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-  În 1859, politicienii de
atunci ne-au unit, Popescule, iar
dupã 1989, politicienii de acum
ne-au dezbinat.

Pentru cã iarna este
mult mai asprã în
sudul judeþului,
aproape de Dunãre,
din cauza viscolului
care se resimte mai
puternic, Primãria
Cãlãraºi a luat mãsuri
speciale pentru a
depãºi cu bine zilele
cu ger ºi zãpadã. Nu
doar deszãpezirea
drumurilor din comu-
nã a fost un obiect
pentru autoritãþile
locale, ci ºi ajutorarea
bãtrânilor care nu au
nici un sprijin, fiind
singuri. Acolo unde a
fost nevoie, s-au tri-
mis lemne pentru
încãlzirea locuinþelor
ºi au fost asigurate
alimente. 55555 RE
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SpuneaSpuneaSpuneaSpuneaSpunea
Bãsescu... odatã!Bãsescu... odatã!Bãsescu... odatã!Bãsescu... odatã!Bãsescu... odatã!

Nu ºtim cum, dar o rostire
memorabilã, între atâtea ºi
atâtea altele, ale lui Traian
Bãsescu, pe vremea când mai
era încã preºedintele þãrii, mai
exact pe 17 septembrie 2014,
legatã de „dezbrãcarea publicã
a premierului” de atunci, suna
cam aºa: „nu aº veni cu
completãri acum, am ºi o
oarecare planificare”. O
oarecare? Sau era vorba de o
tehnicã, bine însuºitã ºi excelent
practicatã. Cã nu a plãcut
multora, ca a plãcut enorm
altora, între care ºi elitelor..

Doljul, printreDoljul, printreDoljul, printreDoljul, printreDoljul, printre
judeþele codaºejudeþele codaºejudeþele codaºejudeþele codaºejudeþele codaºe
la controalelela controalelela controalelela controalelela controalele
APIA pe terenAPIA pe terenAPIA pe terenAPIA pe terenAPIA pe teren

La data de 28 ianuarie 2017,
8.174 de ferme din judeþele Alba,
Sãlaj, Hunedoara, Olt, Caraº-
Severin, Cluj, Bistriþa-Nãsãud,
Dolj se aflau în întârziere în pri-
vinþa controlului pe teren. Pen-
tru aducerea la zi ºi crearea po-
sibilitãþii de finalizare a controlu-
lui clasic, etapã obligatorie pen-
tru acordarea sumelor de cãtre
APIA, au fost detaºaþi de la alte
centre judeþene 262 specialiºti cu
atribuþii de control pe teren...
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Florin Piersic ºiFlorin Piersic ºiFlorin Piersic ºiFlorin Piersic ºiFlorin Piersic ºi
Medeea MarinescuMedeea MarinescuMedeea MarinescuMedeea MarinescuMedeea Marinescu
sunt sunt sunt sunt sunt „Strãini în„Strãini în„Strãini în„Strãini în„Strãini în
noapte”noapte”noapte”noapte”noapte” la la la la la
Naþionalul craioveanNaþionalul craioveanNaþionalul craioveanNaþionalul craioveanNaþionalul craiovean

“Redescoperim istoria împreunã”:

Cine suntem ºiCine suntem ºiCine suntem ºiCine suntem ºiCine suntem ºi
de unde venim ?de unde venim ?de unde venim ?de unde venim ?de unde venim ?
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Alina Gorghiu
despre înscrierea
lui Dacian Cioloº
în PNL: “Este
o opþiune care
îi aparþine”

Fostul preºedinte al PNL,
Alina Gorghiu, a declarat,
ieri, la Timiºoara cã nu s-a
discutat în interiorul partidu-
lui despre înscrierea fostului
premier Dacian Cioloº în
partid, dar se aºteaptã ca
„orice om care are ceva de
spus în politicã sã facã pasul
în interiorul PNL”. „Înscrie-
rea în PNL este o opþiune care
îi aparþine (n.red. lui Dacian
Cioloº). Când eram ºef al
partidului, i-am fãcut o astfel
de invitaþie, însã dânsul a
ezitat sã facã pasul în politicã
pentru cã promisese încã de la
începutul mandatului cã îl va
finaliza în calitate de premier
tehnocrat. Cât despre candi-
datura la ºefia PNL sau orice
altã funcþie, existã o condiþie
primordialã: trebuie sã fie
membru al partidului ca sã
poatã sã candideze la vreo
funcþie. Însã, vã mãrturisesc
cã aºtept ca orice om care are
ceva de spus în general, dar
mai ales în politicã, sã facã
pasul în interiorul PNL. Dacã
va fi o opþiune pentru domnul
Cioloº, vom vedea, depinde
doar de domnia sa. Partidul
este deschis la orice fel de
personalitate care doreºte sã
întãreascã partidul. Dar, în
momentul acesta, nu s-a
discutat în interiorul partidu-
lui despre acest subiect ºi
despre o eventualã candidatu-
rã sau susþinere a unei
eventuale candidaturi a
domnului Cioloº”, a afirmat
Alina Gorghiu. Fostul preºe-
dinte al PNL a mai declarat
cã luni va avea loc o ºedinþã a
Biroului Politic Naþional ºi va
fi declanºatã procedura
pentru alegerile interne ale
partidului.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
semnat, ieri, decretul pentru con-
statarea vacanþei unei funcþii de
membru al Guvernului prin demi-
sia lui Florin Iordache din funcþia
de ministru al Justiþiei, precum ºi
decretul pentru desemnarea Anei
Birchall, ministrul delegat pentru

“În calitate de preºedinte al Camerei Depu-
taþilor ºi de preºedinte al PSD, fac un apel cãtre
toþi colegii din Parlament ca în cel mai scurt
timp pe care ni-l permite procedura sã adop-
tãm legea de aprobare a Ordonanþei 14 privind
abrogarea modificãrilor Guvernului la cele douã
coduri. Înþeleg cã toate partidele parlamentare
îºi doresc acest lucru. Deci avem o cvasi-una-

Administraþia Prezidenþialã a
anunþat cã ºeful statului a semnat
decretul pentru constatarea va-
canþei unei funcþii de membru al
Guvernului prin demisia lui Florin
Nicolae Jianu, ministrul pentru
Mediul de Afaceri, Comerþ ºi An-
treprenoriat. Totodatã, a semnat
decretul pentru desemnarea lui Ale-
xandru Petrescu, ministrul Eco-
nomiei ca ministru Interimar pen-
tru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi
Antreprenoriat.

Florin Jianu a demisionat în data
de 2 februarie din guvernul Grin-
deanu, imediat dupã începerea
protestelor de amploare din faþa
Guvernului, legate de modificarea
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Preºedintele Klaus Iohannis a semnat, ieri,
decretul de numire a Anei Birchall în funcþia de
ministru interimar al Justiþiei ºi pe cel de con-
statare a vacantãrii postului de Florin Iordache,

anunþã Administraþia Prezidenþialã.

Afaceri Europene ca ministru in-
terimar al Justiþiei.

Guvernul a anunþat joi cã mi-
nistrul delegat pentru Afaceri Eu-
ropene, Ana Birchall, este propu-
nerea premierului Sorin Grindea-
nu pentru a asigura interimatul la
ministerul Justiþiei. Anunþul a ve-

nit în condiþiile în care Florin Ior-
dache a declarat joi cã demisio-
neazã din fruntea Ministerului
Justiþiei. “De când am venit la
Ministerul Justiþiei, mi-am propus
ºi am efectuat toate demersurile
legale pt a remedia o serie de pro-
bleme existente ºi destul de sen-
sibile. Aºa cum aþi vãzut ºi dum-
neavoastrã, toate iniþiativele asu-
mate sunt legale ºi constituþionale.
Proiectele propuse sau aflate în
dezbatere publicã organizatã de
Ministerul Justiþiei, iar acum sunt
în dezbatere parlamentarã... Cu
toate acestea, pentru opinia publi-
cã nu a fost suficient, drept pen-
tru care am hot sã-mi înaintez
demisia din funcþia de ministru al
Justiþiei”, a spus Florin Iordache,

dupã ºedinþa Executivului.
Ana Birchall a urmat cursurile

de masterat ºi doctorat în drept la
Yale Law School din SUA ºi a lu-
crat ca avocat colaborator la fir-
ma de avocaturã White & Case
LLP din New York. Ulterior, a lu-
crat la Ministerul Afacerilor Exter-
ne ºi comisia pentru politicã exter-
nã a Senatului, iar în intervalul iu-
lie 2012- decembrie 2012 a fost
consilier al premierului de atunci,
Victor Ponta, apoi Înalt Reprezen-
tant pentru afaceri europene ºi par-
teneriat cu SUA. Ea mai fost se-
cretar ºi apoi preºedinte al comi-
siei pentru afaceri europene din
Camera Deputaþilor. Interimatul se
asigurã pentru o perioadã de cel
mult 45 de zile.

