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Liviu Dragnea,

despre excluderea

primarul Iaºului:

Asta trebuie

sã decidã

organizaþia

PSD Iaºi

Preºedintele PSD, Liviu

Dragnea, a declarat, ieri,

întrebat dacã primarul

Iaºului, Mihai Chiricã, riscã

exlcuderea din PSD, cã acest

lucru trebuie decis de cãtre

organizaþia PSD Iaºi, el

apreciind cã existã posibili-

tatea ca Mihai Chiricã sã-ºi

doreascã sã fie exclus. “Asta

trebuie sã hotãrascã organi-

zaþia de acolo. Poate îºi

doreºte asta, dar nu vreau sã

discut subiectul acum”. El a

arãtat cã tot organizaþiile

PSD vor decide ºi în privinþa

altor social-democraþi care

au criticat partidul sau

guvernul în aceastã perioa-

dã. Întrebat ce se întâmplã

cu cei care au criticat PSD ºi

Guvernul, Dragnea a rãs-

puns: ”Asta o sã hotãrascã

organizaþiile lor. De exem-

plu, la Iaºi au þinut sã fie

prezenþi ºi parlamentarii de

Iaºi ºi primarii de municipii

din Iaºi, cu excepþia domnu-

lui Chiricã ºi au spus în faþa

tuturor colegilor cã nu existã

niciun fel de ezitare în

organizaþie, ei susþin guver-

nul în continuare pentru

implementarea programului,

ºi conducerea partidului”, a

mai spus Dragnea.
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Dorneanu a spus cã CCR se
va propunþa joi ºi asupra sesizã-
rii Avocatului Poporului în privin-
þa ordonanþei abrogate. “În situa-
þia de fapt noi am constatat cã
nu existã un asemenea conflict
nici între autoritatea judecãto-
reascã ºi Guvern, nici între Par-
lament ºi Guvern”, a declarat pre-
ºedintele CSM, Valer Dorneanu,
cu privire la sesizarea transmisã
CCR de preºedintele României ºi
CSM ca existând între puterea
legislativã ºi Guvern pe de-o par-
te, între CSM ºi Guvern.

Valer Dorneanu a afirmat cã nu
orice conflict dintre autoritãþi în-
deplineºte condiþia unui conflict
juridic de naturã constituþionalã.
“Doar acel conflict întruneºte în-
truneºte elementele conflictului
de competenþã în care o parte sau

“Prin specificul activitãþii Ser-
viciului, reprezentaþi una dintre
cele mai avansate linii de apãra-
re a statului român ºi a intere-
selor sale, iar prin prezenþa dum-
neavoastrã în zone ostile ºi prin
asumarea conºtientã a riscuri-
lor, contribuiþi consistent la fun-
damentarea deciziilor de politi-
cã externã ºi de securitate. Vã
faceþi datoria pe deplin, cu efi-
cienþã ºi seriozitate, profesiona-
lismul dumneavoastrã contri-
buind la asigurarea climatului de
securitate al statului român”, se
spune în mesajul prezidenþial
adresat membrilor Serviciului.

Preºedintele Iohannis mai
spune cã SIE ”ºi-a asumat ro-
lul proeminent pe dimensiunea
intelligence-ului extern, definin-
du-se ca un partener credibil în

CCR privind OUG 13: Nu existã conflict juridicCCR privind OUG 13: Nu existã conflict juridicCCR privind OUG 13: Nu existã conflict juridicCCR privind OUG 13: Nu existã conflict juridicCCR privind OUG 13: Nu existã conflict juridic
de naturã constituþionalã între puterile statuluide naturã constituþionalã între puterile statuluide naturã constituþionalã între puterile statuluide naturã constituþionalã între puterile statuluide naturã constituþionalã între puterile statului
Preºedintele Curþii Constituþionale Valer Dorneanu

a declarat, miercuri, cã nu existã un conflict juridic de
naturã constituþionalã în privinþa OUG 13 de modifi-
care a Codurilor penale ºi cã guvernul Grindeanu a

acþionat legal în sfera lui de competenþã.

pãrþile îºi arogã puteri, atribuþii,
competenþe, din sfera de activi-
tate a celorlalte autoritãþi sau
când o autoritate îºi declinã com-
petenþa, nu îºi exercitã rolul pe
care îl are potrivit obligaþiilor sale
sau refuzã sã îndeplineascã un
asemenea lucru”, a subliniat pre-
ºedintele CSM.

CCR a decis cã nu existã nici-
un conflict între Parlament ºi
Guvern. “În privinþa naturii con-
flictului dintre Parlament ºi Gu-
vern, s-a spus cã în acest caz
Guvernul ºi-a arogat o putere de
legiferare care nu este atribuitã
prin Constituþie ºi cã a exagerat
prin utilizarea OUG. Este adevã-
rat cã potrivit principiului sepa-
raþiei puterilor, Parlamentul este
cel care are suverantitatea legis-
lativã ºi competenþa de a da legi

organice primare. Guvernul de
regula nu are o asemenea com-
petenþã. În mod excepþional, chiar
însã chiar prin Constituþie Guver-
nul poate fi delegat de puterea le-
gislativã sã emitã ordonanþe fie
simple, fie de urgenþã”, a spus
Dorneanu.

Dacã în cazul ordonanþelor
simple acest lucru se deruleazã
sub “controlul strict” al Parla-
mentului în sensul cã acesta “îi
delimiteazã sfera”, în cazul OUG,
aceastã delegare este ceva mai
largã, Guvernul putând sã le dea
atunci când are de rezolvat o si-
tuaþie execepþionalã care nu poa-
te fi evitatã altminteri, a spus pre-
ºedintele CCR. “Guvernul este
împiedicat sã dea asemenea or-
donanþe doar în patru situaþii,
unele din ele ar privi afectarea
drepturilor fundamentale ale ce-
tãþenilor. În aceastã privinþa nu
existã un conflict pentru cã Gu-
vernul a acþionat legal în sfera lui
de competenþã de a emite ordo-
nanþe”, a mai spus acesta.

Practic conflictul a pornit de

la OUG 13/2017 ºi abrogarea
acestei OUG nu poate opri pro-
cesul constituþional în curs de
derulare pentru cã aºa cum în
repetate rânduri CCR s-a pronun-
þat chiar în cazul unor conflicte
sesizate de fostul guvern Ponta,
a spus Dorneanu. “Renunþarea
sau abrogarea unui act normativ
nu poate opri din mersul proce-
sual constituþional al acesteia. Ca
atare, nu are relevanþã abrogarea
OUG nr. 13. Aceastã OUG poate
avea consecinþe mâine (joi-n.r.)
când o sã judecãm constituþio-
nalitatea ordonanþa. Urgenþa ºi
oportunitatea OUG nu este de
competenþa CCR sã o verifice în
aceastã sesizare. Noi nu analizãm
aici actul normativ care a declan-
ºat-o, ci acþiuni care încalcã atri-
buþiile ºi prerogativele celeilalte
puteri”, a spus preºedintele CCR.

CCR se va pronunþa joi mâine
ne vom pronunþa cu privire la se-
sizarea Avocatului Poporului, iar
în acea ºedinþa va putea discuta
aspectele invocate în sesizare, a
spus Dorneanu.

Preºedintele Iohannis, cãtre SIE: Sunteþi una dintre
cele mai avansate linii de apãrare a statului român

Serviciul de Informaþii Externe (SIE) este “una dintre
cele mai avansate linii de apãrare a statului român ºi a
intereselor sale”, a spus miercuri preºedintele Klaus

Iohannis, într-un mesaj adresat de Ziua SIE.

comunitatea informativã euroa-
tlanticã” ºi a contribuit “la con-
solidarea profilului þãrii noastre
de promotor al principiilor ºi
valorilor euroatlantice ºi parti-
cipant activ ºi predictibil la asi-
gurarea stabilitãþii regionale”.
“Rolul Serviciului de Informaþii
Externe este important ºi în pla-
nul relaþiilor ºi cooperãrii inter-
naþionale. România are multiple
interese strategice, atât din per-
spectiva parteneriatului strate-
gic cu SUA ºi aliaþii europeni,
cât ºi în alte regiuni, de la cele
vecine pânã la cele mai îndepãr-
tate, în Orientul Mijlociu ºi Nor-
dul Africii, precum ºi în Asia -
toate având ca numitor comun
nivelul ridicat ºi diversificat de
ameninþãri ºi riscuri’, a subli-
niat preºedintele.

Însã, preºedintele precizeazã
cã este ”conºtient de dificultã-
þile” cu care se confruntã SIE,
“de la lipsa de resurse umane ºi
materiale, la o legislaþie ce nu
mai corespunde pe deplin pro-
vocãrilor actuale de securitate”.
“Remarc modul în care institu-
þia a evoluat în aceastã perioa-

dã, adaptându-ºi pregãtirea ºi
intervenþia în funcþie de riscuri
ºi ameninþãri ºi vã asigur cã
eforturile dumneavoastrã sunt
apreciate ºi recunoscute la jus-
ta lor valoare”, se încheie me-
sajul prezidenþial adresat mem-
brilor Serviciului de Informaþii
Externe, de Ziua SIE.
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Când TCând TCând TCând TCând Traian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescuraian Bãsescu
se face „simpatic” în Parlament!se face „simpatic” în Parlament!se face „simpatic” în Parlament!se face „simpatic” în Parlament!se face „simpatic” în Parlament!

MIRCEA CANÞÃR
„ªi eu ºi Partidul Miºcarea

Popularã vom vota împotriva
Guvernului, din cel puþin douã
motive”, a spus fostul preºedin-
te al þãrii, actualmente senator,
Traian Bãsescu, dupã un discurs
destul de salubru, cu multe ar-
gumente juridice, îndeosebi cele
privind „abuzul în serviciu”,
dând dreptate guvernului pentru
modificarea Codului Penal, într-
o intervenþie anterioarã. Intere-
santã a fost interogaþia sa secun-
dã, care suna astfel: „Domnule
Grindeanu trebuie sã vã ho-
tãrâþi ce fel de Executiv sun-
teþi: am vorbit cu primul-mi-
nistru ºi acelea sunt deciziile

lui sau sunteþi un Guvern care
are la partid un Ayatolah, de
la care primiþi comenzile, ce
le executaþi?”. Epuizându-ºi
timpul acordat, fostul preºedin-
te a solicitat o suplimentare, la
care nu avea dreptul. Liviu
Dragnea, preºedintele Camerei
Deputaþilor, a cedat din timpul
celor de la PSD, pentru ca în fi-
nalul discursului, Traian Bãses-
cu sã-l atace fãrã menajamente,
adicã în timpul dãruit de ... „þin-
ta” atacurilor sale. ªi puþin ci-
nism nu a lipsit: „Vã mulþumesc
pentru rãbdare domnule Aya-
tolah, vã mulþumesc pentru
timp”. S-a aplaudat din toate

câmpurile politice. ªi picanta re-
plicã a lui Liviu Dragnea nu s-a
lãsat aºteptatã: „Domnule pre-
ºedinte numai în România se
poate ca un Ayatolah sã fie...
ortodox ºi cineva sã te înjure
pe timpul tãu”. O aluzie discre-
tã la tradiþionala zicalã cu... fa-
cerea de bine la români. Preºe-
dintele Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu, îl avertizase pe Liviu
Dragnea: „O sã fiþi luaþi la în-
trebãri pe timpul vostru”. De
fapt, Cãlin Popescu Tãriceanu
ºtia anecdota, cunoscutã de nu
puþini. Scorpionul o roagã pe
broscuþã sã îl treacã peste lac.
Broscuþa nu vrea la început, spu-

nându-i cã îi e teamã de înþepã-
tura lui, dar se lasã convinsã. „Nu
are de ce sã þi fie fricã”, îi spu-
ne scorpionul, „am muri îm-
preunã pentru cã eu nu ºtiu sã
înot”. Broscuþa naivã porneºte
cu scopionul în spate sã treacã
apa, la jumãtatea drumului sim-
te înþepãtura scorpionului. „De
ce ai fãcut asta? O sã murim
amândoi”. „Îmi pare rãu, dar nu
pot sã îmi schimb firea”, îi rãs-
punde scorpionul. Cum dezba-
terea moþiunii de cenzurã din
Parlamentul României, care nu
a trecut, a avut toate ingredien-
tele ºi, în exces, ipocrizie, de
s-ar fi prãpãdit de râs ºi bro-

kerul fugar Cristian Sima, care
în urmã vreo doi ani, în cartea
„Marea spovedanie”, conside-
ratã de el însuºi o mãrturisire,
un act de curaj ºi, în acelaºi
timp, o uºurare, spunea ce avea
de spus, inclusiv despre unii
care s-au vrut tigrii la micro-
fon, omiþând cã erau de... car-
ton. Morala? Nu numai în poli-
tica româneascã, dar ºi la alþii,
întâlneºti ce vrei ºi ce nu vrei,
dar foarte rar ceea ce ar fi ne-
cesar: o minimã conduitã mo-
ralã. În recredibilizarea sa, Par-
lamentul are nevoie, poate chiar
imperativã, sã ia în seamã une-
le din mesajele strãzii.

