: Roma – Fiorentina.

DIGI SPORT 3

20:00, 22:00 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Montpellier – Mona-
co, Paris SG – Lille.

DIGI SPORT 4

20:00 – FOTBAL – Campionatul
Franþei: Caen – Bordeaux.

DOLCE SPORT 1

19:30, 21:45 – FOTBAL – Cupa Germa-
niei: Hamburg – Koln, Bayern Munchen –
Wolfsburg / 3:00 – HOCHEI – NHL: Colo-
rado Avalanche – Montreal Canadiens.

DOLCE SPORT 2

18:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
AHC Potaissa Turda – CSM Satu Mare.

EUROSPORT 1

9:30, 10:30 – SCHI ALPIN (M), SCHI

ªi cu ceva ajutor de la prima echipã,

Satelitul Universitãþii
umple porþile adverse

meci, echipa a arãtat asfel: Vlad – Vlãdoiu,
Hreniuc, Ion, Petre – Screciu, Gustavo,
Bârzan – Mãzãrache, Fajic, Manea. Au mai
intrat: Al. Preduþ – Drãghici, Al. Popescu,
R. Bogdan, Cojocaru, Ionescu ºi Enache.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

ACROBATIC (Skiercross) – Universiada, la
Almaty, în Kazahstan / 12:45 – SCHI AL-
PIN (F) – Campionatul Mondial, la St. Mo-
ritz, în Elveþia / 15:30 – HOCHEI PE GHEA-
ÞÃ (M) – Universiada, la Almaty / 20:30 –
SNOOKER – Marele Premiu Mondial, la
Preston, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2

8:00, 10:00, 11:00, 12:00 – BIATLON (F),
SCHI FOND (F), BIATLON (M), HOCHEI
PE GHEAÞÃ (M) – Universiada, la Almaty,
în Kazahstan / 15:00 – SNOOKER – Marele
Premiu Mondial, la Preston, în Regatul Unit.
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1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. FCSB 22 12 5 5 28-17 41
3. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
4. Gaz Metan 21 10 7 4 33-21 34
5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
6. Astra 22 9 5 8 22-25 32
7. CFR Cluj 22 10 7 5 35-21 31
8. Botoºani 22 7 5 10 26-26 26
9. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25
11. Pandurii 22 6 7 9 23-33 19
12. Chiajna 22 4 6 12 12-27 18
13. ASA 22 5 3 14 18-34 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 1-1
Au marcat: Negruþ 80 / Vasile Gheorghe 60.
Astra – ASA 1-0
A marcat: Seto 28.
„U” Craiova – FC Voluntari 5-0
Au marcat: Nuno Rocha 32, Bancu 44, Bãluþã 47, 67, Ivan 81.
Dinamo – Viitorul 1-2
Au marcat: Nistor 26 / Boli 64, Fl. Coman 78.
FC Botoºani – Concordia 1-1
Au marcat: L. Buº 71 / Herea 19 – pen.
CFR Cluj – FCSB 1-1
Au marcat: Deac 58 / Alibec 16.
Meciul ACS Poli – Gaz Metan s-a jucat asearã.

Calancea – A avut o singur
fazã, în care l-a blocat pe Deac,
apoi mingea a ajuns la Curelea,
care a ºutat în barã, deºi doar
Popov mai era pe linia porþii. În
rest, portarul n-a mai avut ce
apãra.

Dimitrov – A impresionat la
prima apariþie oficialã în tricoul
Craiovei. Prin determinarea sa,
efortul depus ºi aportul ofensiv
a câºtigat deja fanii, care i-au
strigat numele în repriza secun-
dã. Mulþescu n-a fost mulþumit
fiindcã bulgarul s-a mai compli-
cat uneori, fiind acoperit de
compatriotul Popov. Putea mar-
ca în prima reprizã, dar a încer-
cat sã reia cu cãlcâiul din 6 metri
pasa idealã a lui Bancu.

Kelic – Evoluþie decentã a
croatului, bun în duelurile aerie-
ne. El a fost cel care a ezitat,
provocând tripla ocazie a oas-
peþilor, în repriza secundã.

Popov – Trebuia sã fie re-
zervã, dar a intrat dupã ce Acka
a declarat forfait la încãlzire. A
fãcut un meci foarte bun, aproa-
pe fãrã greºealã.

Briceag – Evoluþie bunã, cu
câteva ezitãri. L-a servit perfect
pe Ivan pentru 5-0. Nu merita
sã primeascã cartonaº galben,
nici mãcar nu a fost fault la faza
din prima reprizã, fiindcã îl de-
pãºise în vitezã pe atacantul ad-
vers ºi luase prim-planul. Din
pãcate, va lipsi la Botoºani, iar
Craiova nu mai are alt fundaº
stânga de meserie în lot.