Alexandru Petrescu, ministru interimar
pentru Mediul de Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat

Preºedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul de
numire în funcþia de ministru interimar pentru Mediul de

Afaceri, Comerþ ºi Antreprenoriat a lui Alexandru Petrescu,
cel care ocupã ºi funcþia de ministru al Economiei.

Codurilor Penale prin OUG 13.
“Mã opresc aici din activitatea gu-
vernamentalã pentru cã aºa imi
dicteazã conºtiinþa, iar asta nu este
negociabil pentru nimic în lume!!!
Îi rog pe cei tentaþi sã foloseascã
gestul meu în scop politic, pro-
pagandistic sau de orice alta na-
turã a incita, sã se abþinã. Sunt ºi
rãmân tehnocrat, nu mã pricep la
politicã, ma pricep la domeniul
IMM ºi la antreprenoriat. (...) Am
reflectat cu responsabilitate la
ceea ce este etic sã fac în conti-
nuare ºi nu în principal pentru
probitatea mea profesionalã, pen-
tru cã aici am conºtiinþa curatã,
ci pentru copilul meu, pentru cum

o sã ma uit în ochii lui ºi ce anu-
me o sã îi spun peste ani. O sã îi
spun cã tata a fost un laº ºi a girat
acþiuni pe care nu le împãrtãºeºte

sau a ales sã iasã cu fruntea sus
dintr-o poveste care nu este a
lui?!.”, a scris Jianu la acea vre-
me pe pagina sa de Facebook.

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Liviu Dragnea
vrea OUG 14 cât mai curând aprobatã de Legislativ

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Liviu Dragnea a fãcut ieri un apel la membrii
Legislativului pentru adoptarea “în cel mai scurt timp” a “legii de aprobare a Ordo-

nanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 14/2017, prin care sunt abrogate modificãrile
Codului Penal ºi Codului de Procedurã Penalã”.

nimitate în acest sens, ceea ce înseamnã cã o
respingere a OUG 14 este exclusã, iar prelun-
girea dezbaterilor pe acest subiect nu se justifi-
cã”, a declarat Dragnea, conform unui comu-
nicat al Camerei .

Dragnea spune cã “întrucât e vorba de o
ordonanþã de urgenþã, ea trebuie dezbãtutã în
regim de urgenþã”, argumentând:”Aºa spune
Constituþia României la art. 115, alin. 5. Ceea
ce solicit eu este ca aceastã procedurã de ur-
genþã sã fie parcursã în cel mai scurt timp per-
mis de regulament, astfel încât Parlamentul sã

voteze pentru abrogarea Ordonanþei 13 ºi sã
trimitã rapid legea spre promulgare”.

Guvernul a adoptat Ordonanþa de urgenþã
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanþei de
urgenþã nr. 13/2017 pentru modificarea ºi com-
pletarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Pe-
nal ºi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedurã penalã, precum ºi pentru modifica-
rea Legii nr. 135/2010 privind Codul de pro-
cedurã penalã în 5 februarie. Actul normativ a
fost publicat, în aceeaºi, zi în Monitorul Ofi-
cial, Partea I.
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Spunea Bãsescu... odatã!Spunea Bãsescu... odatã!Spunea Bãsescu... odatã!Spunea Bãsescu... odatã!Spunea Bãsescu... odatã!
Nu ºtim cum, dar o rostire

memorabilã, între atâtea ºi atâ-
tea altele, ale lui Traian Bãses-
cu, pe vremea când mai era
încã preºedintele þãrii, mai
exact pe 17 septembrie 2014,
legatã de „dezbrãcarea publi-
cã a premierului” de atunci,
suna cam aºa: „nu aº veni cu
completãri acum, am ºi o
oarecare planificare”. O oa-
recare? Sau era vorba de o
tehnicã, bine însuºitã ºi exce-
lent practicatã. Cã nu a plãcut
multora, ca a plãcut enorm al-
tora, între care ºi elitelor inte-
lectuale, cã proiectul sãu poli-
tic a fost cum s-a vãzut, menit

sã împartã þara între bãsiºti ºi
antibãsiºti, nu despre asta e
vorba, ci de faptul greu de
contestat, cã în momentele cri-
tice, chiar de cumpãnã, comu-
nicarea a fost un har al sãu.
A demonstrat cu uºurinþã, pe
înþelesul tuturor, un adevãr, dar
ºi opusul acestuia. Intervenþia
sa, în dezbaterea moþiunii de
cenzurã din Parlament, a rede-
monstrat cã ºtie ce vorbeºte,
are replica acidã, promptã, tot
timpul cu el ºi pe deasupra
chiar acces la umor. Cã s-a
rãspopit dupã ieºirea din man-
dat, atacând curajos, uneori
ipocrit, propriul proiect, ma-

terializat, este o altã discuþie.
Ce a fãcut, de fapt, senatorul
Traian Bãsescu este cã ne-a
adus aminte de o replicã me-
morabilã a lui Moromete: „bã
sunteþi deºtepþi, dar vã omoa-
rã prostia”. Fiindcã demisia lui
Florin Iordache, aici voiam sã
ajungem, din funcþia de minis-
tru al Justiþiei, nu rezolvã „pro-
blema”, rebeliunea strãzii con-
tinuã ºi social-democraþii ºi
aliaþii lor probeazã anemie în
apãrarea voturilor primite la
alegerile legislative din decem-
brie, dar ºi faptul cã nu au idei,
nu au personalitãþi de þinutã, nu
au comunicatori credibili. Nu

cã s-ar gãsi în tabãra opoziþiei,
unde amatorismul are particu-
laritãþie lui, ºi nu este egalat de-
cât de tupeu, dar la guvernare
se aflã cei rezultaþi din alegeri
pe care strada încearcã sã îi
doboare. Schimbul de replici,
de la dezbaterea moþiunii de
cenzurã, de acum câteva zile, a
ilustrat ºi seceta de oratori vir-
tuoºi, penuria de calibre mora-
le, moliciunea din tabãra social-
democratã, invers proporþiona-
lã cu numãrul parlamentarilor.
Cu o nouã listã de revendicãri,
în weekend, protestele sociale
vor etala inerþia lor. Sã ne înþe-
legem: Traian Bãsescu nu a fost

ºi nu este un exemplu de urmat,
ca politician. A fost însã ºi a rã-
mas un politician uns cu toate
alifiile, cum se spunea odatã, ºi
de la el am aflat adevãrul de-
spre alþii ºi de la aceºtia adevã-
rul despre el. De ce atâtea „ar-
mãturi” ale statului sãu de drept,
au fãcut ulterior coadã la „miti-
tica”, asta nu s-a înþeles. Ce ar
mai trebui spus? Existã o puz-
derie de politicieni, însã numã-
rul oamenilor politici este infinit
mai mic. ªi, de la aceasta reali-
tate pleacã multe, inclusiv fap-
tul cã singurul reformism omo-
logat rãmâne obedienþa.

VALENTIN CEAUªESCU

Decizia a fost luatã în ºedinþa
de ieri a Sfântului Sinod care, tot-
odatã, ºi-a reînnoit apelul la dialog
ºi responsabilitate socialã, în con-
textul protestelor masive din ulti-
ma perioadã, dupã adoptarea de
cãtre guvern a ordonanþei de mo-
dificare a Codurilor Penale. Potri-
vit unui comunicat de presã al Pa-
triarhiei, în ºedinþa Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române, con-
dusã de Patriarhul Daniel, s-a de-
cis „binecuvântarea ºi sprijinirea
organizãrii la nivel naþional a Mar-
ºului pentru viaþã 2017 – „Ajutã
mama ºi copilul. Ei depind de tine”.
Acest eveniment se va desfãºura
în dupã-amiaza zilei de sâmbãtã, 25
martie 2017 (sãrbãtoarea Bunei
Vestiri). Prin acest eveniment se
mãrturisesc, la nivelul tuturor epar-
hiilor Patriarhiei Române, valorile
familiei creºtine tradiþionale”.

De asemenea, „în contextul fe-
nomenului emigraþiei actuale, Sfân-
tul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-

Biserica Ortodoxã Românã, alãturi de alte instituþii locale,Biserica Ortodoxã Românã, alãturi de alte instituþii locale,Biserica Ortodoxã Românã, alãturi de alte instituþii locale,Biserica Ortodoxã Românã, alãturi de alte instituþii locale,Biserica Ortodoxã Românã, alãturi de alte instituþii locale,
vrea sã organizeze cel mai mare marº din istoria sa recentãvrea sã organizeze cel mai mare marº din istoria sa recentãvrea sã organizeze cel mai mare marº din istoria sa recentãvrea sã organizeze cel mai mare marº din istoria sa recentãvrea sã organizeze cel mai mare marº din istoria sa recentã

Biserica Ortodoxã Românã anunþã organiza-
rea, pe 25 martie, a unui marº la nivel naþional

pentru susþinerea valorilor familiei creºtine tradi-
þionale. Este pentru prima oarã când BOR orga-

nizeazã o manifestaþie de asemenea amploare.

mâne îi îndeamnã pe toþi pãrinþii care
lucreazã în strãinãtate fie sã ia co-
piii cu ei, fie sã se întoarcã acasã la
copii, întrucât aceºtia suferã în mod
deosebit din cauza lipsei prezenþei
fizice ºi afective a pãrinþilor”, se mai
aratã în comunicat. În contextul
protestelor care continuã în toatã
România, pentru a doua oarã într-o
sãptãmânã, BOR a reluat apelul la -
„rugãciune, dialog ºi responsabili-
tate socialã pentru a fi depãºite stã-
rile conflictuale din societatea de
azi”. Apelul a fost fãcut pentru pri-
ma datã pe 3 februarie, ocazie cu
care Biserica a ºi-a arãtat susþine-
rea faþã de lupta anticorupþie.