Suntem maturi, dar tot nu ºtim ceea ce ne rezervã
prezentul, ca sã nu vorbim de viitor. Ministerul Edu-
caþiei Naþionale este partener cu alte instituþii de stat,
pentru punerea în aplicare a unui concept – al posibi-
litãþii alegerilor din viaþa de zi cu zi. S-a ºi lansat un
concurs – „Alege! Este dreptul tãu!”. Sunt foarte multe
probleme care trebuie cunoscute, iar copiii pot face
acest lucru numai dacã sunt cuprinºi într-un concurs.
„ Cu toþii ne dorim sã ajungem într-un punct din care
sã privim cu speranþã. Elevii trebuie îndrumaþi de tim-
puriu, penru a vedea întreaga problematicã. În acest
sens, suntem în plinã derulare a unui proiect. Tema
competiþiei este „Drepturile consumatorilor în era di-
gitalã”. Sunt douã componente – „eseu literar”  - „Cum-
pãr online ºi ºtiu ce drepturi am” – respectiv „desene”
– realizarea unei creaþii grafice care sã reprezinte o
paginã wen de comercializare a unui produs sau servi-
ciu. Am þinut cont de întreaga legislaþie, una care se
referã la drepturile consumatorilor. De aceea am ºi sta-
bilit un calendar  ”, a precizat prof.  Simona Chiriþã,
inspector pentru activitãþi extraºcolare în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Copiii, învãþaþi pentru drepturile lorCopiii, învãþaþi pentru drepturile lorCopiii, învãþaþi pentru drepturile lorCopiii, învãþaþi pentru drepturile lorCopiii, învãþaþi pentru drepturile lor
Educaþia copiilor începe din timpul învãþãmântului primar – gimnazial – liceal, cu toate proiectele
ºi programele susþinute, cu deschidere europeanã. Unul dintre acestea se referã la drepturile

consumatorului, elevii fiind invitaþi sã participe la o competiþie naþionalã, care trece prin toate
fazele de desfãºurare.

Etape peste etape
Prima etapã , cea ºcolarã, se va desfãºura în februa-

rie, iar transmiterea concepþiilor poate fi trimisã pe adresa
ISJ Dolj pânã pe 1 martie. Faza judeþeanã se va desfã-
ºura pe 11 martie, la Liceul Tehnologic „George Bibes-
cu” din Craiova. Câºtigãtorii de la „judeþe” vor fi pre-
zenþi, între 18 – 23 iunie, la Nãvodari. „Cred cã trebuie
precizate ºi alte aspecte. Astfel, scopul este clar: educa-
rea ºi conºtientizarea tânãrului consumator asupra drep-
turilor ºi intereselor sale legitime. Grupul „þintã” este
compus din categoria de populaþie cea mai vulnerabilã,
dar, în acelaºi timp ºi cea mai receptivã – a elevilor,
indiferent de ciclus de învãþãmânt urmat. Nu trebuie sã
uitãm cã temele, bibliografia ºi calendarul unei aseme-
nea competiþii se stabililesc în fiecare an, de cãtre MENS
ºi Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Consumatori-
lor (ANPC). Mai putem spune cã toþi câºtigãtorii la faza
pe „ºcoalã” vor avea toate cheltuielile de transport afe-
rente „judeþului” suportate de cãtre cei care au fost gaz-
de ”, a mai menþionat Simona Chiriþã.

CRISTI PÃTRU

Asociaþia Studenþilor Basarabeni ºi Asociaþia Studenþilor Timoceni,
ambele din Craiova, în parteneriat cu Biblioteca Judeþeanã “Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, Consiliul Judeþean Dolj ºi cotidianul regional
“Cuvântul Libertãþii”, organizeazã  prima dezbatere  din cadrul pro-
iectului “Românii de dincolo de graniþe”. Tema propusã este “Re-
descoperim istoria împreunã”. Evenimentul are loc vineri, 10 februa-
rie, ora 12.30, la Sala “Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”. În Craiova, la centrele universitare, studi-
ind un grup numeros de studenþi din Basarabia ºi Serbia, cele douã
Asociaþii, prin reprezentanþii lor, vor încerca sã redescopere ºi sã aducã
în atenþie file din istoria poporului român. Cine suntem, ca neam, de
unde ºi de când venim, ce religie avem, ce dialecte pãstreazã încã
limba românã – sunt întrebãri ºi tot atâtea provocãri la care studenþii,
elevii, profesorii, istoricii, oamenii de culturã ºi de administraþie din
Craiova, Republica Moldova ºi Serbia vã vor stârni, cu siguranþã, in-
teresul de a participa la fiecare dezbatere, care are onoarea de a fi
gãzduitã ºi într-un cadru extrem de primitor patronat de cea mai ele-
gantã instituþie de culturã din judeþul nostru.

MARGA BULUGEAN

“Redescoperim istoria împreunã”“Redescoperim istoria împreunã”“Redescoperim istoria împreunã”“Redescoperim istoria împreunã”“Redescoperim istoria împreunã”
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, arestarea preventivã a lui
Aurel Iovan, poliþistul de frontie-
rã doljean acuzat cã a coordonat
ºi protejat o reþea de braconieri.
Hotãrârea a fost pronunþatã pe 3
februarie a.c., inculpatul a formu-
lat contestaþie, însã marþi, 7 fe-
bruarie a.c. Curtea de Apel Craio-
va i-a respins contestaþia ca ne-
fondatã, astfel cã rãmâne în spa-
tele gratiilor: „Respinge ca nefon-
datã contestaþia inculpatului.
Obligã contestatorul
la plata sumei de 70
lei cu titlu de cheltu-
ieli judiciare avansa-
te de stat. Definitivã.
Pronunþatã azi
07.02.2017”, se ara-
tã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, pe 9
ianuarie a.c., s-a în-
registrat la Tribunalul
Dolj dosarul în care
procurorii Parchetului
de pe lângã Tribuna-
lul Dolj au trimis în ju-
decatã nouã inculpaþi
în dosarul agentului
Poliþiei de Frontierã
Dolj care coordona ºi

Reamintim cã tragedia s-a pe-
trecut pe 4 octombrie 2016, sea-
ra, în cartierul craiovean Lãpuº.
Potrivit reprezentanþilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în cauzã,
Felicia Ileana Smãrãndache (31 de
ani) ºi Ion Cãtãlin Smãrãndache
(34 de ani), împãrþeau încã ace-
eaºi locuinþã, deºi divorþaserã din
luna iunie, cu ei locuind ºi mama
femeii. Pe 4 octombrie, bãrbatul,
care consumase bãuturi alcoolice,
pe fondul geloziei, a prins-o pe
Felicia, a dus-o în baie ºi a început
sã o loveascã cu pumnii ºi picioa-

A fost menþinut dupã gratii!
Începe procesul craioveanului care
ºi-a ucis soþia în bãtaie

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit arestarea
preventivã a craioveanului de 34 de ani, care, beat fiind, 
ºi-a bãtut soþia, care divorþase recent de el, atât de tare încât
femeia a intrat în comã, iar ulterior a decedat. Luna trecutã
dosarul în care bãrbatul va fi judecat pentru omor asupra
unui membru de familie a ieºit din camera preliminarã,
instanþa urmând sã stabileascã primul termen de judecatã.

rele. Mama femeii a auzit urletele
disperate, a încercat sã intre în baie
sã-l opreascã pe agresor, însã n-a
reuºit, aºa cã a sunat pe 112, anun-
þând ce se întâmplã. Agenþi ai Sec-
þiei 3 Poliþie Craiova, dar ºi jandarmi
au ajuns la faþa locului, însã când
au reuºit ei sã intre în baie, victima
era aruncatã în cadã, plinã de sân-
ge ºi inconºtientã. A fost solicitatã
o ambulanþã, medicii au resusci-
tat-o pe femeie, aceasta fiind trans-
portatã în comã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a fost internatã la Secþia de Tera-
pie Intensivã, unde ulterior a de-

cedat. Agresorul a fost ridicat ºi
dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, procu-
rorul de caz dispunând reþinerea sa
pentru 24 de ore, apoi a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile.

Pe 17 noiembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Ion Cãtãlin Smãrãndache a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, iar pe 19 ianuarie
a.c., instanþa a constatat legalita-
tea probelor ºi a dispus începerea
procesului: „Constatã legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
nr.719/P/2016 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a adminis-
trãrii probelor ºi a efectuãrii acte-
lor de urmãrire penalã privind pe
privind pe inculpatul Smãrãnda-
che Cãtãlin Ion, trimis în judeca-
tã sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de omor asupra unui membru
de familie. Dispune începerea ju-
decãrii cauzei privind pe inculpa-

tul Smãrãndache Cãtãlin Ion”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a
Tribunalului. În plus, luni, 6 februa-
rie a.c., judecãtorii au menþinut
arestarea preventivã a inculpatului:
„Menþine mãsura arestãrii preven-
tive dispusã faþã de inculpatul
Smãrãndache Cãtãlin Ion de ju-
decãtorul de drepturi ºi libertãþi

din cadrul Tribunalului Dolj prin
încheierea nr. 247 din 6 octombrie
2016 pronunþatã în dosar nr. 7813/
63/2016. Cu contestaþie în termen
de 48 de ore de la comunicare.
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi 6 februarie 2017”. Urmeazã sã
se stabileascã primul termen de
judecatã.  

Poliþistul de frontierã doljean, care coordona o reþeaPoliþistul de frontierã doljean, care coordona o reþeaPoliþistul de frontierã doljean, care coordona o reþeaPoliþistul de frontierã doljean, care coordona o reþeaPoliþistul de frontierã doljean, care coordona o reþea
de braconieri, menþinut în arest preventivde braconieri, menþinut în arest preventivde braconieri, menþinut în arest preventivde braconieri, menþinut în arest preventivde braconieri, menþinut în arest preventiv

Poliþistul de frontierã arestat în oc-
tombrie anul trecut pentru protejarea
ºi coordonarea unei reþele de braconi-
eri a fost menþinut în spatele gratiilor
printr-o hotãrâre rãmasã definitivã
marþi, la Curtea de Apel Craiova. Agen-
tul, împreunã cu doi colegi care i-au fost
complici, furnizându-i informaþii care
sã-l ajute sã-ºi fereascã protejaþii, dar

proteja o reþea de braconieri. Este
vorba despre Aurel Iovan, agent
de poliþie în cadrul Sectorului Po-
liþiei de Frontierã (S.P.F.) Bistreþ,
aflat în arest preventiv, acuzat de
constituire a unui grup infracþio-
nal organizat, luare de mitã (10
acte materiale), complicitate la in-
fracþiunea de braconaj cinegetic
(3 acte materiale), complicitate la
infracþiunea de braconaj piscicol
(6 acte materiale), instigare la in-
fracþiunea de braconaj piscicol,
folosirea de informaþii ce nu sunt

destinate publicitãþii ori
permiterea accesului
unor persoane neauto-
rizate la aceste informa-
þii (9 acte materiale) ºi
instigare la fals în în-
scrisuri sub semnãturã
privatã; Florin ªarlã, Ovidiu Ale-
xandru Ozunu, Bogdan Cosmin
Bãrbulescu, Nicolae Balaci, Flo-
rin Valentin Tãtoiu, Gigi Bozgan,
Gheorghe Cãtãlin Grecu, Sorin
Andrei, ultimii doi agenþi de poli-
þie în cadrul SPF Bistreþ.

Agentul Aurel Iovan,
sprijinit de doi colegi

În urma unei anchete comple-
xe, desfãºurate de procurori îm-
preunã cu ofiþerii de poliþie judi-
ciarã ai Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj, s-a stabilit faptul cã,
în perioada iunie – octombrie
2016, Balaci Nicolae, ªarlã Flo-
rin, Ozunu Alexandru Ovidiu ºi
Bãrbulescu Cosmin Bogdan s-au
deplasat în zona Bistreþ, judeþul
Dolj unde, pe timpul nopþii, au
braconat prin împuºcare mistreþi
ºi iepuri, acest lucru întâmplân-
du-se pe timpul executãrii servi-
ciului de cãtre agentul de poliþie
Iovan Aurel care avea în compe-
tenþã zona respectivã. Agentul de
poliþie facilita braconierilor ac-
cesul în perimetrul fondului cine-
getic, iar dupã ce aceºtia împuº-
cau animalele sãlbatice, le asigu-
ra pãrãsirea în siguranþã a zonei,
pentru aceste facilitãþi Iovan Au-
rel primind ulterior foloase necu-

venite, respectiv vânat braconat,
în valoare de aproximativ 2.500
euro. Având în vedere aceste as-
pecte, anchetatorii au pus la punct
detaliile prinderii membrilor gru-
pãrii. Astfel, în noaptea de 16/17
octombrie 2016, agentul de poli-
þie Aurel Iovan a intrat de servi-
ciu, conform graficului ºi, la fel
ca în alte dãþi, le-a facilitat braco-
nierilor accesul în zonã, aceºtia
împuºcând 4 mistreþi ºi 3 iepuri,
a cãror valoare a fost estimatã la
aproximativ 6.000 euro. În urma
descinderilor la trei locaþii aparþi-
nând braconierilor ºi agentului de
poliþie, oamenii legii au gãsit ani-
malele împuºcate, precum ºi o
cantitate însemnatã de peºte. Pe
parcursul cercetãrilor, anchetato-
rii au mai stabilit cã agentul Aurel
Iovan a fost sprijinit ºi de doi din-
tre colegii sãi, Cãtãlin Gheorghe
Grecu ºi Sorin Andrei, care i-au
oferit informaþii secrete de servi-
ciu sau nepublice, pentru ca pro-
tejaþii sãi sã nu fie prinºi.

ºi braconierii pe care i-a ajutat, au fost
trimiºi în judecatã de procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj într-
un dosar cu nouã inculpaþi, vizând co-
miterea unor infracþiuni de constituire
a unui grup infracþional organizat, lua-
re de mitã, braconaj, folosirea de infor-
maþii care nu sunt destinate publicitãþii
ºi complicitate la aceste infracþiuni.
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Prima întâlnire a fost gãzduitã
în „Sala Romanescu” a Primãriei
Craiova ºi s-a bucurat de prezenþa
unor invitaþi din mai multe þãri:
Milan Peprnik - ministru în cadrul
Ambasadei Republicii Cehia, Wlod-
zimierz Sadzik – consilier investiþii
în cadrul Ambasadei Republicii
Polonia, Adriana Andriescu – re-
prezentat al Germany Trade In-
vestment, care este Agenþia Guver-
namentalã a Ministerului Economiei
din Germania, Barul Mihãescu –
reprezentant al Camerei de Comerþ
Elveþia-România ºi Bogdan Voicu-
lescu – reprezentant al Fortis Busi-
ness Managment – investiþii olan-
deze.