Zlatinski – Evoluþie bunã, el
l-a lansat pe Ivan la prima oca-

Tragerea la sorþi a partidelor din
sferturile de finalã ale Cupei Ro-
mâniei va avea loc luni, 13 februa-
rie, de la ora 11, la Casa Fotbalu-
lui, a anunþat Federaþia Românã de
Fotbal. Echipele calificate în sfer-
turile Cupei României sunt Univer-
sitatea Craiova, Astra Giurgiu, Di-
namo, Viitorul, CFR Cluj, ACS Poli
Timiºoara, FC Voluntari ºi CS Mio-
veni. Dacã în precedentele douã
tururi tragerea s-a fãcut în funcþie
de urnele valorice, de fiecare datã
Universitatea craiova fiind în
postura „outsider-ului”, acum nu
va mai fi cazul. Cele ºapte echipe
din Liga I împreunã cu singura re-
prezentantã a eºalonului secund vor
fi introduse într-o singurã urnã
dupã ce, conform regulamentului,
formaþiile din a doua urnã valoricã
au promovat în prima învingând
un oponent superior categoriei din
care fãceau parte. Meciurile din
sferturile de finalã se vor disputa

Fãrã capi de serie la tragerea la sorþiFãrã capi de serie la tragerea la sorþiFãrã capi de serie la tragerea la sorþiFãrã capi de serie la tragerea la sorþiFãrã capi de serie la tragerea la sorþi
a sferturilor Cupei Românieia sferturilor Cupei Românieia sferturilor Cupei Românieia sferturilor Cupei Românieia sferturilor Cupei României

într-o singurã manºã, în perioada
28-30 martie 2017, în funcþie de
opþiunile pentru televizare, pe te-
renul echipei de categorie inferioarã
sau mai slab clasate la finalul se-
zonului precedent. Asta înseamnã
cã Universitatea Craiova va juca la

Severin dacã va întâlni pe Astra
Giurgiu, Dinamo sau Viitorul ºi va
evolua în deplasare dacã sorþii îi
vor hãrãzi una dintre formaþiile
CFR Cluj, ACS Poli Timiºoara, FC
Voluntari sau CS Mioveni.

Alb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupãAlb-albaºtrii sub lupã

zie. A încercat un ºut din drop
prin care sã-l surprindã pe Bor-
nescu, dar nu i-a reuºit execu-
þia.

Mateiu – Împreunã cu Zla-
tinski a avut un rol important în
condiþiile dificile de joc, de a
rupe acþiunile adverse ºi apoi pe
tranziþia pozitivã, punându-i în
valoare pe Bancu, Bãluþã, Ivan
sau Rocha, viteziºtii echipei.

Bancu – N-a început tocmai
bine, pierzând câteva mingi, dar
apoi ºi-a revenit ºi a fãcut un
meci excelent. I-a pasat perfect
lui Dimitrov, care putea face 2-
0 din 6 metri, apoi a majorat
avantajul minim dupã o cursã pe
dreapta ºi un ºut cu dreptul în
colþul scurt. A mai avut un as-
sist, pentru golul de 3-0 al lui
Bãluþã. Dacã reuºeºte sã-ºi mai
cureþe puþin jocul poate deveni
un jucãtor foarte important în
echipã. Existã ºansa ca la Bo-
toºani sã fie utilizat fundaº stân-
ga, în lipsa lui Briceag.

Bãluþã – Prima apariþie la
rampã a însemnat o ratare in-
credibilã, cap din 6 metri pe lân-
gã poartã. Imediat însã s-a re-
vanºat cu douã assist-uri, pen-
tru Nuno Rocha ºi Bancu. Au
venit ºi cele douã goluri din par-
tea secundã, din pasele lui Ivan
ºi Bancu ºi mai putea marca o
datã, dar a tras în plasa latera-
lã, deºi Bornescu lãsase liber
colþul scurt. Declarat de fani
„omul meciului”.

Nuno Rocha  – Evoluþie
bunã a ultimului jucãtor din Ca-
pul Verde rãmas în lotul ªtiin-
þei. Dupã ce a reluat cu stângul

centrarea lui Ivan peste poartã,
a marcat primul gol cu un ºut
cu ºpiþul, apoi s-a remarcat prin
efortul depus. A recuperat foar-
te multe mingi în faþa apãrãrii,
jucând mai retras dupã pauzã,
dar a ºi creat superioritate pe
unele contraatacuri, fãrã a mai
beneficia însã de pase de gol.

Ivan – Cel mai periculos ju-
cãtor al Craiovei. A ratat prima
ocazie, depãºindu-i uºor în vite-
zã pe stoperii adverºi. Imediat,
l-a servit perfect pe Rocha pen-
tru încã o ratare care a preves-
tit golurile. Apoi a ºutat în barã
dupã o piruetã în careul advers.
Altruist la faza în care a scãpat
spre poartã ºi i-a pasat lui Bã-
luþã pentru 4-0. Dupã încã douã
ocazii la care a avut ghinion, la
prima mingea fiind îndepãrtatã

de Spahija de pe linia porþii, iar
al doilea ºut a ocolit puþin poar-
ta, Ivan a punctat în sfârºit la
centrarea lui Briceag, fiind al
ºaselea sãu gol din actualul
campionat.

Robert Petre – A intrat la
4-0 ºi nu a avut un aport deose-
bit, deºi s-a zbãtut suficient.
Este o variantã ºi el pentru postul

de fundaº stânga la Botoºani.

Madson – A intrat pe final
ºi nu s-a remarcat.

Screciu – Introdus pentru a
mai bifa un meci. Din pãcate,
s-a accidentat o zi mai târziu,
la un meci amical al „rezerve-
lor” ºi este suspect de rupturã
muscularã.
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