„Societatea româneascã este
foarte tulburatã în aceste zile, de-
oarece existã un conflict între in-
stituþii majore ale statului ºi, ca ata-
re, o polarizare în rândurile popu-
laþiei. Deºi neutrã din punct de ve-
dere politic, Biserica nu este indi-
ferentã în plan social, ci receptea-
zã orientãrile sau dorinþele majore

ale poporului: dreptatea socialã,
diminuarea sãrãciei ºi creºterea ni-
velului de trai. În acest sens, tre-
buie continuatã lupta anticorupþie,
iar cei vinovaþi trebuie sancþionaþi,
deoarece hoþia ºi furtul degradea-

zã societatea în plan moral ºi ma-
terial. Totodatã, lupta împotriva
corupþiei nu trebuie folositã în sco-
puri politice partinice, iar sancþio-
narea ºi folosirea penitenciarelor nu
trebuie confundatã cu extermina-

rea, deoarece scopul acestora este
îndreptarea ºi reintegrarea socialã
a celor care recunosc ºi regretã
faptele rele pe care le-au sãvârºit-
”, se arata în luarea de poziþie a
BOR de pe 3 februarie.

În cartierul Craioviþa, în apropierea ªcolii Gim-
naziale nr. 30 „Mihai Viteazul”, o stradã este im-
proprie circulaþiei autovehiculor. Motivul este cel
specific sezonului rece: avarierea unei conducte
ce aparþine Termoficãrii. Excavat la circa doi me-
tri în adâncime, perimetrul a devenit impropriu
timp de câteva zile circulaþiei, inclusiv celei pieto-
nale. Ieri, angajaþii de la Termo terminaserã inter-
venþia ºi aºteptau echipa de la Compania de Apã
„Oltenia” pentru a schimba ºi conducta de apã,
datã fiind decopertarea existentã ºi accesul lejer la
reþeaua de apã.

Cum zilele urmãtoare se anunþã la fel de frigu-
roase ºi predispun la noi avarii în reþelele de utili-
tãþi, angajaþii Termoficãrii se aºteaptã la noi solici-
tãri în mai toate zonele Craiovei. Vechima reþelei

Încã o conductã de cãldurã a cedat gerului
conductelor de încãlzire este una dintre cauzele
avariilor, spun specialiºtii. Includerea lor într-un
program de reabilitare sau reparaþie este mai mult
decât necesarã.

O avarie în reþeaua de conducte subterane atra-
ge dupã sine intervenþia altor lucrãri. Dacã aces-
tea implicã spargerea carosabilului, sunt obþinute
autorizaþiile necesare de la Poliþia Rutierã ºi de la
toþi deþinãtorii de gospodãrie subteranã. Dupã re-
medierea avariei ºi restabilirea alimentãrii cu cãl-
durã sau apã existã obligaþia de a umple cu balast
spãrtura, care va fi readusã la nivelul carosabilu-
lui, astfel încât zona respectivã sã poatã fi redatã
traficului. Acest lucru se întâmplã imediat dupã
finalizarea reparaþiilor.

VALENTIN CEAUªESCU
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Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, joi, 9 februarie
a.c., apelul declarat de Florian Ilie,
de 52 de ani, bãrbatul care a înjun-
ghiat-o, în urmã cu un an, pe vân-
zãtoarea unui magazin din apropie-
rea Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova pentru … 29 de
lei. Doljeanul a fost condamnat, pe
fond, la o pedeapsã totalã de 14
ani închisoare, iar instanþa de apel
a menþinut sentinþa Tribunalului
Dolj ºi a dispus, în plus, ca incul-
patul sã fie obligat ºi la tratament
medical: „Respinge apelul formu-
lat de apelantul-inculpat Ilie Flo-
rian, ca nefondat. Admite apelul
formulat de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj. Desfiinþeazã în
parte sentinþa penalã, în sensul cã:
În baza art. 109 C.p. Dispune
obligarea inculpatului Ilie Flori-
an la tratament medical pânã la
însãnãtoºire sau pânã la obþinerea
unei ameliorãri care sã înlãture
starea de pericol, inclusiv pe pe-
rioada executãrii pedepsei în re-
gim de detenþie. (...) Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþa publicã de
la 09 februarie 2017”, se aratã în
hotãrârea Curþii de Apel Craiova.
Înjunghiatã pentru ... 29 de lei

Reamintim cã, luni, 29 februa-
rie 2016, în jurul orei 8.00, poliþiº-
tii din cadrul IPJ Dolj – Serviciul
de Investigaþii Criminale, au fost
anunþaþi cã Raluca Ciucã, în vâr-

Peste 600 pachete de þigãri de
contrabandã confiscate de
poliþiºtii doljeni

Poliþiºti din cadrul Po-
liþiei municipiului Bãileºti
împreunã cu efective din
cadrul Secþiei 8 Poliþie
Ruralã Rast au organizat,
joi, 9 februarie a.c., o ac-
þiune pe linia verificãrii
modului în care sunt res-
pectate prevederile legale
în domeniul comercializã-
rii produselor din tutun. Poliþiºtii au verificat 15 locuri ºi medii
cu risc criminogen, precum ºi 12 societãþi de alimentaþie publi-
cã din localitãþile Rast, Urzicuþa ºi Catane. În cadrul activitãþi-
lor desfãºurate au fost constatate ºi aplicate 5 sancþiuni contra-
venþionale de peste 42.000 lei, totodatã fiind confiscate, 110
pachete þigãri, legume ºi fructe pentru care comercianþii nu au
putut prezenta documente de provenienþã. De asemenea au fost
identificate ºi indisponibilizate 624 pachete þigãri netimbrate
(12.480 þigarete). Acestea au fost gãsite de poliþiºtii Secþiei 8
Poliþie Ruralã Rast ºi Postului de Poliþie Catane la o societate -
din comuna Catane, unde erau oferite spre vânzare. În cauzã a
fost întocmit dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de con-
trabandã, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Cercetaþi penal pentru furt
de lemne

Conform IPJ Dolj, joi
searã, în jurul orei 20.30,
poliþiºti din cadrul Secþiei
4 Poliþie Ruralã Coºoveni
au fost sesizaþi de un pã-
durar din cadrul Ocolului
Silvic Sadova cu privire la
faptul cã mai multe per-
soane au tãiat ºi sustras
arbori din perdelele de pro-
tecþie pe care le are în gestiune, iar în momentul depistãrii aces-
tora, în timp ce transportau materialul lemnos cu o cãruþã, l-au
ameninþat cu acte de violenþã. În temeiul sesizãrii, un echipaj de
poliþie s-a deplasat la locaþia indicatã, astfel fiind identificaþi Iulian
D., de 18 ani ºi Aripel S., de 52 de ani, ambii din comuna Rojiº-
te. Din primele cercetãri a rezultat cã aceºtia au tãiat ºi sustras
14 arbori, specia salcâm, pe care ulterior i-au depozitat la lo-
cuinþa doljeanului de 52 de ani. „Poliþiºtii au întocmit în cauzã,
pe numele celor doi bãrbaþi, dosar de cercetare penalã pentru
comiterea infracþiunii de tãiere ºi sustragere material lemnos”,
a precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Mandat pe 30 de zile pentru
doljeanul acuzat de viol ºi tâlhãrie

Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au dispus, joi, 9
februarie a.c., arestarea
preventivã pentru 30 de
zile a lui Petriºor ªain, de
32 de ani, din comuna Ro-
jiºte, respingându-i aces-
tuia cererea de a fi plasat
în arest la domiciliu. Bãr-
batul este acuzat cã în
noaptea de marþi  spre
miercuri a pãtruns, prin
forþarea uºii de acces, în imobilul unei femei de 65 de ani din
aceeaºi localitate unde, prin ameninþare cu o armã albã, a obli-
gat-o pe aceasta sã întreþinã raporturi sexuale. Mai mult, înainte
de pãrãsi locul faptei, bãrbatul i-a sustras victimei, dintr-un
portofel, 800 euro, 300 lei, precum ºi un telefon mobil. La câte-
va ore distanþã, în urma activitãþilor specifice desfãºurate de
poliþiºtii Biroului de Investigaþii Criminale, cu sprijinul  lucrãto-
rilor Secþiei 4 Poliþie Ruralã Coºoveni, a fost identificat ºi ridi-
cat pentru audieri, fiind apoi reþinut pe bazã de ordonanþã pen-
tru 24 de ore.