Delegaþia a fost întâmpinatã
la Primãria Craiova

Oaspeþii strãini au fost întâm-
pinaþi de primarul interimar al Cra-
iovei, Mihail Genoiu, care le-a fã-
cut o prezentare succintã a ora-
ºului, vorbindu-le despre istoria
bogatã a urbei noastre, tradiþia
culturalã ºi sportivã, mediul uni-
versitar, dar ºi despre investiþiile
care s-au fãcut în ultimul timp,
aici fiind punctatã reabilitarea Cen-
trului Istoric al Craiovei. „Este o
onoare pentru noi sã vã avem in-
vitaþi în oraºul Craiova, una din-
tre cele mai vechi localitãþi atestate
în Þara Româneascã, de la 1475.
Oraºul s-a dezvoltat, de-a lungul
anilor, ca un târg comercial, fiind
un mare nod comercial pentru tot
ce au însemnat Þãrile Româneºti
la începutul secolului ai XV-lea,
dezvoltându-se pe moºiile boieri-
lor Craioveºti ºi Basarabi. A fost
un pol al industriei, fiind prezentã

Craiova, gazda unui importanteCraiova, gazda unui importanteCraiova, gazda unui importanteCraiova, gazda unui importanteCraiova, gazda unui importante
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

Timp de douã zile, ieri ºi astãzi, Craiova este gazda
unei importate întâlniri cu scop economic, reprezen-
tanþi ºi ataºaþi comerciali ai mai multor ambasade fiind
prezenþi aici pentru a cunoaºte mediul de afaceri dol-
jean ºi a identifica noi oportunitãþi de business pentru
þãrile lor. Evenimentul este organizat la nivelul Came-
rei de Comerþ ºi Industrie Dolj, în parteneriat cu Pri-
maria Craiova, care a ºi gãzduit, ieri, prima întâlnire.
Reprezentanþii delegaþiei externe din Cehia, Olanda,
Polonia, Elveþia, Ungaria, Israel, Congo ºi Nigeria se
aflã ºi astãzi într-o vizitã în judeþ ºi la Calafat, unde este
programatã ºi o întâlnire cu Camera de Comerþ ºi In-
dustrie Vidin, din Bulgaria.

de la industria uºoarã ºi pânã la
industria grea, constructoare de
maºini ºi utilaje agricole. Aici exis-
tã una din cele mai vechi ºi mari
universitãþi din þarã, dar ºi univer-
sitãþi în zona privatã, Facultatea
de Medicinã fiind a treia în þarã.
Existã din plin o pepinierã de spe-
cialiºti pentru toate domeniile din
zona de business”, le-a spus invi-
taþilor Mihail Genoiu.

Investiþiile,
prezentate investitorilor

Nivelul investiþiilor în Craiova
a fost foarte ridicat în ultimii ani,

le-a transmis reprezentantul Pri-
mãriei membrilor delegaþiei strãi-
ne, punctând apoi câteva dintre
lucrãrile edilitare care s-au fãcut
aici de-a lungul anilor. „Mã refer
la investiþii în toate domeniile. în
zona învãþãmântului au fost refã-
cute aproape toate instituþiile de

învãþãmânt, s-a continuat cu re-
facerea spitalelor, inclusiv con-
struirea unuia nou care, la aceas-
tã orã, este pe ultima sutã de me-
tri. Sunt investiþii foarte mari ºi în
privinþa infrastructurii: s-a lucrat
foarte mult la bulevarde, strãzi,
pasaje. S-a pus în fucþiune un
Centru Multifuncþional care gãz-
duieºte expozanþi, este în con-
strucþie cel mai frumos stadion din
þarã care va fi dat în folosinþã anul
acesta. Tot anul acesta va fi pus
în folosinþa publicului un parc de
distracþii de mari dimensiuni”, a
mai spus primarul interimar al Cra-
iovei.

„Craiova, cel mai primitor oraº
pentru investitori”

Reprezentantul municipalitã-
þii craiovene i-a asigurat însã pe

membrii delegaþiei strãine cã
municipiul Craiova va fi întot-
deauna deschis ºi primitor cu
firmele cu capital strãin care vor
dori sã-ºi deschidã afaceri aici
ºi a propus permanentizarea în-
tâlnirilor de acest gen. „Vreau
ca oraºul Craiova sã fie cel mai

primitor oraº pentru investitori,
pentru tot ce înseamnã afaceri.
Vom permanentiza cu Camera
de Comerþ discuþiile cu autori-
tãþile locale, stabilind un calen-
dar de întruniri periodice, în
perioada urmãtoare”, a mai de-
clarat Genoiu. Autoritãþile locale
au propus ca, la astfel de întâl-
niri, sã participe reprezentanþi ai
tuturor firmelor interesate de

problemele pe care le au cu au-
toritãþile locale. „Sã asigurãm,
în felul acesta, o deschidere ºi
o transparenþã totalã faþã de
mediul de afaceri”, a subliniat
Mihail Genoiu.

CLM Craiova a aprobat
facilitãþi fiscale pentru firme
De asemenea, primarul interi-

mar al Craiovei le-a transmis in-
vitaþilor ºi informaþia cã societã-
þile comerciale sunt taxate mai
puþin începând din acest an, dupã
ce Consiliul Local Municipal Cra-
iova a votat scãderea impozitelor
pe clãdiri ºi terenuri, pentru a le
facilita dezvoltarea afacerilor. „Pe

plan local, am început încã de
anul acesta cu facilitãþi pentru in-
vestitori. Este primul an când am
fãcut o facilitate, nu foarte mare,
dar este un început, vizavi de im-
pozitul pe clãdirile ºi terenurile din
proprietatea societãþilor comer-
ciale. Promitem ca anul viitor,
acest trend sã fie crescãtor, în
sensul ca procentele de reducere
sã fie din ce în ce mai mari ºi sã

fie foarte tentante pentru pose-
sorii de active, de clãdiri ºi tere-
nuri, din zona societãþilor comer-
ciale”, a mai spus Mihail Genoiu.

Întâlnirea a fost urmatã de o
vizitã de lucru la companiile pro-
ducãtorare de bunuri ºi servicii
româneºti, ce pot fi interesate de
cooperarea bilateralã pe ramurile
agriculturã, IT, industrie medie ºi
mare, construcþii, turism. Eveni-
mentul se continuã astãzi cu o vi-
zitã în judeþ a delegaþiei strãine,
urmând a se încheia în munici-
piul Calafat, unde este programatã
ºi o întâlnire cu reprezentanþi ai
Camerei de Comerþ ºi Industrie
Vidin, din Bulgaria.
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Despre comuna Brãdeºti, si-
tuatã la doar 25 de kilometri de
Craiova, se cunoºte încã de
acum nouã ani un reviriment în
privinþa condiþiilor edilitare. Aflat
la al treilea mandat consecutiv,
primarul din Brãdeºti, Ion Rãcã-
reanu, a gãsit comuna, în anul
2008, în condiþii nu prea bune.
Au urmat asfaltãri, introducerea
reþelelor de apã ºi canalizare ºi,
mai nou, a gazelor naturale.

Reabilitãrile nu se opresc aici
„În prezent avem în derulare

cinci proiecte cu impact major
în bunãstarea localnicilor. Vor-
bim despre reabilitarea cãminu-
lui cultural din Coþofenii din
Faþã, crearea unui centru after-
school în Brãdeºti, construirea
unei noi grãdiniþe tot în Brãdeºti,
achiziþii de utilaje ºi asfaltarea
a încã 12 km de drumuri.
Am semnat contracte de
finanþare pentru Grãdini-
þa Brãdeºti,  Grãdiniþa
Tatomireºti ºi Cãminul
Cultural Brãdeºti. Cana-
lizarea este în derulare în
Tatomireºti ºi Rãcarii de
Jos, investiþie realizatã în
baza Ordonanþei de Ur-
genþã nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului
naþional de dezvoltare lo-
calã. Am înþeles de la bun
început cã, având la dis-
poziþie fonduri proprii,
deloc suficiente pentru a
ne moderniza, am apelat
la sumele existente în
Planul naþional de dezvol-
tare localã. Dezvoltarea
durabilã a localitãþii Brã-
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Beneficiind de o conducere a adminis-
traþiei locale aflatã acum la cel de-al trei-
lea mandat consecutiv, cel al primarului
Ion Rãcãreanu, comuna Brãdeºti a fãcut
saltul spre modernitate. Drumuri asfalta-
te, racordarea gospodãriilor la apa de Iz-

deºti este legatã de îmbunãtãþi-
rea condiþiilor existente ºi a ser-
viciilor de bazã, prin dezvolta-
rea infrastructurii”, ne-a preci-
zat Ion Rãcãreanu, primarul
comunei Brãdeºti.
Craiovenii se stabilesc în
Brãdeºti

Calitatea foarte bunã a dru-
mului european ce leagã Cra-
iova de Brãdeºti, distanþa foar-

te micã, preþul acceptabil cu
care se tranzacþioneazã terenu-
rile din intravilan au fãcut ca
mulþi craioveni sã-ºi constru-
iascã imobile aici. „Închidem
anul acesta cu 60 de kilometri
de drumuri comunale asfalta-
te. Apa curentã este pânã la ul-
tima casã ºi este apã de Isvar-
na. Ne îngrijim în continuare
ca, alte sute de gospodãrii sã
se  racordeze la  gaze ,  pânã

acum fiind circa 400 de
locu in þe  încã lz i te  cu
gaze. Preþul pe metru pã-
trat este de 5 euro, un
mot iv  în  p lus  sã  f im
atractivi pentru cei din
imediata vecinãtate a lo-
calitãþii noastre”, a mai
menþionat Ion Rãcãreanu.

Aportul la bugetul local al
sumelor cuvenite de la exploa-
taþiile de petrol ºi gaze natu-

rale situate pe aria comu-
nei Brãdeºti este prea pu-
þin semnificativ. Undeva
în jurul a 40.000 de lei
anual. Drumurile pe care
circulã autospecialele de
mare  tona j  sun t ,  mare
parte dintre acestea, re-
cent fãcute. Or, durabili-
tatea lor va fi  una mai
micã din cauza tonajului
ridicat pe care trebuie sã-
l  suporte.  Pentru a
mai aduce ceva fon-
duri la bugetul local,
Consiliul Local Brã-
deºti a stabilit perce-
perea unor taxe de
autorizare a accesul
maº in i lo r  de  mare
tonaj.
Proiectele continuã

Tot în baza preve-
derilor OUG nr. 28/

2013, edilul din Brãdeºti a
mai depus recent docu-
mentaþia unui proiect de ca-
nalizare în satul Brãdeºti,
asfaltarea drumurilor din
câmp ºi asfaltarea celor
douã sate mai îndepãrtate –
Meteu ºi Piscani. Sã mai
punctãm cã, în satul Me-
teu a fost construitã, în urmã
cu puþin timp, o bisericã.

Comuna are ºase sate, în ordi-
nea rangului zonei sunt: Brãdeºti-
zona A, Rãcarii de Jos-zona B,
Tatomireºti, Brãdeºtii Bãtrâni-
zona C, Meteu ºi Piscani – zona
D.  Prin Hotãrârea nr. 55 din
29.12.2016 a Consiliului Local
Brãdeºti s-a stabilit cã nivelul im-
pozitului curþii cu construcþii este
de 348 lei/hectar la 889 lei/hectar.
Valorile de impozitare pe terenuri-
le din intravilan cu altã destinaþie
decât cea de curþi cu construcþii
pornesc de la doar 15 lei/ha de te-
ren arabil în satele Meteu ºi Pis-

cani ºi ajung la 28 de lei/ha în sa-
tul Brãdeºti. Aºadar, o impozitare
cât mai suportabilã cu putinþã, în
virtutea unei cunoaºteri adecvate
a posibilitãþilor financiare de care
dispun localnicii.
Nivelul taxelor, atrãgãtor
pentru investiþii

Impozitul pe motorete, mo-
toscutere, motociclete ºi auto-
turisme cu capacitatea cilindri-
cã de pânã la 1.600 cmc inclu-
siv este de 8 lei/200 cmc sau
fracþie din aceasta. Astfel, pen-
tru un autoturism cu motor de
1.400 cmc, proprietarul va plãti
doar 56 de lei. De asemenea,
taxa de înmatriculare a tractoa-
relor ºi monopedelor, în acest
an, este de doar 20 de lei. Taxa
pentru numere de înmatricula-
re localã este de 50 de lei.

Conducerea primãriei Brã-
deºti, prin taxele fixate pentru
anul în curs, întinde o mânã de
ajutor tuturor celor care doresc
sã investeascã pe raza locali-
tãþii, chiar dacã este vorba de
construcþia unei locuinþe. Ast-
fel, taxa pentru eliberarea cer-
tificatului de urbanism porneºte
de la 5 lei pânã la 150 mp in-
clusiv ºi ajunge la 12 lei pentru
751 mp – 1.000 mp. La pre-
lungirea certificatului de urba-
nism se va percepe doar 30%
din cuantumul cererii iniþiale.

Taxa pentru eliberarea autori-
zaþiei privind lucrãrile de ra-
corduri ºi branºamente la reþe-
lele publice de apã, canalizare,
gaze, energie electricã, televi-
ziune prin cablu ºi telefonie
este de 11 lei/racord. Certifi-
catul fiscal se va acorda con-
tra unei taxe de 10 lei. Aceeaºi
valoare este perceputã ºi pen-
tru eliberarea autorizaþiilor sa-
nitare de funcþionare.