Sentinþã definitivã!
Face 14 ani de puºcãrie pentru cã a înjunghiatFace 14 ani de puºcãrie pentru cã a înjunghiatFace 14 ani de puºcãrie pentru cã a înjunghiatFace 14 ani de puºcãrie pentru cã a înjunghiatFace 14 ani de puºcãrie pentru cã a înjunghiat

o tânãrã ... ca sã ajungã dupã gratiio tânãrã ... ca sã ajungã dupã gratiio tânãrã ... ca sã ajungã dupã gratiio tânãrã ... ca sã ajungã dupã gratiio tânãrã ... ca sã ajungã dupã gratii
Florian Ilie, doljeanul de 52

de ani care, în urmã cu un an,
a înjunghiat-o pe angajata unui
magazin din apropierea Spitalu-
lui Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, o tânãrã de 25 de ani,
a obþinut ce ºi-a dorit. Le
declarase anchetatorilor cã voia
sã ajungã în spatele gratiilor
pentru cã nu avea din ce trãi,
iar acum a fost condamnat
definitiv. Magistraþii Tribunalu-
lui Dolj l-au condamnat în
octombrie 2016 la o pedeapsã
totalã de 14 ani închisoare
pentru comiterea infracþiunilor
de tentativã de omor ºi tâlhãrie
calificatã, iar joi, 9 februarie
a.c., Curtea de Apel Craiova i-a
respins apelul, pedeapsa rãmânând definitivã. În plus, instanþa
a decis ca bãrbatul sã urmeze un tratament medical.

stã de 25 de ani, vânzãtoare la SC
Rad Mar Exim SRL Craiova, un
magazin general din vecinãtatea
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, a fost înjunghiatã
de o persoanã necunoscutã care a
sustras douã pachete de þigãri ºi o
pâine. În urma anchetei demarate
de poliþiºti ºi procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, oa-
menii legii au stabilit cã Florian Ilie,
de 52 de ani, în jurul orei 7.40, a
mers la magazinul alimentar apar-
þinând SC Rad Mar Exim SRL Cra-
iova, situat în apropierea Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde vânzãtoare era persoana
vãtãmatã Ciucã Raluca în vârstã de
25 ani. Inculpatul i-a cerut douã
pachete de þigãri marca Viceroy ºi
o pâine, iar în momentul în care
persoana vãtãmatã i-a comunicat
cã trebuie sã plãteascã suma de 29
lei, acesta a scos din buzunarul
drept al hainei pe care o purta un
cuþit tip briceag ºi i-a aplicat o lo-
viturã cu acest obiect în zona ab-
dominalã (flanc stâng). Tânãra a
încercat sã-l împiedice sã plece din
magazin cu aceste bunuri, însã nu
a reuºit. Inculpatul a pãrãsit ma-
gazinul având asupra sa cele douã
pachete de þigãri ºi pâinea ºi s-a
deplasat în mai multe zone din Cra-
iova, iar în jurul orelor 14.00, a
mers la Secþia 1 Poliþie Craiova,
unde le-a spus lucrãtorilor de poli-
þie despre fapta comisã.

Trimis în judecatã pentru
tentativã de omor
ºi tâlhãrie calificatã

Tânãra a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, unde a fost supusã unei
intervenþii chirurgicale, iar medicii
legiºti au constatat cã leziunile su-
ferite de victimã necesitã 30-35 zile
îngrijiri medicale ºi i-au pus în pri-
mejdie viaþa, astfel cã s-a întocmit
dosar penal pentru tentativã de
omor. În timpul audierii la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj in-
culpatul a declarat cã nu are nici o
sursã de venit ºi a comis agresiu-
nea asupra tinerei pentru cã voia sã
ajungã la puºcãrie. Florian Ilie a fost
reþinut pentru 24 de ore, pe 29 fe-
bruarie, iar pe 1 martie a fost arestat
preventiv pe 30 de zile pentru co-
miterea infracþiunilor de tentativã de
omor calificat ºi tâlhãrie calificatã,
de atunci fiind în spatele gratiilor.
Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au finalizat cercetã-
rile ºi l-au trimis în judecatã pe dol-
jean, dosarul înregistrându-se pe 18
aprilie 2016 la Tribunalul Dolj, iar
pe 5 octombrie 2016 a fost pronun-
þatã sentinþa pe fond. Doljeanul a
fost gãsit vinovat de ambele infrac-
þiuni reþinute în sarcina sa, respec-
tiv tentativã de omor calificat ºi tâl-
hãrie calificatã, ºi a fost condam-
nat la o pedeapsã totalã de 14 ani
închisoare, fiind obligat sã acopere
ºi cheltuielile de spitalizare ale victi-
mei, în sumã de 2.660,86 lei ºi 700
de lei cheltuieli judiciare.
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Autoritãþile din comuna Cãlã-
raºi manifestã o atenþie deosebi-
tã, în aceste zile de iarnã, pentru
persoanele vârstnice ºi neajuto-
rate din comunã. Deºi este o lo-
calitate cu oameni tineri, care in-
vestesc mult în agriculturã, sunt
ºi case în care mai locuiesc doar
persoane vârstnice, fãrã sprijin
din partea rudelor. 25 de familii
au fost sprijinite, toate fiind în

evidenþa compartimentului de
Asistenþã Socialã. Bãtrânii au pri-
mit vizita reprezentanþilor primã-
riei, însoþiþi de poliþiºtii locali, ºi
s-a stabilit, pentru fiecare în parte,
care sunt necesitãþile. Acolo unde
a fost nevoie, au fost trimise lem-
ne pentru încãlzirea locuinþei ºi
aduse alimente ºi apã. „S-au luat
toate mãsurile necesare pentru a
ajuta persoanele aflate în dificul-
tate, dar în acelaºi timp s-a acþi-
onat astfel încât sã nu fie dru-
muri înzãpezite ºi sã fie asigurat
accesul cãtre punctele de interes
major ale comunei: ºcoli, dispen-
sar, farmacii ºi magazine. Visco-
lul a fost foarte puternic ºi am

Bãtrânii din Cãlãraºi, ajutaþi de autoritãþiBãtrânii din Cãlãraºi, ajutaþi de autoritãþiBãtrânii din Cãlãraºi, ajutaþi de autoritãþiBãtrânii din Cãlãraºi, ajutaþi de autoritãþiBãtrânii din Cãlãraºi, ajutaþi de autoritãþi
sã treacã peste iarnãsã treacã peste iarnãsã treacã peste iarnãsã treacã peste iarnãsã treacã peste iarnã

Pentru cã iarna este mult mai asprã în
sudul judeþului, aproape de Dunãre, din
cauza viscolului care se resimte mai pu-
ternic, Primãria Cãlãraºi a luat mãsuri
speciale pentru a depãºi cu bine zilele cu
ger ºi zãpadã. Nu doar deszãpezirea dru-

murilor din comunã a fost un obiect pen-
tru autoritãþile locale, ci ºi ajutorarea
bãtrânilor care nu au nici un sprijin, fiind
singuri. Acolo unde a fost nevoie, s-au tri-
mis lemne pentru încãlzirea locuinþelor ºi
au fost asigurate alimente.

avut de muncã pentru a deszã-
pezi drumul ce leagã satele Sãra-
ta ºi Cãlãraºi”, a declarat prima-
rul comunei, Vergicã ªovãilã.

Noul Centru de Recuperare
va avea o capacitate

de 30 de locuri
De altfel, Primãria Cãlãraºi are

un proiect ambiþios de amenaja-
re a unui centru pentru îngrijirea

bãtrânilor din comunã. Clãdirea
se aflã pe strada „Petre Baniþã”,
chiar la intrarea în localitate, aici
funcþionând, pânã nu demult,
ªcoala Gimnazialã nr. 2. Imobi-
lului i s-a schimbat destinaþia, cu
sprijinul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, apoi s-a încheiat
un protocol între primãrie ºi Di-
recþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
„Ne aflãm în faza de emitere a
certificatului de urbanism. Spe-
rãm sã terminãm investiþia cât mai
repede pentru a putea fi pusã în
funcþiune”, ne-a precizat prima-
rul Vergicã ªovãilã. Noul Centru
de Recuperare ºi Reabilitare va

avea o capacitate de 30 de locuri.
Persoanele care vor fi cazate aco-
lo vor primi servicii de îngrijire
personalã, asistenþã pentru sãnã-
tate ºi activitãþi de recuperare ºi
reabilitare.

Strãzile din comunã
vor fi modernizate

Pe lista de investiþii a Primã-
riei Cãlãraºi se aflã ºi alte lucrãri,
unele noi, iar altele aflate în des-
fãºurare. Autoritãþile doresc sã
continue, anul acesta, moderni-
zarea strãzilor, un proiect în acest
sens fiind depus pen-
tru finanþare la Minis-
terul Dezvoltãrii. Un alt
obiectiv îl reprezintã
amenajarea de trotuare
ºi parcãri, înlocuirea
de borduri ºi reabilita-
rea unor podeþe ºi ri-
gole existente. „Este un
proiect foarte impor-
tant pentru comunã de-
oarece s-au finalizat 20
de kilometri de canali-
zare ºi, dacã nu venim
tot mai repede cu rigo-
le ºi pavele, existã ris-
cul sã se colmateze
conductele ºi atunci se
deterioreazã sistemul.
În plus, facem ºi mo-
dernizarea trotuarelor
ºi amenajãm un numãr
de parcãri fiind este o
stradã foarte aglomera-
tã a localitãþii”, a expli-
cat primarul din Cãlã-
raºi. Proiectul are o
valoare de 1,5 milioa-
ne de lei, fãrã TVA ºi a
fost licitat, firma câº-
tigãtoare urmând sã în-
ceapã lucrarea în ur-
mãtoarea perioadã.

Monumentul eroilor
va fi reabilitat

Între obiectivele noi, Primãria
Cãlãraºi ºi-a propus sã decolma-
teze balta din zona Vadu Bercii,
proiect prins în vederea accesã-
rii de fonduri europene. Tot în
anul acesta, ar urma sã fie mo-
dernizat ºi reparat ºi monumen-
tul istoric, care se gãseºte în cen-
trul localitãþii ºi a fost ridicat în
cinstea eroilor cãzuþi la datorie.
Acolo unde este cazul, vor fi
amenajate noi rigole pentru pre-
luarea apelor pluviale. În cadrul
unor lucrãri de regularizare a cur-
surilor de apã, albiile pâraielor vor
fi amenajate. De asemenea, blo-
cul de locuinþe din comunã va fi
reparat ºi se doreºte achiziþiona-
rea unui buldoexcavator din fon-

duri de la Uniunea Europeanã, cu
care sã fie dotat parcul de utilaje
al Primãriei.

S-a început colectarea
taxelor ºi impozitelor

În ceea ce priveºte taxele ºi
impozitele, autoritãþile au decis

sã le pãstreze în acelaºi cuan-
tum ca în anul fiscal 2016, iar
autoritãþile autoritãþile aºteaptã

de la DGRFP Dolj cifrele pen-
tru întocmirea bugetului de ve-
nituri ºi cheltuieli pe anul 2017.
În aceastã perioadã, se efectu-
eazã un punctaj privind supra-
feþele de terenuri – situate în in-
travilan ºi extravilanul localitã-
þii, cât ºi pentru dotãri ºi ane-

xe, aceastã operaþiu-
ne fiind realizatã în
comun de cãtre in-
spectorii de la Taxe ºi
Impozite ºi cei de la
Registrul Agricol. În
plus, pentru o înca-
sare mai eficientã a
impozitelor, autoritã-
þ i le  au precizat  cã
toate rolurile nomina-
le unice au fost îm-
pãr þ i te  celor  t re i
agenþi încasatori, in-
clusiv rolurile analiti-
ce privind mijloacele
de transport ºi amen-
zile. În aceastã pe-
rioadã se lucreazã,
pentru fiecare sector
în parte, la deciziile
de impunere atât pen-
tru persoanele fizice,
cât ºi pentru persoa-
nele juridice, urmând
ca agenþii încasatori
sã se deplaseze per-
sonal la domiciliul
contribuabililor pen-
tru semnarea deciziei
de impunere ºi expli-
carea situaþiei fiscale
privind impozitele ºi

taxele de plãtit pentru anul 2017,
precum ºi cele din anii anteriori,
acolo unde este cazul.
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Ca urmare a acestei mãsuri,
în momentul de faþã numãrul
fermelor rãmase pentru control
a fost redus la 174. Astfel, con-
trolul poate fi încheiat pânã la
data de 15 februarie, urmând a
se proceda la etapele tehnice
care urmeazã, respectiv introdu-
cerea rapoartelor de control în
sistemul informatic.

Tototatã, potrivit unui comun-
cat al MADR, au avut loc douã
întâlniri de lucru cu dezvoltato-
rul de soft privind îmbunãtãþi-
rea aplicaþiei, astfel reuºindu-se
reducerea termenelor de livrare
a funcþionalitãþilor în cadrul apli-
caþiei pentru demararea plãþilor
finale aferente anului 2016, în
sectorul vegetal ºi zootehnic.
Aceste etape premergãtoare au
facilitat reducerea termenului de
acordare a subvenþiilor, astfel
încât în luna martie sã înceapã
plãþile.

Iniþiative legislative
pentru îmbunãtãþirea
activitãþii

Au fost elaborate ºi postate
pe site-ul MADR, pentru dezba-
tere publicã, trei proiecte de Ho-
tãrâre de Guvern care se aflã în

verificare la ministerele avizatoa-
re, respectiv: HG pentru apro-
barea sprijinului financiar ex-
cepþional cu caracter temporar
care se acordã producãtorilor
agricoli din sectorul fructe ºi
legume; HG pentru aprobarea
plafoanelor alocate ajutoarelor
naþionale tranzitorii ºi scheme-
lor de sprijin cuplat în sectorul
zootehnic, precum ºi pentru sta-
bilirea cuantumului acestora,
pentru anul 2016 (ANTZ ºi
SCZ) ºi HG privind stabilirea

La data de 28 ianuarie 2017, 8.174 de
ferme din judeþele Alba, Sãlaj, Hunedoa-
ra, Olt, Caraº-Severin, Cluj, Bistriþa-
Nãsãud, Dolj se aflau în întârziere în pri-
vinþa controlului pe teren. Pentru adu-
cerea la zi ºi crearea posibilitãþii de fi-
nalizare a controlului clasic, etapã obli-
gatorie pentru acordarea sumelor de cã-
tre APIA, au fost detaºaþi de la alte cen-

tre judeþene 262 specialiºti cu atribuþii
de control pe teren, în judeþele menþio-
nate. ªi nu este singurul inconvenient
suportat de agricultori. Fermerii mai
spun cã subvenþiile în agriculturã vor
veni abia din luna martie, dupã ce UE va
da undã verde plãþilor. Ei acuzã MADR
cã nu a notificat, în luna noiembrie 2016,
organismele comunitare de resort.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

pentru anul de platã 2016 a
cuantumului ajutoarelor naþionale
tranzitorii în sectorul vegetal
pentru culturile amplasate pe te-
ren arabil. (ANT1).

Mai trebuie precizat cã, prin
ordinul MADR nr. 3/11 ianuarie
2017 au fost aprobate cantitãþi-
le de motorinã aferente trimes-
trului III 2016. Valoarea totalã a
ajutoarelor este 119,1 milioane
lei, fiind în întregime încasatã de
beneficiari.

Pentru motorina aferentã tri-
mestrului IV al anului 2016, cen-
trele judeþene ale APIA au obli-
gaþia sã întocmeascã ºi sã trans-
mitã centralizatoarele la sediul
central ,  pânã în data de
17.02.2017. Acestea vor fi co-
municate cãtre MADR în data de
20.02.2017, în vederea aprobã-
rii cantitãþilor de motorinã afe-
rente ultimului trimestru al anu-
lui 2016.

Cererile unice
se vor depune
din 1 martie a.c.

Pentru anul 2017, în acest
moment, se aflã în pregãtire
campania de primire a cererilor
unice de platã pentru anul 2017.

Prin Ordinul MADR nr.18 din 3
februarie 2017 s-a stabilit mo-
dalitatea de coordonare a imple-
mentãrii schemelor de plãþi di-
recte ºi a ajutoarelor naþionale
tranzitorii care se aplicã în agri-
culturã la nivelul MADR ºi al
APIA, astfel: 1 martie – 15 mai
2017, sesiunea de depunere/pri-
mire cereri unice; 1 iunie – 1 iulie
2017, efectuarea controlului ad-
ministrativ, inclusiv controlul
preliminar al cererilor unice de
platã, eºantionarea acestora ºi

transmiterea eºantioanelor; 1 iu-
lie – 1 octombrie 2017, contro-
lul la faþa locului, pentru cereri-
le unice de platã eºantionate la
controlul în teren ºi 15 octom-
brie 2017, plata avansului pen-
tru campania 2017. Ultimul in-

terval, 1 decembrie 2017 – 31
martie 2018, este prevãzut pen-
tru plata regularã a subvenþiilor
aferente anului de cerere 2017
De asemenea, se aflã în elabo-
rare ordinul pentru formularul de
cerere aferent campaniei 2017,
astfel încât toþi fermierii din
baza de date a APIA sã primeas-
cã invitaþii pentru a depune ce-
rerile de platã cu respectarea pe-
rioadei de depunere a acestora,
respectiv 1 martie -15 mai 2017.