Timpul a dovedit cã promi-
siunile edilului Ion Rãcãreanu ºi
ale echipei sale administrative
sunt onorate, iar cum 2017 este
unul al acþiunii, localnicii sunt
convinºi cã Brãdeºtiul nu doar
cã va þine pasul cu moderniza-
rea atât de obligatorie, dar chiar
va depãºi nivelul dotãrilor edili-
tare cu care se pot remarca ºi
alte localitãþi din vecinãtate.

varna, dar ºi la gaze sunt doar câteva din
schimbãrile profunde în viaþa locuitorilor
de aici, începând cu anul 2008. Nivelul ta-
xelor locale, aºa cum a fost aprobat pen-
tru anul în curs, este ºi acesta unul de sti-
mulare a creºterii economice locale.
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Se estimeazã cã în anul 2011 în România
s-au produs 4.233 de decese din cauza can-
cerului profesional. În aceste condiþii, ris-
curile pentru siguranþa ºi sãnãtatea lucrãto-
rilor trebuie eliminate sau reduse la minimum.
Angajatorii trebuie sã identifice ºi sã evalue-
ze riscurile pentru lucrãtori asociate cu ex-
punerea la agenþi cancerigeni ºi trebuie sã
previnã expunerea lor atunci când riscurile
apar. Dacã este posibil, substanþa canceri-
genã trebuie înlocuitã cu o alternativã mai
puþin periculoasã. În caz contrar, agenþii
cancerigeni, în mãsura în care este posibil
din punct de vedere tehnic, trebuie sã fie
fabricaþi ºi utilizaþi într-un sistem închis pen-
tru a preveni expunerea lucrãtorilor.

Care sunt activitãþile profesionale
expuse riscului de afecþiuni oncologice

Printre substanþele cancerigene sau ames-
tecurile chimice se numãrã azbestul,
benzenul, clorura de vinil, nichelul,
pulberea de lemn, produse rezultate
din prelucrarea þiþeiului ºi cãrbunelui,
fibra de sticlã. Parlamentul European
a solicitat statelor membre înlocuirea
substanþelor care provoacã cele mai
frecvente boli profesionale ºi a cerut
inspecþiilor muncii sã intensifice ini-
þiativele de prevenire ºi de educare
care vizeazã creºterea gradului de sen-
sibilizare a cetãþenilor cu privire la nor-
mele ºi la procedurile de sãnãtate ºi
securitate. Activitãþile economice prin
care lucrãtorii sunt expuºi riscului de
cancer profesional sunt agricultura, in-
dustriile extractivã, petrolierã, petro-
chimicã, ceramicã, textilã, a lemnu-
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Controlae pentru combaterea muncii „la gri”
Aproape jumãtate din tematica tuturor controalelor

efectuate în domeniul „Relaþii de muncã” a vizat combate-
rea muncii subdeclarate, cea de care se vorbeºte ca fiind
„la gri”. Specialiºtii Inspectoratului Teritorial de Muncã
Dolj au început idenrtificareaa acestor probleme, aflate la
limita legalã, ºi au trecut la combaterea fenomenului.

Fenomenul „muncii la gri” s-
a intensificat în ultimii ani, de-
pãºind cu mult incidenþa „mun-
cii la negru”. Este un concept
care se manifestã prin mai mul-
te concepte: neevidenþierea co-
rectã a timpului de lucru, ºi im-
plicit a drepturilor salariale (sub-
declararea timpului de lucru din
contractele de muncã, modifica-
rea timpului de muncã fãrã acor-
dul salariatului, neevidenþierea
corectã în pontaje a timpului de
lucru ori practicarea unei duble
evidenþieri) subdeclararea drep-
turilor salariale; neevidenþierea
orelor suplimentare ºi a orelor de
noapte, precum ºi neplata drep-
turilor salariale aferente acesto-
ra; suspendarea executãrii con-
tractelor individuale de muncã
fãrã acordul salariatului ºi neîn-
treuperea în fapt a activitãþii
acestuia. Inspectoratul Teritorial
de Muncã Dolj desfãºoarã acþi-
uni intense de combatere a aces-

tui fenomen, aspectele ce intrã
sub incidenþa muncii nedeclara-
te fiind verificate de cãtre spe-
cialiºti. În anul 2016, inspecto-
rii au efectuat aproximativ 900
de controale ce au vizat depis-
tarea ºi combaterea muncii ne-
declarate, 80% dintre acestea
fiind la angajatori ce figurau în
programul Revisal, cu mai mult
de trei contracte de muncã indi-
viduale, cu tump pãarþial. Din-
tre principalele deficienþe con-
statate enumerãm: nerespectarea
timpului de muncã; nerespecta-
rea repausului sãptãmânal; ve-
concordanþa în ceea ce priveºte
legislaþia cu munca suplimenta-
rã; etc. „În acþiunile de identifi-
care ºi combatere a „muncii la
gri”, inspectorii de muncã inter-
vieveazã salariaþii aflaþi la lucru,
cu privire la clauzele negociate
cu angajatorul: drepturile salaria-
le, timpul de muncã, repartiza-
rea programului de muncã. Mulþi

salariaþi sunt învãþãþi de angaja-
tori sã declare timpul de muncã
apãrut în contract ºi nu cel efec-
tiv lucrat, astfel cã inspectorii de
muncã întâmpinã dificultãþi din
acest punct de vedere. Atrag
atenþia angajatorilor asupra in-
terdicþiei ca salariatul cu timp
parþial sã desfãºoare muncã su-
plimentarã. În astfel de situaþii,
se aplicã sancþiuni”, a precizat
Cãtãlin Mohora, inspector –
ºef al ITM Dolj. Este cât se poa-
te de oficialã situaþia statisticã a
contractelor de muncã cu timp
parþial ºi a celor cu normã întrea-
gã, cu prinderea salariului minim
pe economie: în noiembrie 2016
– peste 172.000 de contracte ac-
tive, iar în ianuarie 2017 numã-
rul acestora este de cca.170.000;
cu „timp parþial” – numãrula va-
riazã de la 32.378 la 31.836; nor-
ma întreagã are ºi ea datele res-
pective: 139.827 – 138.337.

CRISTI PÃTRU

Cancerul este considerat principala cauzã a deceselor legate de muncã în
Uniunea Europeanã. Anual, pe continent, peste 100.000 de persoane mor
din cauza unei forme de cancer profesional, ceea ce reprezintã 53% din
decesele determinate de accidentele de muncã ºi de bolile profesionale
împreunã. Costurile directe ale expunerii la substanþe cancerigene la locul
de muncã în toatã Europa sunt estimate la 2,4 miliarde de euro pe an.

lui, de parfumuri, sticlei, cauciucului, labo-
ratoarele de cercetare, construcþii, gaz, ºan-
tiere navale, tratamentul metalelor, transpor-
turi aeriene ºi feroviare, imprimerii, secto-
rul sanitar, coafor.

În cazul în care acest lucru nu este posi-
bil, expunerea lucrãtorilor trebuie sã fie redu-
sã cât mai mult posibil printr-o serie de mã-
suri, cum ar fi: limitarea cantitãþilor de agenþi
cancerigeni manipulate la locul de muncã, li-
mitarea numãrului de lucrãtori expuºi sau
susceptibil a fi expuºi, evacuarea acestor
agenþi de la sursã prin ventilaþie localã sau
generalã, mãsurarea concentraþiilor din aer
pentru detectarea precoce a expunerilor anor-
male, aplicarea unor proceduri ºi a unor me-
tode de muncã adecvate, aplicarea de mãsuri
igienico-sanitare, delimitarea ºi semnalizarea
corespunzãtoare a zonelor de risc, montarea
de dispozitive pentru situaþii de urgenþã, de-
pozitarea, manipularea ºi transportul în reci-

piente etanºe ºi etichetate. Evalua-
rea riscurilor ºi mãsurile de preve-
nire ºi protecþie care se pun în
practicã trebuie sã þinã cont de per-
soanele vulnerabile existente în
companie: tineri, femei gravide sau
care alãpteazã, lucrãtori cu afecþi-
uni cronice pentru care existã con-
traindicaþii medicale.
Obligaþii pentru angajatori

Angajatorul este obligat ca, pen-
tru orice activitate în care existã
risc de contaminare cu agenþi can-
cerigeni, sã ia mãsuri adecvate
pentru a se asigura cã lucrãtorii
nu mãnâncã, nu consuma alimen-
te ºi nu fumeazã în zonele de lu-
cru în care existã riscul contami-
nãrii cu substanþe cancerigene ºi
sã le punã la dispoziþie grupuri sa-
nitare ºi duºuri suficiente.

Pentru unele activitãþi este po-
sibilã ºi o creºtere sensibilã a ex-
punerii. Conform acestei ipoteze
ºi plecând de la premisa cã toate
mãsurile tehnice ºi de protecþie
colectivã au fost deja luate, este
obligatoriu ca lucrãtorii care des-
fãºoarã astfel de activitãþi sã dis-

punã de echipament individual de
protecþie adaptat riscurilor ºi sã
poarte corect acest echipament
atât timp cât expunerea persistã.
Angajatorul este cel care pune la
dispoziþia lucrãtorilor acest echi-
pament, în mod gratuit, asigurã
întreþinerea lui ºi supravegheazã
modul în care este utilizat. Tre-
buie prevãzute locuri special
amenajate pentru depozitarea se-
paratã a echipamentului individual
de protecþie de îmbrãcãmintea
de stradã. Trebuie depozitat co-
rect în locuri bine stabilite ºi tre-
buie verificat ºi curãþat dacã este
posibil înainte ºi obligatoriu dupã
fiecare utilizare.

Angajatorul trebuie sã ia mãsurile cores-
punzãtoare pentru ca fiecare lucrãtor sã pri-
meascã o pregãtire suficientã ºi adecvatã,
bazatã pe toate cunoºtinþele disponibile, în
special sub formã de informaþii ºi instrucþi-
uni despre: riscurile potenþiale pentru sãnã-
tate, inclusiv riscurile adiþionale cauzate de
consumul de tutun, mãsurile care trebuie
luate pentru prevenirea expunerii, regulile de
igienã, purtarea ºi utilizarea echipamentului,
procedurile în caz de incidente ºi pentru pre-
venirea acestora, etichetarea clarã ºi lizibilã
a ambalajelor ºi a instalaþiilor care conþin
agenþi cancerigeni, informaþiile cuprinse în
lista nominalã care îl privesc personal, in-
formaþiile colective anonime despre rezulta-
tul examenelor medicale.

RADU ILICEANU
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  Notã
Propun, într-un serial pentru cititorii

acestei rubrici, ultimul interviu pe care
marele scriitor – jurnalist, poet ºi cineast
considerat genial în þara sa ºi în afara ei –
Pier Paolo Pasolini l-a acordat tânãrului,
pe atunci, coleg de presã, Furio Colombo,
azi apreciat drept unul dintre „patriarhii”
presei din Italia. Unicitatea acestui inter-
viu, atestatã ºi comentatã de-a lungul ul-
timelor peste patru decenii, consistã în
faptul cã el a avut loc cu doar câteva cea-
suri mai înainte ca intervievatul, recte
Pasolini însuºi, sã fie asasinat, în noapte,
pe plaja de la Ostia de lângã Roma. De-
spre circumstanþele acelui asasinat ºi de-
spre istoria juridicã ce i-a urmat ºi care a
rãmas pânã astãzi nelãmuritã (între ipo-
teza unui tânãr asasin condamnat la mulþi
ani de carcerã ºi abia de curând eliberat ºi
un asasinat politic, regizat de serviciile se-
crete ale unui stat cu care victima s-a aflat
întreaga sa viaþã într-un permanent con-
flict) am mai scris în acest colþ de paginã.

Însã ceea ce mi se pare relevant în aces-
te poziþii pasoliniane este actualitatea lor
indubitabilã cu accente profetice pe care,
de altfel, le-a tot expus ºi impus în întrea-
ga sa activitate, ca ºi îndeosebi, în opera
sa polivalentã. Pentru cititorul interesat,
mi se pare util sã-i recomand mãcar câte-
va dintre zecile sale de pelicule cinemato-
grafice, între care „Teorema”, „Evanghe-
lia dupã Matei”, ca ºi pe cea a cãrui pre-
mierã n-a mai apucat s-o prezinte, cu ti-
tlul „Salo sau cele 120 de zile ale Sodo-
mei”, ca ºi romanul apãrut postum, cu ti-
tlul „Petrol”.

Interviu realizat de Furio Colombo, cu
câteva ore înaintea asasinãrii scriitorului
ºi apãrut în nr. 2. al suplimentului  „Tut-
tolibri” al cotidianului torinez „La Stam-
pa”, din 8 noiembrie 1975.

- Ce este puterea, dupã pãrerea ta, unde
este, unde se aflã, unde o dibuieºti?

- Puterea e un sistem de educaþie ce ne
împarte în subjugaþi ºi subjugãtori. Atenþie
însã. Un acelaºi sistem educativ ce ne mo-
deleazã pe toþi, de la aºa-zisele clase condu-
cãtoare pânã jos la cei sãraci. Iatã de ce vor
cu toþii aceleaºi lucruri ºi se comportã în
acelaºi fel. Dacã am în mânã un consiliu de
administraþie ori o manevrã de bursã o folo-
sesc pe aia. Altminteri, o bâtã. Iar când fo-
losesc bâta uzez violenþa spre a obþine ceea
ce vreau. De ce o vreau? Fiindcã mi-au spus
cã e virtute s-o vreau. Eu exercit dreptul-
virtute al meu. Sunt asasin ºi sunt bun.

- Te-au acuzat de a nu ºti sã distingi din
punct de vedere politic ºi ideologic, de a fi
pierdut semnul diferenþei profunde de care e
nevoie între a fi între fasciºti ºi nefasciºti,
spre exemplu în rândul tinerilor.