Consultãri
cu fermierii

Ministrul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale, Petre Daea, ºi
secretarul de stat Alexandru
Potor s-au întâlnit în data de 1
februarie 2017 cu reprezentan-
þii formelor asociative din sec-
torul zootehnic (ovine, caprine,
bovine) ºi cel vegetal. Scopul
principal al acestei întâlniri a
fost acela de a analiza poziþia
preliminarã a MADR cu privire
la observaþiile Comisiei Europe-
ne care vizeazã sprijinul cuplat.
În momentul de faþã, la nivelul
MADR, se lucreazã la funda-
mentarea cât mai solidã a men-
þinerii acestei forme de sprijin
la nivelul pragurilor notificate
în data de 1 august 2016.

În acest sens, secretarul de
stat Alexandru Potor va parti-
cipa în cursul lunii februarie la
o întâlnire bilateralã tehnicã, în
care experþii români ºi cei ai Di-
recþiei pentru Agriculturã ºi

Dezvoltare Ruralã din cadrul
Comisiei Europene (DG AGRI)
vor clarifica solicitãrile privitoa-
re la sprijinul cuplat notificat de
România în 2016, aferent pe-
rioadei 2017 - 2020. În cadrul
întâlnirii a fost agreatã posibili-
tatea întocmirii unui Memoran-
dum cu reprezentanþii crescã-
torilor de animale ºi ai sectoru-
lui vegetal pentru susþinerea
poziþiei comune de menþinere a
sprijinului cuplat, urmând a fi
transmis Comisiei Europene cu
prilejul negocierilor din data de
8 februarie 2017.

Sã mai amintim cã, la solici-
tarea Direcþiei pentru Agricul-
turã ºi Dezvoltare Ruralã din
cadrul Comisiei Europene (DG

AGRI) se amânã întâlnirea bi-
lateralã care viza clarificarea so-
licitãrilor privitoare la sprijinul
cuplat notificat de România în
2016, aferent perioadei 2017 –
2020. Întâlnirea care urma sã
aibã loc în data de 8 februarie
a.c. a fost reprogramatã pen-
tru data de 16 februarie 2017,
condiþiile de participare rãmâ-
nând aceleaºi.

Lucrurile sunt mult
mai grave

Am dorit sã aflãm ºi punc-
tul de vedere al conducerii Li-
gii Asociaþiilor Producãtorilor
Agricoli  din România (LA-
PAR), asupra faptului cã plãþi-
le cãtre fermieri sunt blocate
în prezent. „Nu au fãcut noti-
ficare în luna noiembrie anului
trecut cei din minister ºi sun-
tem blocaþ i  pânã în  mart ie
2017. S-a dat un avans de 70%
pentru 2017, ce-i drept, dar ul-
terior ei au avut grijã doar de
cardul personal, nu ºi de fer-
mieri. Un lucru serios nu se
face cu haiducie. Îi avem la
minister ca secretari de stat pe
Daniel Botãnoiu ºi un altul care
este jurist de profesie”, ne-a
declarat Laurenþiu Baciu, pre-
ºedintele Ligii Asociaþiilor Pro-
ducãtorilor Agricoli din Româ-
nia, cu referire la actuala com-
ponenþã a conducerii MADR.
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Laurenþiu Baciu
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Cine suntem, ca neam, de unde
ºi de când venim, ce religie avem,
ce dialecte pãstreazã încã limba ro-
mânã – sunt întrebãri ºi tot atâtea
provocãri la care studenþii, elevii,
profesorii, istoricii, oamenii de cul-
turã ºi de administraþie din Craio-
va, Republica Moldova ºi Serbia vã
vor stârni, cu siguranþã, interesul
de a participa la fiecare dezbatere,
care are onoarea de a fi gãzduitã ºi
într-un cadru extrem de primitor
patronat de cea mai elegantã insti-
tuþie de culturã din judeþul nostru.
Cuvântul de deschiderea l-a avut
doamna Aurelia Grama, reprezen-
tantul Bibliotecii Judeþene care le-a
fãcut studenþilor o primire caldã ºi
le-a oferit mici suveniruri, îndru-
mându-i cãtre lecturã. “Ne bucu-
rãm cã ºi de aceastã datã suntem
gazdele dumneavoastrã în noul pro-

iect lansat astãzi (n.r ieri), proiect
pe care îl veþi derula în acest an.
Îmi pare bine cã oameni aºa tineri
ºi frumoºi sunt implicaþi ºi doresc
sã-ºi cunoascã istoria ºi sã partici-
pe cu ceva la viitorul acestei þãri.
Noi avem toatã deschiderea pentru
mediul studenþesc, pentru tinerii
care vin cãtre instituþia noastrã”, a
sublinita Aurelia Grama.

“Sunt fapte care au marcat
istoria comunitãþilor

româneºti…”
Vicepreºedintele Consiliului Ju-

deþean Dolj, Cosmin Vasile a ono-
rat cu prezenþa domniei sale des-
chiderea proiectului ºi i-a încura-
jat pe studenþii prezenþi în salã sã
promoveze  în continuare limba,
obiceiurile ºi spiritualitatea româ-

“Redescoperim istoria împreunã” :

Cine suntem ºi de unde venim ?Cine suntem ºi de unde venim ?Cine suntem ºi de unde venim ?Cine suntem ºi de unde venim ?Cine suntem ºi de unde venim ?
Asociaþia Studenþilor Basarabeni ºi Aso-

ciaþia Studenþilor Timoceni, ambele din Cra-
iova,  în parteneriat cu Biblioteca Judeþea-
nã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional “Cu-
vântul Libertãþii”, a organizat ieri, prima
dezbatere  din cadrul proiectului “Românii
de dincolo de graniþe”. Tema propusã a fost
“Redescoperim istoria împreunã”. Eveni-

Liuba Eremia,
preºedinta
Asociaþiei
Studenþilor
Basarabeni din
Craiova :

“O sã vã spun de ce ne aflãm
aici ºi care sunt obiectivele noas-
tre ºi cât va dura colaborarea noas-
trã.  Asociaþiile noastre nu sunt la
prima colaborare, noi am mai co-
laborat ºi în alte proiecte, care au
pus în valoarea personalitãþile cul-
turale din fiecare comunitate în
parte. Acum noi dorim sã vorbim
despre istoria noastrã comunã ºi
vrem sã arãtãm punctele comune.
La instrarea în salã noi v-am aº-
teptat pe fiecare în parte cu câte
un mic citat. Citatul meu preferat
este urmãtorul : “Un popor care
nu îºi cunoaºte istoria este ca un
copil care nu îºi cunoaºte pãrin-
þii”. Practic, dacã nu ne cunoaº-
tem pãrinþii, nu avem identitate.
Dacã nu ne cunoaºtem istoria, nu
avem o identitate ca þarã”

Djordje Petrovic,
preºedintele
Asociaþiei
Studenþilor
Timoceni :

 “Am fost voluntar al acestei
Asociaþii timp de patru ani, iar acum
îndeplinesc funcþia de preºedinte.
De aceea este foarte importantã
susþinerea voastrã ºi vã mulþumesc
cã aþi venit. Noi suntem puternici
dacã suntem mai mulþi studenþi în
Asociaþie, de aceea noi încercãm
sã ne asociem câþi mai mulþi stu-
denþi pentru a devein o voce puter-
nic atât în Craiova, dar mai ales în
comunitatea românilor din Serbia.
Sper ca acest proiect sã fie cu suc-
ce ºi vã invitãm deja la urmãtoarea
noastrã dezbatere, care va avea loc
luna viitoare”

mentul, care s-a bucurat de un public nu-
meros, a avut loc  la Sala “Dinu C. Giures-
cu” a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”. În Craiova, la centrele uni-
versitare, studiind un grup numeros de stu-
denþi din Basarabia ºi Serbia, cele douã
Asociaþii, prin reprezentanþii lor, vor  în-
cerca sã redescopere ºi sã aducã în aten-
þie file din istoria poporului român.

Jurnalistul Dan Lupescu, directorul
revistei Lamura :

“Sunt bucuros sã particip ºi de aceastã datã alãturi de dumneavoastrã.
Sunt bucuros cã aþi rãmas la fel de tineri ºi de frumoºi ºi de încrezãtori ºi
mã bucur de asemenea de faptul cã aproape toþi dintre vorbitori au emo-
þii. Iar ca sã ai emoþie înseamnã sã ai sufletul curat ºi sã fii receptiv la
ceea ce þi se întâmplã ºi la ceea ce trãieºti”

neascã. “Cu studenþii celor douã
Asociaþii m-am mai întâlnit, nu este
pentru prima datã ºi pot sã spun
cã fac un lucru deosebit. Mã bu-
cur cã sunt ºi astãzi alãturi de dum-
neavoastrã. Proiectul pe care îl lan-
saþi mi se pare unul extraordinar.
ªi nu cred cã tinerii trebuie sã se
opreascã doar la finalul lui. Acest
proiect trebuie sã genereze alte ºi
alte proiecte. Despre românii din
Basarabia ºi Valea Timocului ºtim
multe, dar cred cã ar trebui sã ºtim
ºi mai multe. Despre istoria noas-
trã, despre istoria poporului român,
dar ºi despre istoria românilor din
Republica Moldova ºi a românilor
de la sud de Dunãre, cred cã toþi
românii ar trebui sã cunoascã mult
mai multe lucruri. Am trecut prin
Serbia ºi am fost surprins sã
constat cât de multã lumea vorbea

româneºte. Despre Basarabia cred
cã sloganul pe care îl vedem cam
peste tot “Basarabia e România !”
este cel mai relevant. Sunt perso-
nalitãþi pe care toþi trebuie sã le
cunoaºtem, sunt fapte care au mar-
cat istoria comunitãþilor româneºti
ºi care poate nu au fost destul de
bine puse în valoare ºi destul de
bine cunoscute de noi.  “Cine nu
cunoaºte istoria…poate repeta gre-
ºelile”. Pânã la urmã chiar trebuie
sã cunoaºtem cu toþii istoria po-
porului român, dar ºi istoria de la
sud de Dunãre, precum ºi Istoria
Basarabiei. Suntem un popor care
ne-am format acum mii de ani,
avem o culturã, avem o limbã,
avem un spirit ºi chiar dacã în di-
ferite perioade ale istoriei s-a în-
cercat sã fie suprimat acest spirit,
dar a rezistat tot timpul. Vorbim de

românii din Serbia, care mult timp
nu au avut voie sã aibã ºcoalã în
limba maternã ºi acum ºtiu cã sunt
ceva probleme, dar ºcoala de aca-
sã a fost ºcoala unde elevii români
din Serbia au învãþat ºi învaþã de
sute de ani limba românã. Ca re-
prezentant al Consiliului Judeþean
Dolj vã felicit pentru acest proiect
ºi poate, pe viitor vom continua
proiectul, chiar într-o colaborare
cu Muzeul Olteniei ºi cu alte insti-
tuþii de culturã din subordinea CJ
Dolj    ”, a mai completat Cosmin
Vasile, vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj.

“Îmi este foarte uºor sã vorbesc
despre vlahi în Evul Mediu”
Invitat de cãtre studenþii Univer-

sitãþii din Craiova, lect.univ.dr Li-
viu Ilie, de la Facultatea de ªtiinþe
Sociale le-a vorbit acestora despre
vlahi în Evul Mediu.O prezentare
extrem de interesantã, o lecþie de
istorie succintã, dar la obiect ºi cu
un important impact asupra celor
prezenþi în salã. “Prin profesia mea
sunt foarte aproape de acest me-
diu. Este o bucurie mare  pentru
Universitatea din Craiova,  sã
constate cã studenþii au pus bazele
acestui proiect, prin care înþeleg cã
vor sã cunoascã mai bine, cultura,
istoria ºi civilizaþia poporulu roman,
atât din interiorul actualelor granite
ale României, cât ºi din afarã. Având
în vedere cã sunt profesor de isto-
rie, cã studiez Evul Mediu, am sã
vã spun câteva cuvinte ºi despre
acest aspect. Nu o sã þin un curs,
pentru cã nu vreau sã vã plictisec,
pe de altã parte, studiind ºi anali-

zând de-a lungul timpul îmi este
foarte uºor sã vorbesc despre vlahi
în Evul Mediu. Þinând cont cã pro-
iectul se va desfãºura pe mai mul-
te luni, în mod cert vor fi invitaþi
ºi alþi profesori de istorie, care se
vor referi ºi la românii din perioa-
dele mai noi : perioada modernã sau
chiar perioadã contemporanã. Evul
Mediu este perioada în care atât
românii din interiorul þãrii, cât ºi
cel din afara þãrii purtau acelaºi
nume. Numele prin care în Evul
Mediu erau cunoscuþi românii a
fost acela de vlahi ºi nu vreau sã
interferez cu niciun fel de interpre-
tare care se face astãzi în Serbia,
vlah versus români. Vreau sã vã
spun doar cã numele vechi al ro-
mânilor atât de la nord, cât ºi de la
sud, cât ºi din vestul Dunãrii era
Acela de vlahi…”, a subliniat lec-
t.univ.dr Liviu Ilie.
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Spectacolul aniversar „Începui dragos-
te nouã” va reuni într-un regal al muzicii
populare ºi uºoare o distribuþie de aur a
scenei româneºti. Astfel, alãturi de Maria-
na Ionescu-Cãpitãnescu ºi Vãru’ Sãndel vor
fi Constantin Enceanu, Steliana Sima, Pe-
tricã Mîþu Stoian, Maria Dragomiroiu, Dra-
ga Olteanu Matei, Ion Paladi, Nicu Paleru,
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dupã ce, în noiembrie 2014, a sãrbãtorit 25 de
ani de carierã la Craiova, împreunã cu Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase” ºi invitaþi speciali, îndrã-
gita solistã de muzicã popularã Mariana Ionescu Cã-
pitãnescu va urca ºi pe scena Sãlii Palatului din Bu-
cureºti pentru un spectacol aniversar. Intitulat „În-
cepui dragoste nouã” ºi susþinut împreunã cu Vãru’

Sãndel, evenimentul se va desfãºura pe data de 25
martie, de la ora 19.00, ºi va avea „o distribuþie de
aur pentru sufletele românilor”, anunþã organizato-
rii. Pentru oltenii care nu vor putea ajunge la Sala
Palatului, spectacolul va avea loc ºi la Sala Poliva-
lentã din Craiova, pe 23 martie, ºi la Sala Sporturi-
lor din Râmnicu Vâlcea, pe 24 martie.

Mioara Velicu, Gelu Voicu,
Elisabeta Turcu, Raoul, Anca
Þurcasiu, Nico, Oana Sâr-
bu ºi Marcela Fota. Va
acompania Orchestra „Lãu-
tarii” din Chiºinãu, condusã
de maestrul dirijor Nicolae
Botgros. Amfitrioana spec-
tacolului va fi prezentatoa-
rea TV Roxana Vasniuc.

Mariana Ionescu Cãpitã-
nescu s-a nãscut  la 6 mai
1969, în  localitatea Dãn-
ciuleºti din judeþul Gorj.
Încã de micã a îndrãgit cân-
tecul popular, iar activitatea

artisticã profesionistã a început-o  la  vâr-
sta de 19 ani, când s-a angajat la Ansam-
blul  „Vâlceanca” din Rm. Vâlcea. În 1991,
la 22 de ani, obþinea cele mai importante
premii din cariera artisticã: Premiul I la Fes-
tivalul Naþional  „Maria Tãnase” de la Cra-
iova, respectiv Marele Premiu la Concur-
sul „Topul tinerilor interpreþi” organizat de

Radiodifuziunea Romanã. Aceste distincþii
i-au adus consacrarea artisticã, urmând
apoi o serie de înregistrãri la radio ºi fil-
mãri la televiziune. A cules, de-a lungul tim-
pului, multe cântece din folclorul autentic
oltenesc ºi le-a însufleþit prin interpretarea
plinã de farmec ºi prin vocea sa specialã.
Pânã în prezent, a lansat mai multe albume
pe casetã audio, CD, casetã video ºi DVD.
Dupã un sfert de veac de carierã, este una
dintre cele mai iubite ºi apreciate soliste de
muzicã popularã.

«Vãru’ Sãndel este cu siguranþã cel mai
cunoscut ºi iubit „vãr” al românilor», subli-
niazã organizatorii. Alexandru Pop, pe nu-
mele real, este actor, om de televiziune ºi
interpret de muzicã popularã, cu o carierã
în showbiz ºi cu o mare popularitate în rân-
dul publicului.

Biletele pentru concertul aniversar „În-
cepui dragoste nouã” au fost puse deja în
vânzare, pentru evenimentul de la Sala Poli-
valentã Craiova, din 23 martie, având preþu-
rile de 60, 80 ºi 100 lei.

În 16 februarie 2017, Citim Împreunã România (CIR) /
Reading Together Romania va celebra Ziua Internaþionalã a
Cititului Împreunã (ZICI) în România, un eveniment global
marcat de milioane de oameni în peste 100 de þãri, organizat de
LitWorld (http://www.litworld.org/).