- De aceea îþi vorbeam de mersul trenuri-
lor de mai an. Ai vãzut vreodatã marionetele
acelea ce-i fac pe copii sã râdã atâta fiindcã
au trupul rãsucit de o parte ºi capul de cea-
laltã parte? Mi se pare cã Toto ar reuºi un
astfel de truc. Iatã, eu vãd astfel drãguþa
trupã de intelectuali, sociologi, experþi ºi jur-

naliºti cu cele mai nobile intenþii, lucrurile se
întâmplã aici, iar capul priveºte în cealaltã
parte. Nu spun cã nu existã fascism. Spun.
încetaþi sã-mi vorbiþi de mare în timp ce ne
aflãm la munte. Acesta e un peisaj diferit.
Aici existã voinþa de a ucide. Iar aceastã
voinþã ne leagã ca fraþi de stânga ai unui fa-
liment de stânga al unui întreg sistem so-
cial. Mi-ar place ºi mie ca totul sã se rezolve
prin a izola oaia ciumatã. Oile ciumate le vãd
ºi eu. ªi vãd o grãmadã. Le vãd pe toate.
Iatã necazul, i-am spus ºi lui Moravia: plã-
tesc un preþ pentru viaþa pe care o duc…
Este ca ºi când cineva coboarã în infern.
Însã când mã întorc – dacã mã întorc – vãd
alte lucruri, mai multe. Nu spun cã trebuie
sã mã credeþi. Spun cã trebuie sã schimbaþi
discursul ca sã nu înfruntaþi adevãrul.

- ªi care e adevãrul?
- Îmi pare rãu cã am folosit acest cuvânt.

Voiam sã spun „evidenþã”. Lasã-mã sã re-
pun lucrurile la punct. Prima tragedie: o edu-
caþie comunã, obligatorie ºi greºitã ce ne
împinge pe toþi în arena a lui a avea totul cu
orice preþ. În aceastã arenã suntem împinºi
ca o stranie ºi neguroasã armatã în care ci-
neva deþine tunurile ºi altcineva deþine bâte-
le. Atunci, o primã diviziune, clasicã, este
„a sta cu cei slabi”. Însã eu spun cã, într-un
anumit fel cu toþii sunt slabi (deboli), fiind-
cã sunt victime cu toþii. ªi toþi sunt vino-
vaþi, fiindcã toþi sunt pregãtiþi pentru jocul
masacrului. Chiar când sunt avuþi. Educaþia

primitã a fost: a avea, a poseda, a distruge.

- Atunci lasã-mã sã revin la întrebarea
de la început. Tu, în mod magic aboleºti
totul. Însã trãieºti din cãrþi ºi ai nevoie de
inteligenþe care sã citeascã. Prin urmare,
consumatori educaþi ai produsului intelec-
tual. Tu faci cinema ºi ai nevoie nu doar de
mulþimi de spectatori la dispoziþie (de fapt,
în general ai mare succes popular, aºadar
eºti „consumat” cu aviditate de publicul
tãu), dar ºi de o mare maºinã tehnicã, orga-
nizatoare, industrialã, ce se aflã la mijloc.
Dacã înlãturi toate astea, ca un fel de ma-
gic monahism paleo-catolific ºi neo-chine-
zesc, ce-þi mai rãmâne?

- Îmi rãmâne totul, adicã eu însumi, a fi
viu, a fi în lume, a vedea, a trudi, a înþelege.
Existã o sutã de feluri de a relata întâmplãri-
le, de a asculta limbile, de a reproduce dia-
lectele, de a face teatrul de pãpuºi. Altora le
rãmâne încã ºi mai mult. Pot sã-mi facã faþã,
cultivaþi ca ºi mine sau ignoraþi ca ºi mine.
Lumea devine mare, totul devine al nostru
ºi nu trebuie sã folosim nici bursa, nici con-
siliul de administraþie, nici bâta, spre a nu ne
lãsa prãdaþi. Vezi, în lumea pe care mulþi din-
tre noi o visam (repet: a citi mersul trenuri-
lor de anul trecut, însã de data asta sã spu-
nem mai bine de atâþia ani de mai înainte)
exista stãpânul rãu cu tambur ºi cu dolarii
ce-i picurau din buzunare ºi vãduva depri-
matã ce cerea dreptate cu pruncii ei. Pe
scurt, frumoasa lume a lui Brecht.
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Gian Luigi Zampieri s-a nãs-
cut în 1965, la Roma, ºi a urmat
studiile la Accademia di Santa Ceci-
lia, apoi la Accademia Chigiana, ob-
þinând în 1988 Diploma de onoare.
În calitate de organist ºi dirijor, s-a
perfecþionat cu muzicieni de presti-
giu precum Francesco De Masi,
Carlo Maria Giulini, Ghenadi Roj-
destvenski ºi Leonard Bernstein. La
vârsta de 15 de ani a devenit orga-
nist la Basilica di Santa Maria in
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O cãlãtorie muzicalã de la genialul Mozart la ba-
rocul lui Vivaldi este ceea ce vã propune Filarmoni-
ca „Oltenia” în concertul prezentat mâine-searã, de
la ora 19.00. Evenimentul va avea loc sub bagheta
dirijorului Gian Luigi Zampieri, reprezentant al ºcolii
italiene de dirijat, unul dintre ultimii discipoli ai ma-
estrului Franco Ferrara. Dupã Simfonia nr. 38 în Re
major, K. 504, „Praga”, ºi Concertul în Do major pen-
tru oboi ºi orchestrã, K. 314, de Wolfgang Amadeus
Mozart, care îl aduce în „Stagiunea Prieteniei” / „Fri-
endship Season” de la Craiova pe solistul oboist Lu-

dovic Armin Cora, „punctul culminant” al serii va fi
reprezentat de unul dintre cele mai cunoscute im-
nuri sacre: „Gloria”, creaþie a barocului muzical sem-
natã de Antonio Vivaldi. Monumentala partiturã va
fi interpretatã cu participarea sopranei Irina Iordã-
chescu, a mezzosopranei Claudia Codreanu ºi a Co-
ralei Academice a Filarmonicii craiovene, pregãtitã
de dirijorul Manuela Enache. Biletele se pot cumpã-
ra de la Agenþia Filarmonicii „Oltenia” (tel.
0351.414.697), la preþurile de 30 lei, 20 lei (pensio-
nari) ºi 15 lei (elevi, studenþi).

Concertul de mâine searã este precedat astãzi, de la ora 18.00, de  „Întâl-
nirile AmiTEA”, care se desfãºoarã în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii
„Oltenia”. Invitaþi sunt dirijorul Gian Luigi Zampieri (Italia), oboistul Ludovic
Armin Cora, soprana Irina Iordãchescu, mezzosoprana Claudia Codreanu ºi
dirijorul de cor Manuela Enache. Moderatori ai întâlnirii sunt muzicologul
Constantin Secarã ºi Ramona Bãdescu, PR al Filarmonicii „Oltenia”. Intra-
rea publicului este liberã.

Trastevere din Roma, unde a acti-
vat timp de 20 de ani. În 1997 a
câºtigat Concursul Internaþional „A.
Pedrotti”, fiind primul dirijor italian
laureat al acestei competiþii. În pre-
zent este dirijor oaspete al Filarmo-
nicii din Sao Carlos (Brazilia) ºi di-
rijor al Filarmonicii „Oltenia”.

Absolvent al Academiei de Or-
chestrã din Berna-Elveþia, al Con-
servatorului Naþional de Muzicã
Bucureºti ºi al Mannheim Musik-
hochschule-Germania, Ludovic
Armin Cora acumuleazã, în cali-
tate de muzician de orchestrã, o
vastã experienþã în domeniul sim-
fonic ºi al muzicii de operã, fiind
invitat în calitate de colaborator/can-
didat de Opera din Berlin, Staatska-

pelle Berlin, Staatskapelle Dresda
º.a.  Ca muzician de orchestrã, so-
list ºi muzician al diferitelor ansam-
bluri camerale, susþine recitaluri în
Luxemburg, Germania, Olanda, El-
veþia, Franþa, Belgia, Japonia, Bra-
zilia, Italia, Austria, Regatul Unit,
România etc.

Irina Iordãchescu este absol-
ventã a Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti, în anul 2000,
la clasa prof. Maria Slãtinaru-Nis-

tor. Fiica marelui bariton Dan Ior-
dãchescu este, din 2005, solistã a
Operei Naþionale Bucureºti, însã se
fãcea remarcatã deja din anul 2001,
ca invitatã la Teatro alla Scala din
Milano, unde a susþinut douã con-
certe vocal-simfonice sub bagheta
dirijorului Riccardo Muti. A colabo-
rat ºi cu alte instituþii muzicale din
Franþa, Spania, Grecia, Italia ºi Olan-
da ºi a susþinut concerte alãturi de
Gheorghe Zamfir la Carnegie Hall
din New York, la Chicago, Tel Aviv,
Ierusalim ºi Haifa. A susþinut reci-
taluri ºi concerte alãturi de Filarmo-
nica „George Enescu” din Bucu-
reºti, Orchestra Naþionalã Radio,
Filarmonicile din Timiºoara, Craio-
va, Sibiu ºi Oradea, Orchestra „Ma-
rea Neagrã” din Constanþa.

Mezzosoprana Claudia Codrea-
nu este absolventã a Academiei de
Muzicã din Bucureºti (1991), la cla-
sa prof. Georgeta Stoleriu. În perioa-
da 1991-1996 a urmat cursuri de
specializare la Viena, cu Ileana Co-
trubaº ºi Margarita Lilova. De-a lun-
gul anilor a obþinut premii la concur-
suri naþionale ºi internaþionale (Fes-
tivalul ºi Concursul „Ionel Perlea”
România, Concursul „Luisa Todi”
Portugalia, Concursul „Julian Gay-
arre” Spania etc.). Repertoriul sãu
cuprinde lucrãri vocal-simfonice,
numeroase roluri de operã (Rosina,
Cenerentola, Cherubino, Dorabella,
Carmen, Hansel, Suzuki, Fenena
º.a.) ºi lieduri. În prezent, este lector
univ. dr. la Universitatea Naþionalã de
Muzicã Bucureºti (secþia canto).

MAGDA BRATU

Ludovic
Armin
Cora

Irina
Iordãchescu

Claudia
Codreanu
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Preºedintele Donald Trump
a reiterat sprijinul american
pentru Turcia “ca partener
strategic ºi aliat NATO”, în
cursul unei convorbiri telefo-
nice cu omologul sãu turc, Re-
cep Erdogan, potrivit unui co-
municat dat publicitãþii de
Casa Albã.  De asemenea,
Trump a vorbit ºi despre “an-
gajamentul comun al celor douã
state de a combate terorismul
în toate formele” ºi a lãudat
contribuþia Turciei la lupta îm-
potriva reþelei extremiste Stat
Islamic, a precizat Casa Albã.
Cei doi lideri au subliniat cã
Turcia ºi Statele Unite sunt alia-
te ºi prietene, potrivit unui co-
municat al Administraþiei prezi-
denþiale de la Ankara. Aceasta
a fost prima conversaþie între cei doi ºefi de
stat dupã învestirea lui Trump. Relaþiile între
Turcia ºi Statele Unite au fost tensionate în
cursul mandatului preºedintelui Obama, An-
kara criticând dur sprijinul Washingtonului
pentru miliþiile kurde din Siria ºi refuzul apa-
rent al autoritãþilor americane de a-l extrãda
pe clericul musulman Fethullah Gulen, care
este acuzat de Administraþia Erodgan cã ar
fi orchestrat loviturã de stat eºuatã din Tur-

Lider al separatiºtilor

proruºi, asasinat

în estul Ucrainei
Un proeminent lider al

separatiºtilor proruºi din
estul Ucrainei a fost asasi-
nat miercuri dimineaþa, au
anunþat autoritãþile rebele,
care au precizat cã acesta ar
fi cãzut victimã unui atac
terorist. Agenþia de ºtiri
Donetsk a anunþat cã
Mikhail Tolstykh, cunoscut
drept Givi, a murit ieri
dimineaþã. Mai multe
televiziuni ruse au indicat
faptul cã Tolstykh ar fi
decedat în urma unei
deflagraþii care a afectat
clãdirea unde acesta îºi
avea biroul. Mikhail Tol-
stykh a fost unul dintre cei
mai proeminenþi lideri ai
rebelilor din estul Ucrainei,
implicat activ în conflictul
din estul Ucrainei, izbucnit
în martie 2014 între servi-
ciile de securitate ºi insur-
genþi proruºi, ºi care s-a
soldat pânã în prezent cu
aproximativ 9.500 de morþi.
Anul trecut, un alt lider al
insurgenþilor proruºi, Arsen
Pavlov, alias Motorola,
nãscut în Rusia, a fost
asasinat în oraºul ucrai-
nean Doneþk.

ªapte marinari ruºi

ºi unul ucrainean,

rãpiþi de piraþi

în largul Nigeriei
ªapte marinari ruºi ºi

unul ucrainean, membri ai
echipajului unei nave de
transport marfã, au fost
rãpiþi de piraþi în largul
coastelor Nigeriei, au
anunþat miercuri Ministere-
le de Externe din Rusia ºi
Ucraina. “Potrivit ambasa-
dei Rusiei la Abuja, vasul
BBC Caribbean care aparþi-
ne companiei germane
Brise Schiffahrt a fost
atacat pe data de 5 februa-
rie în apele teritoriale ale
Nigeriei”, se anunþã într-un
comunicat. “ªapte cetãþeni
ruºi, membri ai echipaju-
lui, au fost rãpiþi”, se mai
transmite în document.
Diplomaþii ruºi din Nigeria
se aflã în contact cu autori-
tãþile locale ºi cu proprieta-
rul vasului pentru a stabili
unde se aflã marinarii ºi
pentru a-i elibera cât mai
repede posibil, potrivit
comunicatului. Rãpirile pe
mare au atins un numãr-
record în anul 2016, potri-
vit unui raport elaborat
recent de Biroul Maritim
Internaþional. În Nigeria,
atacurile efectuate depiraþi
au ajuns la 36 anul trecut,
faþã de 14 în 2015, potrivit
acestui raport.

Poliþia francezã a arestat în
jur de zece persoane, dupã ce
ciocnirile între forþele de ordi-
ne ºi tinerii din suburbiile nor-
dice ale Parisului, izbucnite ca
urmare a acuzaþiilor privind bru-
talitatea poliþiei, au continuat
pentru a patra noapte consecu-
tivã. Incidente similare, însã la
o scarã mai largã, au avut loc
ºi în anul 2005, iar aceste re-
volte indicã tensiunea în creº-
tere din cartierele cu un nivel
ridicat al ºomajului ºi în care lo-

O Scoþie independentã nu va
face parte din Uniunea Europea-
nã, a declarat ieri premierul bri-

DonaDonaDonaDonaDonald Tld Tld Tld Tld Trump a reafirmat sprijinulrump a reafirmat sprijinulrump a reafirmat sprijinulrump a reafirmat sprijinulrump a reafirmat sprijinul SUA pentru T SUA pentru T SUA pentru T SUA pentru T SUA pentru Turcia,urcia,urcia,urcia,urcia,
în cadrul unei convorbiri telefonice cu Erdoganîn cadrul unei convorbiri telefonice cu Erdoganîn cadrul unei convorbiri telefonice cu Erdoganîn cadrul unei convorbiri telefonice cu Erdoganîn cadrul unei convorbiri telefonice cu Erdogan

cia. Preºedintele turc Recep Erdogan ºi omo-
logul sãu american, Donald Trump, au cã-
zut de acord ca Turcia ºi Statele Unite sã
acþioneze împreunã împotriva poziþiilor re-
þelei Stat Islamic din zona oraºelor siriene
al-Bab ºi Raqqa, potrivit unor surse din ca-
drul Preºedinþiei turce. Oraºul al-Bab este
controlat de organizaþia teroristã ºi asediat
de rebelii sirieni susþinuþi de Turcia de aproa-
pe 2 luni, iar Forþele Democratice Siriene,

care includ miliþiile kurde YPG,
au declanºat sâmbãtã o ofensi-
vã menitã sã elibereze oraºul
Raqqa, considerat capitala re-
þelei teroriste Stat Islamic. În
cursul unei discuþii telefonice,
cei doi lideri au discutat despre
o zonã sigurã în Siria, criza re-
fugiaþilor ºi lupta antiteroristã.
Erdogan a cerut Statelor Unite
sã nu mai susþinã miliþiile kurde
din Siria, pe care Ankara le con-
siderã ca având legãturi cu mili-
tanþii Partidului Muncitorilor din
Kurdistan (PKK), organizaþie
consideratã drept teroristã de
Turcia, SUA ºi UE. Sursele ci-
tate au adãugat cã noul director
al CIA, Mike Pompeo, ar urma
sã efectueze joi o vizitã în Tur-
cia pentru a discuta despre mili-

þiile kurde din Siria ºi mãsurile ce vizeazã or-
ganizaþia clericului musulman Fethullah Gu-
len, care este acuzat de Administraþia Erod-
gan cã ar fi orchestrat loviturã de stat eºuatã
din Turcia. Relaþiile între Turcia ºi Statele Uni-
te au fost tensionate în cursul mandatului pre-
ºedintelui Obama, Ankara criticând dur spri-
jinul Washingtonului pentru miliþiile kurde din
Siria ºi refuzul aparent al autoritãþilor ame-
ricane de a-l extrãda pe Gulen.

Theresa May: O Scoþie independentã
nu va face parte din Uniunea Europeanã

tanic, Theresa May. Întrebatã de
un parlamentar SNP dacã ar mer-
ge mai departe ºi ar declanºa

procesul de ieºire din UE fãrã a
accepta o poziþie de negociere a
Marii Britanii în ansamblul ei,
May a spus: “El se referã în mod
constant la interesele Scoþiei în
interiorul Uniunii Europene - o
Scoþie independentã nu va face
parte din Uniunea Europeanã”.
Majoritatea scoþienilor au votat
pentru rãmânerea în UE la refe-
rendumul de anul trecut, iar Par-
tidul Naþional Scoþian (SNP)
aflat la putere a spus cã ar tre-
buie sã voteze din nou cu privi-
re la independenþa Scoþiei dacã
viziunile sale privind Brexitul
sunt respinse în cadrul negocie-
rilor viitoare cu Bruxellesul pri-
vind ieºirea din Blocul comuni-
tar.  Parlamentul  Scoþiei  a
respins, marþi searã, într-un vot

cu valoare simbolicã, planul Gu-
vernului Marii Britanii de iniþie-
re a procedurii de ieºire din Uni-
unea Europeanã, premierul sco-
þian, Nicola Sturgeon, sugerând
din nou organizarea unui refe-
rendum proindependenþã. Sco-
þia a organizat în septembrie
2014 un referendum pe tema
apartenenþei la Marea Britanie.
Conform rezultatelor, 55,3%
dintre scoþieni au votat atunci
pentru rãmânerea în Marea Bri-
tanie, 44,7% pronunþându-se în
favoarea independenþei. În con-
textul stãrii generale de nemul-
þumire faþã de Brexit, un refe-
rendum proindependenþã orga-
nizat acum ar conduce, cel mai
probabil, la desprinderea Scoþiei
de Marea Britanie.

Mai multe persoane au fost arestate, în urma
violenþelor din suburbiile nordice ale Parisului

uiesc mulþi imigranþi. Yves Le-
febvre, un oficial din cadrul
poliþiei, a declarat pentru postul
public de radio Franceinfo, cã
aproximativ zece maºini au fost
incendiate de tineri care au
aruncat cu cocktailuri molotov
în cursul confruntãrilor cu for-
þele de ordine. “Din pãcate,
aceste cartiere s-au transfor-
mat în ghetoruri”, a mai decla-
rat Lefebvre, care a adãugat cã
forþele de ordine nu sunt sufi-
cient de bine echipate sau an-

trenate pentru a putea gestio-
na situaþia din aceste zone mãr-
ginaºe. Postul radio Francein-
fo a relatat cã un ºofer de au-
tobuz a suferit rãni uºoare
dupã ce vehiculul lui a fost lo-
vit de un cocktail molotov. In-
cidentele au început în urmã cu
câteva zile în zona Aulnay-
sous-Bois, dupã ce patru ofi-
þeri de poliþe au fost suspen-
daþi în urma acuzaþiilor cã ar fi
dat dovadã de brutalitate în timp
ce încercau sã aresteze un tâ-

nãr, inclusiv prin comiterea unei
agresiuni sexuale. Unul dintre
ofiþerii de poliþie implicaþi în
acest caz este anchetat pentru
viol ºi ceilalþi trei pentru uz ex-
cesiv de forþã. Tânãrul, în vâr-
stã de 22 de ani, a fost marþi
vizitat în spital de preºedintele
Francois Hollande. Lefebvre a
declarat cã incidentele violente
din cursul nopþii de marþi spre
joi au avut loc în special în zona
din jurul oraºului Aulnay-sous-
Bois, aflat la nord-est de Paris.
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In labirintul unui grizzly

Se difuzeazã la HBO, ora 21:20

Doi fraþi înstrãinaþi încearcã sã
se apropie din nou ºi decid sã
meargã împreunã cu prietene-
le lor în Alaska. Odatã ajunºi
acolo, ei devin þinta unui urs
grizzly...
Cu:
Thomas Jane, Piper Perabo,
James Marsden, Billy Bob
Thornton

Aeon Flux

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:45

Plasat în 2415, Aeon Flux
este o viziune a viitorului
adusã de Karyn Kusama,
regizoarea mult apreciatului
“Girlfight”.
Acþiunea are loc într-un viitor
peste 400 de ani, când bolile
au ucis majoritatea popula-
þiei pãmântului, cu excepþia
unui oraº-stat numit Bregna,
protejat de un zid înalt ºi
condus de un consiliu de
oameni de ºtiinþã...

28 de zile

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Gwen Cummings, un jurnalist
de succes din New York ºi o
petrecãreaþã, îºi trãieºte viaþa
într-o distracþie continuã.
Problema e cã niciodatã nu
ºtie sã se opreascã la timp.
Aºa cã atunci când împrumutã
limuzina de nuntã a sorei ei ºi
o înfige în terasa unei case...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Înnoratjoi, 9 februarie - max: -2°C - min: -5°C

$
1 EURO ...........................4,4888 ............. 44888
1 lirã sterlinã................................5,2661....................52661

1 dolar SUA.......................4,2168........42168
1 g AUR (preþ în lei)........167,5996.....1675996

Cursul pieþei valutare din 9 februarie 2017 - anunþat de BNR
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JOI - 9 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
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Lozul cel mare
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 A doua emigrare
22:55 Vorbeºte corect! (R)
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 Naturã ºi aventurã (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Arte, carte ºi capricii (R)
15:30 Filler
15:40 Visuri furate
2015, Dramã, Thriller
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!
21:10 Anotimpul victoriei
2009, Comedie, Sport
23:10 Slevin: Nevinovat cu

ghinion
2006, SUA, Dramã, Thriller
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Eurovision. Concurenþii!

(R)
02:05 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
03:15 Naturã ºi aventurã (R)

TVR 2

07:50 Cel mai mare ipohondru
09:40 Secretul lui Adaline
11:30 Mamã, ce zi!
13:30 O zi perfectã
15:15 Garderobierul
17:05 Rodencia ºi dintele
18:35 O întâlnire
20:00 Hitchcock/Truffaut
21:20 In labirintul unui grizzly
22:50 Obsesie periculoasã
00:45 Black Mass: Afaceri

murdare
02:45 Fraþi vitregi
04:25 In labirintul unui grizzly
06:00 Garderobierul

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 6 Gloanþe
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:45 Aeon Flux
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 6 Gloanþe (R)
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
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 La Mãruþã (R)
08:00 Copilãria lui Kermit (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 La mulþi ani! (R)
14:45 În ritm de step 2 (R)
16:30 La bloc
18:45 Jonglerul
20:30 28 de zile
22:45 La limita
00:45 28 de zile (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Jonglerul (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 ªase zile, ºapte nopþi
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
22:30 Xtra Night Show
01:00 ªase zile, ºapte nopþi (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

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

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, 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 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 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 Buletin de Bucureºti
1982, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 M-a fãcut mama artist
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
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 în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Lego Batman: Filmul

Ora: 14:00(3D, ro); 16:00(3D, ro)

Gen film: Acþiune, Animaþie, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic

Cu: Zach Galifianakis, Jenny Slate, Will
Arnett, Ralph Fiennes, Mariah Carey, Billy

Dee Williams

Resident Evil: Capitolul final

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

Gen film: Acþiune, Horror, SF, Thriller

Cu: Ali Larter, Milla Jovovich,
Ruby Rose, William Levy

Regizor:Paul W.S. Anderson

RECOMANDÃRI TV
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Agentul de la U.N.C.L.E.

Se difuzeazã la HBO, ora 15:20

Plasat la începutul anilor 60', în
plin Rãzboi Rece, Agentul de la
U.N.C.L.E. evidenþiazã concu-
renþa dintre cei doi agenºi de
top CIA ºi KGB. Nevoiþi sã lase
deoparte vechile conflicte, cei
doi trebuie sã facã echipã pen-
tru a opri o organizaþie crimina-
lã internaþionalã, care vrea sã
destabilizeze fragila ordine
mondialã folosind arme nuclea-
re ºi tehnologie avansatã...

Elysium

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

În anul 2154, omenirea este
împãrþitã în douã clase sociale:
cei extrem de bogaþi, care
trãiesc lipsiþi de griji pe staþia
spaþialã Elysium ºi restul oa-
menilor, prizonieri pe un
Pãmânt suprapopulat, cu
resursele naturale epuizate.
Disperaþi, aceºtia din urmã ar
face orice ca sã scape de
sãrãcia ºi mizeria în care trã-
iesc. Singurul care ar putea
aduce egalitate între aceste
cele douã lumi este Max...

Vânãtoare de oameni

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Chance Bordeaux este un
marinar dur care îºi cautã de
lucru în New Orleans, un oraº
unde necazurile se þin lanþ.
Poliþia nu mai face faþã proble-
melor cu care se confruntã
oraºul ºi anarhia pare sã
cuprindã metropola. Intre
timp, Natasha Binder ajunge în
New Orleans...

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 10 februarie

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

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
09:50 Discover Romania
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:35 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Inteligenþã la export
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Inteligenþã la export (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pofticioºi, la cratiþã!
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 D'ale lu' Miticã (R)
15:30 Filler
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 Destinul prinþesei Ok-

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

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:00 Gala Umorului
22:10 Trei fraþi ºi o moºtenire
2014, Comedie
00:10 Anotimpul victoriei
2009, Comedie, Sport
02:00 Eurovision. Concurenþii!

(R)
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)

TVR 2

07:45 Race
10:00 Mica sirenã 2: Întoarcerea

în mare
11:15 O întâlnire
12:35 Douã lozuri
14:00 Dincolo de soare
15:20 Agentul de la U.N.C.L.E.
17:15 Filme ºi vedete
17:45 Race
20:00 ªase
20:45 Atac de Ziua Naþionalã
22:20 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
00:30 Bãieþi frumoºi - Filmul
01:55 Calul de luptã

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 Elysium
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
22:30 Legiunea
2010, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
00:15 Elysium (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
02:00 Legiunea (R)
2010, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
03:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
2015, Turcia, Dramã
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)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Pe urmele lui Marylin

Monroe
13:45 Erou din întâmplare
16:15 La bloc
18:30 Nebunie suburbana
20:30 Urmãrire în Tokyo
22:45 Monstrul din Lake Placid
01:00 Urmãrire în Tokyo (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 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 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
22:45 iUmor Special
01:45 Vânãtoare de oameni (R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
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 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Crank: Tensiune maximã
2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

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

bine
20:30 Balul de sâmbãtã seara
1968, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev

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

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

SPORT.RO



12 / cuvântul libertãþii joi, 9 februarie 2017programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV

SÂMBÃTÃ - 11 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
08:00 Europa mea
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Zon@ IT
10:00 Kazahstan - un sfert de

secol de independenþã
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 TVR 60 (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal masculin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Dor de tata
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 Dor de tata (R)
02:15 Vorbeºte corect! (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 Exclusiv în România (R)
03:55 Zon@ IT (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Prostanacul
1965, Franta, Comedie
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:10 Majordomul
2013, SUA, Biografic, Dramã
23:30 Valhalla: regatul întuneri-

cului
2009, Danemarca, Marea

Britanie, Acþiune, Aventuri
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Eurovision. Concurenþii!

(R)
02:10 Arte, carte ºi capricii (R)
03:00 Poveste dupã poveste

(R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Duelul pianelor (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)

TVR 2

07:50 Mamã, ce zi!
09:50 Doamna din apã
11:40 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
13:50 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
15:20 Clasa bogatã
16:45 Sexul, batã-l vina!
18:25 De la 5 la 7
20:00 I Saw the Light
22:05 Mamã, ce zi!
00:05 Dupã 28 de zile
02:00 Mad Max: Drumul furiei
04:00 Ziua de mâine
06:00 O duminicã de pominã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Gracie
2007, SUA, Dramã
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Puterea imaginaþiei
2009, SUA, Germania, Come-

die, Dramã, Fantastic
15:00 Click - Zapând prin viaþã
2006, SUA, Comedie, Fantastic
17:00 Sejur cu surprize
2009, SUA, Spania, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 La limita extremã
2015, Germania, China, SUA,

Acþiune, Crimã, Sport, Thriller
22:30 Extra' pazã-n cartier
2012, SUA, Comedie, SF
00:45 La limita extremã (R)
2015, Germania, China, SUA,

Acþiune, Crimã, Sport, Thriller
02:30 Extra' pazã-n cartier (R)
2012, SUA, Comedie, SF
04:30 Gracie (R)
2007, SUA, Dramã
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
08:45 Teleshopping
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 Senora
20:00 Dragostea iartã orice
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragostea iartã orice (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:00 Nebunie suburbanã (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 În ritm de step 2 (R)
13:45 Erou din întâmplare (R)
16:15 La bloc
18:30 Surplus de bagaje
20:30 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor
22:15 Metoda Bannen
00:15 Viaþa în trei
02:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Albã ca Zãpada
2001, Canada, SUA, Germania,

Aventuri, Familie, Fantastic
11:00 Dragoste de cinci stele
1993, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Maleficent
2014, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Mister
22:00 Hellboy ºi Armata de Aur
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:30 Dragoste de cinci stele

(R)
1993, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:30 Observator (R)
03:15 Albã ca Zãpada (R)
2001, Canada, SUA, Germania,

Aventuri, Familie, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Sport, dietã ºi o vedetã
13:30 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
14:00 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bravo, ai stil!
23:00 Asta-i România!
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Asta-i România! (R)
03:15 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Focus Magazin
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
16:00 ªtefan cel Mare - Vaslui

1475
1975, România, Dramã, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Banc show
22:30 Alb orbitor
2008, Canada, Brazilia,

Japonia, Dramã, Mister, Romantic,
Thriller, Dragoste

00:30 Epic Show
01:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
02:30 Alb orbitor (R)
2008, Canada, Brazilia,

Japonia, Dramã, Mister, Romantic,
Thriller, Dragoste

04:30 Epic Show (R)
05:30 Focus 18 (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:45 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala, Raul

Catinas - Paul Slowinski
22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

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

SPORT.RO

DUMINICÃ - 12 februarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Handbal masculin
16:50 Vorbeºte corect! (R)
17:00 Politicã ºi delicateþuri
18:00 Lozul cel mare
18:30 Puterea binelui
19:00 Ochiul magic
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Varzã, cartofi ºi alþi

demoni
22:00 Garantat 100%
23:00 Puterea binelui (R)
23:35 Tezaur folcloric (R)
00:30 Dincolo de viitor (R)
01:00 Ultima ediþie (R)
01:30 Telejurnal (R)
02:10 Sport (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 La bani mãrunþi (R)
03:10 Kazahstan - un sfert de

secol de independenþã (R)
04:00 Discover Romania (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Poveste dupã poveste

(R)
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Ochii care nu se vad
1986, România, Dramã
15:35 Tandreþea lãcustelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Eurovision. Aleºii!
22:10 Tandretea lacustelor
2002, România, Dramã, Thriller
00:00 Arte, carte ºi capricii (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
02:50 Eurovision. Aleºii! (R)
04:30 Tandreþea lãcustelor (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Pact matrimonial
09:10 Rodencia ºi dintele
10:40 Goana dupã cadou 2
12:15 I Saw the Light
14:20 Filme ºi vedete
14:50 Aceiaºi rockeri nebuni
16:25 Confirmare
18:15 Pixels: O aventurã digitalã
20:00 Câini
21:45 Rãzbunãtorii
00:05 Dupã 28 de sãptãmâni
01:45 Weekend
03:20 Mare ºi tare
05:00 Fetele

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Sejur cu surprize (R)
2009, SUA, Spania, Comedie
12:00 Ce spun românii
13:00 Eu ºi monstrul meu
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
15:00 Zathura - O aventurã

spaþialã
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic, SF
17:00 Chemarea naturii
2009, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iron Man - Omul de oþel 2
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:00 Copoi de Hollywood
2003, SUA, Acþiune, Comedie
01:15 Iron Man - Omul de oþel 2

(R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
03:15 Copoi de Hollywood (R)
2003, SUA, Acþiune, Comedie
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)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragostea iartã orice (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Soþ de ocazie
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Soþ de ocazie (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 La Mãruþã (R)
07:30 Erou din întâmplare (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Surplus de bagaje (R)
14:15 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor

(R)
16:00 La bloc
18:15 Ishtar
20:30 Obsesie misterioasã
22:30 G.I. Jane
01:00 Obsesie misterioasã (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Elena din Troia
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
10:45 Hellboy ºi Armata de Aur

(R)
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
13:00 Observator
14:00 Maleficent (R)
2014, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Mister
16:00 Observator
17:00 Uniplay Show
19:00 Observator
20:00 Cursa mortalã
2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller
22:00 Zonã de pericol
2014, Franta, Canada, Acþiune,

Crimã, Dramã
00:00 Cursa mortalã (R)
2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller
02:00 Zonã de pericol (R)
2014, Franþa, Canada, Acþiune,

Crimã, Dramã
03:30 Elena din Troia (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
13:30 Bravo, ai stil! (R)
16:45 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã (R)
00:00 Papesa Ioana
2009, Germania, Marea

Britanie, Italia, Spania, Dramã,
Istoric, Romantic, Dragoste

02:00 Roata norocului (R)
04:00 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Focus Magazin
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Banc show (R)
16:00 Buletin de Bucureºti (R)
1982, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Închisoarea îngerilor
1994, SUA, Crimã, Dramã
01:15 Trãdaþi în dragoste
03:00 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Secrete de stil (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 Stiri Sport.ro
14:00 Magazin UEFA Cham-

pions League (premiera)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 "Bataie cu de toate!”,

Local Kombat Constanta
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:30 Da-i bataie! Local Kombat

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
CASA DE CULTURÃ „TRA-

IAN DEMETRESCU”,  cu sediul
în localitatea Craiova, str. Tra-
ian Demetrescu, nr. 31, judeþul
Dolj organizeazã concurs pen-
tru ocuparea funcþiilor con-
tractuale vacante, de: - REFE-
RENT IA – Compartimentul Pro-
iecte ºi Programe: 1  post - RE-
FERENT I – Compartimentul
Proiecte ºi Programe: 1 post, -
ADMINISTRATOR I – Comparti-
mentul Administrativ: 1 post
conform HG 286/23.03.2011  cu
modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. Concursul se va des-
fãºura la sediul Casei de Cultu-
rã “Traian Demetrescu” astfel: -
Proba scrisã în data de
03.03.2017, ora 10.00, - Proba
interviu în data de 07.03.2017,
ora 10.00, Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã în-
deplineascã urmãtoarele condi-
þii specifice: I. Pentru posturile
de referent: - studii superioare
de specialitate de lungã duratã
în domeniul ºtiinþelor umaniste
absolvite cu diplomã de licen-
þã, masterat sau alte studii post-
universitare în specialitate; - ve-
chime in specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului pen-
tru care se organizeazã concur-
sul: minim 5 ani pentru postul
de referent IA ºi minim 3 ani pen-
tru postul de referent I; - atestat
lingvistic nivel minim B2. II. Pen-
tru postul de administrator: - au
studii medii absolvite cu diplo-
mã de bacalaureat; - au experi-
enþã profesionalã de minim 3

Anunþul tãu! OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curã-
þenie generalã în
apartament, de douã
ori pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
Femeie internã. Tele-
fon: 0765/789.333.

PRESTÃRI SERVICII
Emailez cãzi impe-
cabil. Telefon: 0744/
119.516
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. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator,
modific repar haine
de damã ºi bãrbat,
repar instalaþii sanita-
re ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj-1. Telefon:
0769/274.704.

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi po-
sibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã
de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

ani; - au cunoºtinþe de nivel
mediu în utilizarea calculatoru-
lui (Microsoft Office, Tehnolo-
gii Internet). Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul din Strada
Traian Demetrescu, Nr. 31, Cra-
iova, Dolj. Relaþii suplimentare
la sediul din Strada Traian De-
metrescu, Nr. 31, Craiova, Dolj,
telefon: 0351/413369, de luni-vi-
neri intre orele 09-15 sau pe pa-
gina de internet www.tradem.ro
(secþiunea anunþuri). E-mail:
tradem@tradem.ro.

HEINEKEN ROMANIA -
punct de lucru Craiova, anunþã
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
CONSTRUIRE HALA P+1E parþi-
al ªI STRUCTURÃ SUSÞINERE
REZERVOARE METALICE, pro-
pus a fi amplasat în MUN. CRA-
IOVA, CALEA SEVERINULUI,
NR. 50, JUD. DOLJ. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul CRAIOVA, CALEA SE-
VERINULUI, NR.50, în zilele de
L-J, între orele 8-16 ºi vineri în-
tre orelele 8-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diu Agenþiei pentru protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, fax: 0251/419035,
email office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 9 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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Domiciliat în ............................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag
UE. 0723/684.511.

Vând 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai,
prãºitoare de cai, în-
gropãtoare. Telefon:
0768/721.915.
Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap,
TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 pi-
cioare schelã meta-
licã. Telefon: 0761/
853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
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, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 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 pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
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. Tele-
fon: 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, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat
ºi mobilat, micro-
centralã, aer condi-
þionat, balcoane în-
chise termopan,
igienã ºi liniºte de-
plinã, 220 E. Tele-
fon: 0722/956.600.

DIVERSE
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.
CÃMIN bãtrâni
999 RON. Înscrieri
ºi relaþii contracte
întreþinere: 0766/
673.666.

PIERDERI
PERLA CARPAÞI-
LOR SRL J16/
331/ 2004 declarã
pierdut certificat
constatator sediu
social Beharca. Se
declarã nul.
MIDROFLOR SRL
declarã pierdut
certificat constata-
tor punct de lucru
Piaþa Centralã. Se
declarã nul.

Pierdut legitimaþie
student eliberatã de
Facultatea de ªtiinþe
Universitatea din
Craiova pe numele
PETAR JANULOV-
SKI. Se declarã nulã

DECESE
Familia pãrintelui
Mihalache Tudori-
cã anunþã trecerea
la cele veºnice a

scumpei soþii ºi
mame ELISABE-
TA, în vârstã de 64
de ani. Înmormân-
tarea are loc astãzi,
la ora 13, cu pleca-
re din Bd. Gheor-
ghe Chiþu nr. 92.
Serviciul religios se
va desfãºura la Bi-
serica Sf. Nicolae-
Ungureni. Dumne-
zeu sã o ierte!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

llie Nãstase, cãpitanul nejucã-
tor al echipei de Fed Cup a Ro-
mâniei, a anunþat, ieri, în cadrul
unei conferinþã de presã, cã So-
rana Cîrstea ºi Irina Begu vor juca
în primele meciuri la simplu, în
confruntarea cu Belgia, programa-
tã în 11 ºi 12 februarie, la Sala
Polivalentã din Bucureºti, în pri-
mul tur al Grupei Mondiale II.
“Sorana ºi Irina vor juca în pri-
mele meciuri la simplu. Cred cã
umplem arena (n.r. aproximativ
5.000 de locuri), ar fi venit ºi
15.000 de oameni. Nu am lucrat
cu fetele, este un antrenor care a
lucrat cu ele, doamna Tecºor. Eu
o sã stau pe scaun ºi o sã dau niº-
te sfaturi, atât. În plus, fiecare
jucãtoare are câte un antrenor care
va sta în timpul jocului în spatele
lor” a afirmat Nãstase.

Irina Begu este convinsã cã va
avea de învãþat de la cãpitanul ne-
jucãtor al echipei României: “Sunt
mai multe emoþii în Fed Cup, e o
competiþie diferitã. Sperãm sã câº-
tigãm dupã meciurile de simplu.
Am venit puþin mai târziu ºi nu am
apucat sã vorbesc foarte mult cu
Ilie Nãstase, dar sunt sigurã cã ne
va ajuta în zilele urmãtoare.”

Sorana Cîrstea, care a evoluat
în optimile de finalã ale turneului
Australian Open 2017, abia aº-
teaptã sã evolueze pentru Româ-
nia. “Mi-a fost dor de Fed Cup,
am amintiri frumoase de la me-
ciul cu Serbia. Mã bucur cã joc
acasã, în Bucureºti, o sã am alã-
turi familia ºi prietenii. Am înce-
put bine sezonul, am avut o pre-
gãtire de iarnã bunã. Nu e magie,
e doar muncã”, a declarat Cîrstea.

Ilie Nãstase, cãpitanul nejucãtor al echipei de Fed Cup a României, a anunþat:

Cîrstea ºi Begu vor juca în primeleCîrstea ºi Begu vor juca în primeleCîrstea ºi Begu vor juca în primeleCîrstea ºi Begu vor juca în primeleCîrstea ºi Begu vor juca în primele
meciuri la simplu, contra Belgieimeciuri la simplu, contra Belgieimeciuri la simplu, contra Belgieimeciuri la simplu, contra Belgieimeciuri la simplu, contra Belgiei

Cine ne reprezintã
la dublu

Totodatã, Ilie Nãstase a anunþat
cã Monica Niculescu ºi Irina Begu
vor juca în meciul de dublu, ulti-
mul al întâlnirii cu Belgia

“La dublu o sã joace Monica
ºi Irina. Sunt OK. ªi-au fãcut
deja încãlzirea”, a spus Nãsta-
se, completat de Begu: “Iniþial
nu îmi programasem sã joc ºi
dublu la Sankt Petersburg, dar
am vorbit cu Monica ºi am cã-
zut de acord cã ar fi bine pentru
Fed Cup sã avem câteva meciuri
în picioare împreunã. Am avut
acolo douã meciuri, unul câºti-
gat, altul pierdut, dar important
a fost cã am jucat împreunã ºi
cred cã a fost foarte bine. Dar
eu sper sã câºtigãm încã de la
simplu ºi sã nu mai avem nevo-
ie de meciul de dublu. Dar dacã
va fi nevoie, noi suntem pregã-
tite”, a declarat Begu.

Niculescu: “Simona
este o pierdere,

dar suntem
o echipã ºi cred

cã vom reuºi”
Monica Niculescu, considerã

cã echipa României poate sã în-
vingã Belgia ºi fãrã Simona Ha-
lep, care va lipsi din cauza unei
accidentãri.

“Mã bucur sã mã aflu aici, în-
totdeauna mi-a plãcut sã joc în
Fed Cup, alãturi de publicul nu-
meros de acasã. Cu siguranþã,
Simona Halep este o pierdere,
dar suntem o echipã ºi cred cã
vom reuºi. Mi se pare cã sun-

tem pregãtite ºi cred cã vom face
o figurã frumoasã”, a zis Nicu-
lescu, în cadrul aceleiaºi confe-
rinþe de presã.

Jucãtoarea care îi va lua lo-
cul Simonei Halep în confrun-
tarea cu Belgia din Grupa Mon-
dialã II este Patricia Þig, trecu-
tã iniþial ca rezervã. “Pentru
mine e o onoare cã am fost con-
vocatã în echipa de Fed Cup,

atmosfera e foarte plãcutã”, a
afirmat Þig.

Aºadar, România va se va
baza în meciul cu Belgia pe Iri-
na Begu (29 WTA), Monica Ni-
culescu (36), Sorana Cîrstea (62)
ºi Patricia Þig (106). De partea
cealaltã, cãpitanul nejucãtor Do-
minique Monami va miza pe ur-
mãtoarele: Yanina Wickmayer
(60 WTA), Kirsten Flipkens (74

WTA), Elise Mertens (83) ºi Ma-
ryna Zanevska (123).

Programul meciurilor va fi
stabilit mâine.

România ºi Belgia s-au mai
întâlnit de trei ori în Fed Cup,
iar tricolorele au pierdut de fie-
care datã, cel mai recent în 1995.
De menþionat ºi faptul cã bel-
giencele vin dupã cinci victorii
în aceastã competiþie.

Învinsã cu 3-1 în turul din Bã-
nie, SCM Universitatea n-a pu-
tut remonta ºi obþine o califica-

DIGI SPORT 2

20:00, 21:30 – HANDBAL
(M) – Liga Campionilor: Rhein-
Neckar Lowen – Vive Tauron
Kielce, HC Meshkov Brest –
Pick Szeged.

DIGI SPORT 3

21:00 – VOLEI (F) – Liga
Campionilor: Volero Zurich – CS
Alba Blaj.

DIGI SPORT 4

18:00, 20:00 – BASCHET
(M) – Euroliga: Unics Kazan –
Real Madrid, ÞSKA Moscova –
Steaua Roºie Belgrad.

DOLCE SPORT 1

20:00 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: Rhein-Neckar
Lowen – Vive Tauron Kielce /

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

2:00 – HOCHEI – NHL: Wa-
shington Capitals – Detroit Red
Wings.

DOLCE SPORT 2

21:30 – HANDBAL (M) –
Liga Campionilor: HC Meshkov
Brest – Pick Szeged.

EUROSPORT 1

11:30, 13:30 – SCHI ALPIN
(F, M) – Campionatul Mondial,
la St. Moritz, în Elveþia / 15:30
– BIATLON (ºtafetã mixt) – CM,
la Hochfilzen, în Austria / 20:45
– SNOOKER – Marele Premiu
Mondial, la Preston, în Regatul
Unit.

EUROSPORT 2

15:00 – SNOOKER – Marele
Premiu Mondial, la Preston, în
Regatul Unit.

Voleibaliºtii craioveni se opresc
în semifinalele Cupei României

re, în premierã, în finala Cupei
României, cedând din nou, asea-
rã, cu acelaºi rezultat, în compa-

nia liderului Diviziei A1, Arcada
Galaþi (pe seturi: 23-25, 23-25,
25-20, 20-25).  A fost al cincelea
eºec consecutiv în faþa formaþiei
din Moldova, acestora adãugân-
du-li-se cel suferit în toamnã, în
campionat, 1-3 (d), ºi cele din
sferturile ediþiei trecute a Cupei,
1-3 (d) ºi 2-3 (a).

Pentru SCM “U” Craiova, aflatã
actualmente pe locul 4 în întrece-
rea internã, urmeazã acum o de-
plasare pe terenul lui CS Caran-
sebeº (locul 8), meci programat
sâmbãtã, de la ora 17:00.

În manºa secundã a celeilalte
semifinale, o reeditare a ultimului
act al precedentei ediþii, deþinãtoa-
rea trofeului, Muncipal Zalãu, a dat
piept tot asearã, dar dupã închii-
derea ediþiei, cu ªtiinþa Explorãri
Baia Mare (3-1 în tur).



16 / cuvântul libertãþii joi,9 februarie 2017
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

sportsportsportsportsport

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 22 10 8 4 34-22 35
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. ACS Poli 22 6 5 11 22-35 9
14. ASA 22 5 3 14 18-34 9

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 a 23-a

ASA – ACS Poli, mâine, ora 17.30
CSMP Iaºi – Astra, mâine, ora 20
FC Botoºani – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18
Gaz Metan – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – FC Voluntari, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 17.30
Chiajna – Dinamo, luni, ora 20

Universitatea Craiova joacã sâm-
bãtã, de la ora 18, în deplasare, cu
FC Botoºani, în etapa a 23-a a Li-
gii I. Transferat în iarna aceasta
de la FC Botoºani pentru 50.000
de euro, bulgarul Radoslav Dimi-
trov spune cã este important ca el
ºi noii colegi sã fie foarte concen-
traþi în special în debutul jocului,
când formaþia lui Leo Grozavu este
foarte periculoasã. „Este un meci
foarte important pentru noi ºi va fi
foarte greu. ªtiu cum se joacã aco-
lo ºi dacã trecem cu bine peste
primele 15 minute, atunci va fi bine.
Sunt fericit sã am ajuns la un club
aºa de mare ºi iubit ºi m-am adap-
tat repede, am experienþã, nu sunt
un copil sã am nevoie de timp pen-
tru acomodare” a spus fundaºul
dreapta de 28 de ani.

Votat de fanii Craiovei „omul
meciului” cu FC Voluntari, Alex
Bãluþã spune cã un rezultat pozitiv
în meciul cu FC Botoºani este im-
portant atât prin prisma faptului cã
poate asigura prezenþa în play-off a

Preºedintele lui FC Botoºani,
Cornel ªfaiþer, a declarat cã Uni-
versitatea Craiova are ºanse mari
la titlu, demonstrând cã se poate
lupta cu Steaua ºi Viitorul. „Craio-
va a demonstrat în acest sezon cã
poate visa frumos. Are un antre-
nor bun ºi, poate cel mai impor-
tant, au un grup unit, omogen, o
echipã care în mare joacã în ace-
eaºi formulã de doi-trei ani, iar
acest lucru se vede. Craiova nu este
cu nimic inferioarã Stelei sau Vii-
torului ºi de aceea cred cã are
ºansa ei la titlu”, a declarat Cornel
ªfaiþer. Oficialul formaþiei botoºã-
nene a mai precizat cã îºi doreºte,
totuºi, o victorie sâmbãtã: „Va fi
un meci frumos, un meci deschis,
de care pe care. Craiova nu va veni
la Botoºani sã se apere pentru cã e
o echipã care vrea titlul, vrea sã
fie campioanã ºi nu va veni sã ia

„Calde” de la preºedintele Botoºaniului înaintea meciului direct

ªfaiþer: „Craiova se poate bate pentru titlu”

doar un punct. Va juca totul pe car-
tea atacului. Noi la fel, nu ne vom
apãra pentru cã jucãm acasã ºi tre-
buie sã dãm totul pentru a câºtiga.

De aceea spun cã va fi un joc spec-
taculos din care în primul rând vor
avea de câºtigat spectatorii pentru
cã vor vedea fotbal adevãrat“.

Fundaºul dreapta bulgar a venit în iarna
aceasta de la urmãtorul adversar

al Universitãþii Craiova

Dupã ce Andrei Ivan ºi Alex
Bãluþã ºi-au prelungit con-
tractele pânã în 2021 cu Uni-
versitatea Craiova, mijlocaºul
Hristo Zlatinski a semnat pe
încã doi ani, începând din varã,
cu echipa antrenatã de Gigi
Mulþescu. „Zlatan” a venit în
2015 de la Ludogorets Razgrad
ºi a jucat, pânã acum, 58 de
meciuri pentru Universitatea,
în care a dat 5 goluri ºi 12 pase
decisive. Zlatinski este al doi-
lea cãpitan al ªtiinþei, dupã
Ivan ºi se afla în ultimele 6
luni de contract, situaþie în
care se mai aflã la clubul din
Bãnie: Madson, Nuno Rocha,
Popov ºi Acka.

Zlatinski ºi-a prelungit contractul cu ªtiinþa

alb-albaºtrilor, dar ºi fiindcã ar aduce
un plus de liniºte în perspectiva der-
by-urilor cu Steaua ºi Dinamo. „Va
fi un meci foarte greu pentru noi,
fiindcã întâlnim o echipã bunã, care
joacã fotbal, iar la Botoºani nu am
reuºit sã câºtigãm niciun punct pânã
acum. Sper sã ne pãstrãm forma
bunã ºi sã ne impunem, pentru a
obþine calificarea în play-off ºi pen-
tru a sta mai liniºtiþi înaintea jocuri-
lor cu Steaua ºi Dinamo. Sunt bu-
curos cã fanii m-au considerat cel
mai bun jucãtor al meciului trecut
ºi sper sã le confirm încrederea prin
prestaþii bune ºi în urmãtoarele par-
tide. Nu mã gândesc la vreun trans-
fer acum, cã am dat douã goluri,
mã gândesc doar la jocul meu ºi la
îndeplinirea obiectivelor. Mã simt
foarte bine pe postul pe care joc
acum, când nea Gigi m-a aºezat
prima oarã acolo am fost puþin
ameþit, nu ºtiam dacã pot evolua
acolo, dar treptat m-am adaptat
foarte bine” a spus mijlocaºul de 23
de ani.

Mulþescu: „Avem program greu
ºi nu suntem încã siguri

în play-off”
Antrenorul Gigi Mulþescu spu-

ne cã echipa sa are nevoie de cele
3 puncte la Botoºani, deoarece nu
are asiguratã prezenþa în play-off,
în condiþiile în care are cel mai di-
ficil program dintre echipele care

luptã pentru Top 6. „Pentru noi
este cel mai important meci, atât
pentru cã este primul, dar ºi pen-
tru cã un succes ne-ar asigura pre-
zenþa în play-off. Trebuie sã fim
cel puþin la fel de concentraþi, fi-
indcã va fi un meci greu. Avem
un program mai dificil decât ce-
lelalte echipe care luptã pentru
play-off, dupã meciul de la Boto-
ºani urmeazã cele cu Steaua, Di-
namo ºi Gaz Metan. Am experi-
enþã de 45 de ani în fotbal ºi ºtiu
cã se poate întâmpla orice, atât
timp cât nu þi-ai atins ºi matema-
tic obiectivul, aºa cã nu mã ha-
zardez. Botoºaniul este o echipã
care s-a schimbat în iarna aceas-
ta, iar din meciul cu Chiajna nu
am putut sã vãd mare lucru, din
cauza ceþii. Oricum, ei joacã foar-
te avântat acasã, au un stil ofen-
siv, agresiv, sper ca ºi arbitrul sã
nu tolereze jocul peste limita re-
gulamentului. Ne temem ºi de sta-
rea terenului, care nu ne avanta-

jeazã, fiindcã suntem o echipã
care se bazeazã pe posesie” a
spus Mulþescu.

Problema Craiovei o reprezintã
fundaºul stânga, Marius Briceag
fiind suspendat, iar în lot nu mai
existã un alt jucãtor specializat pe
acest post. Mulþescu spune cã a
testat deja douã variante, cu jucã-
tori reprofilaþi, dar sperã totuºi în
rezolvarea pe ultima sutã de metri
a transferului lui Bogdan Bucuricã
de la Chiajna. Dacã acesta ar ajun-
ge în Bãnie, ar juca de douã ori într-
o sãptãmânã împotriva celor de la
Botoºani. „Absenþa lui Briceag ne
creazã un disconfort, dar avem
douã soluþii la îndemânã. Sper sã
vinã Bucuricã, ºansele sunt mari
sã se realizeze transferul, care ar
fi ºi ultimul din aceastã iarnã”.

Gigi Mulþescu a anunþat cã ata-
cantul bosniac Nusmir Fajic este
apt de joc, iar tânãrul mijlocaº Radu
Bârzan este în probe la Pandurii
Târgu Jiu.
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