Ca rãspuns la apelul lansat de CIR pentru a identifica 20 de
parteneri care sã gãzduiascã evenimente de citire împreunã cu
copii ºi adolescenþi cu ocazia ZICI 2017, au fost primite peste 80
de aplicaþii. „Suntem foarte impresionaþi de acest rãspuns
entuziast primit din 29 de judeþe de la biblioteci ºi ºcoli mai mari
sau mai mici, de la organizaþii non-profit ºi chiar ºi de la o
librãrie, deopotrivã din sate, oraºe ºi din capitalã. România vrea
sã citeascã împreunã, vrea sã contribuie la creºterea unei noi
generaþii de cititori! Bravo! Ca urmare a acestor numeroase
manifestãri de interes, CIR a decis sã devinã partener cu toate
instituþiile ºi organizaþiile care au transmis aplicaþii pânã la
termenul-limitã stabilit pe 16 ianuarie», au precizat organizatorii
evenimentului, oferind detalii pe pagina Facebook https://
www.facebook.com/citimimpreunaromania.

Între parteneri se numãrã ºi Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman”, care s-a alãturat CIR din dorinþa de a cultiva
beneficiile ºi frumuseþea cititului împreunã în rândul copiilor ºi
adulþilor din Craiova ºi care pe 16 februarie îi invitã pe aceºtia la
o manifestare dedicatã lecturii.
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Primele reprezentaþii cu „Strãini în noap-
te” – în regia maestrului Radu Beligan ºi de-
corurile lui Puiu Antemir, cu costume reali-
zate de Irina Schrotter, pe muzica lui Ionuþ
ªtefãnescu – au avut loc la sfârºit de sep-
tembrie 2007, iniþial cu Florin Piersic ºi Emi-
lia Popescu în distribuþie. Din 2011, rolul fe-
minin este interpretat de Medeea Marinescu.
Ani de-a rândul, spectacolul a fost prezentat
în cadrul mai multor turnee în þarã, bucurân-
du-se de un mare succes, inclusiv la Craio-
va, unde a mai putut fi vãzut.

În „Strãini în noapte”, Florin Piersic joacã
rolul lui Pierre, un bãrbat în floarea vârstei
care, dupã o noapte petrecutã într-un bar,
este condus acasã de Julietta (Medeea Mari-
nescu), o femeie frumoasã ºi tânãrã. Ea ºtie
cine este el ºi tocmai de aceea ºi-a propus
sã-l însoþeascã în apartamentul lui, iar el este
cel care aflã în acea searã un lucru care îi va
schimba viaþa. Dar pânã la dezvãluirea mare-

Florin Piersic ºi Medeea Marinescu
sunt „Strãini în noapte” la Naþionalul craiovean

Piesa lui Eric Assous „Strãini în
noapte” continuã seria reprezentaþiilor
ºi în 2017, la aproape zece ani de la
premierã. Comedie romanticã de
succes, cu replici savuroase ºi rãstur-
nãri surprinzãtoare de situaþie, despre
seducþie, minciunã ºi timpul care ne
transformã, spectacolul – în regia
maestrului Radu Beligan – îi are în
distribuþie pe Florin Piersic, unul dintre
cei mai îndrãgiþi actori români, care, pe
27 ianuarie a.c., a aniversat 81 de ani, ºi
Medeea Marinescu, una dintre cele mai
talentate actriþe din România, binecu-
noscutã publicului de la o vârstã
fragedã, graþie rolului din „Maria
Mirabela”. Spectacolul va fi prezentat
luni, 27 februarie, cu începere de la ora
19.00, la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova, unde biletele s-
au pus în vânzare la preþul de 80 lei.

lui secret, Julietta mãrturiseºte
mai întâi cã este prostituatã ºi
îi cere bani, apoi cã de fapt
este reporter ºi cã face cerce-
tãri pentru urmãtorul articol,
însã aceste întorsãturi de si-
tuaþie sunt menite sã ne dez-
vãluie cine sunt cele douã per-
sonaje cu adevãrat.

Piesa este o comedie ro-
manticã cu rãsturnãri de situa-
þie, minciunã, seducþie ºi o lecþie
despre cum timpul ne schim-
bã. „Pierre este omul care simte cã nu a reali-
zat tot ce ºi-a propus în viaþã, iar Julietta este
femeia care vrea sã obþinã ce îºi propune, sã-
ºi recapete o parte din viaþa pe care a pierdut-
o în tinereþe. Drumurile lor se intersecteazã
pentru cã fiecare vrea altceva de la celãlalt, iar
acest lucru îi conduce spre alte secrete care
trebuie dezvãluite”, se menþioneazã pe site-ul

de promovare a spectacolului.
Dupã reprezentaþiile de la Iaºi, din 12 ºi 13

februarie, ºi de la Craiova, din 27 februarie,
spectacolul „Strãini în noapte” va ajunge la
Piteºti (28 februarie), Bucureºti (6 martie),
Braºov (7 martie), Focºani (21 martie), Timi-
ºoara (5 aprilie) ºi Cluj-Napoca (9 aprilie).
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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 ulti-
melor peste patru decenii, consistã în fap-
tul cã el a avut loc cu doar câteva ceasuri
mai înainte ca intervievatul, rectè Pasolini
însuºi, sã fie asasinat, în noapte, pe plaja
de la Ostia de lângã Roma. Despre cir-
cumstanþele acelui asasinat ºi despre isto-
ria juridicã ce i-a urmat ºi care a rãmas
pânã astãzi nelãmuritã (între ipoteza unui
tânãr asasin condamnat la mulþi ani de car-
cerã ºi abia de curând eliberat ºi un asasi-
nat politic, regizat de serviciile secrete ale
unui stat cu care victima s-a aflat întreaga
sa viaþã într-un permanent conflict) 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-

RestituiriRestituiriRestituiriRestituiriRestituiri
ga sa activitate, ca ºi îndeosebi, în opera
sa polivalentã. Pentru cititorul interesat, mi
se pare util sã-i recomand mãcar câteva
dintre zecile sale de pelicule cinematogra-
fice, între care „Teorema”, „Evanghelia
dupã Matei”, ca ºi pe cea a cãrui premierã
n-a mai apucat s-o prezinte, cu titlul „Salo
sau cele 120 de zile ale Sodomei”, ca ºi
romanul apãrut postum, cu titlul „Petrol”.

Pier Paolo Pasolini
Suntem cu toþii în pericol (IV)

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.

- Dacã nu dorim sã folosim propoziþii
de-a gata, o indicaþie totuºi trebuie sã
existe. Spre exemplu, în science fiction, ca
ºi în nazism, se ard cãrþile ca gest iniþial
de exterminare. Închise ºcolile, închisã te-
leviziunea, cum îþi însufleþeºti staulul?

- Cred cã m-am fãcut înþeles de cãtre
Moravia. A închide, în limbajul meu, în-
seamnã a schimba. A schimba însã într-

un mod pe cât de drastic ºi disperat pe
atât de drasticã ºi disperatã este situaþia.
Ceea ce împiedicã o adevãratã dezbatere
cu Moravia, dar mai ales cu Firpo, spre
exemplu, e cã pãrem persoane ce nu vãd
aceeaºi scenã, ce nu cunosc aceiaºi oa-
meni, ce nu ascultã aceleaºi voci. Pentru
voi se întâmplã un lucru atunci când este
un eveniment, frumos, fãcut, pus în pa-
ginã, aranjat ºi intitulat. Ce este însã de-
desubt? Lipseºte aici chirurgul care are
curajul de a examina þesutul ºi a spune:
domnilor, ãsta e cancer, nu e o trebuºoa-
rã uºuricã. Ce este cancerul? Este un lu-
cru care schimbã toate celulele, pe care
le face pe toate sã creascã într-un mod
nebunesc, dincolo de orice logicã prece-
dentã. Este oare un nostalgic bolnavul
care viseazã sãnãtatea pe care o avea îna-
inte, chiar dacã înainte era un prost ºi un
nenorocit? Înainte de cancer, spun. Iatã,
înainte de toate va trebui sã facem un
efort de a avea aceeaºi imagine. Eu îi as-
cult pe politicieni cu micile lor formule,
pe toþi politicienii ºi înnebunesc. Nu ºtiu
nici de care Þarã vorbesc, sunt departe
ca Luna. ªi literaþii. ªi sociologii. ªi ex-
perþii de toate felurile.

- De ce crezi cã pentru tine anumite lu-
cruri ar fi în totalitate limpezi?

- N-aº vrea sã mai vorbesc de mine, poa-
te cã am spus prea  mult. ªtiu cu toþii cã eu
îmi plãtesc personal experienþele. Dar mai
sunt ºi cãrþile ºi filmele mele. Poate eu sunt
cel ce greºeºte. Însã continuu sã spun cã
suntem cu toþii în pericol.

- Pasolini, dacã tu aºa vezi viaþa – ºi nu
ºtiu dacã accepþi aceastã întrebare – cum
gândeºti sã eviþi pericolul ºi riscul?

E prea târziu, Pasolini n-a aprins lumi-
na ºi devine dificil a lua notiþe. Sã reve-
dem împreunã pe ale mele. Pe urmã, el îmi
cere sã-i las întrebãrile.

- Existã puncte care-mi par puþin prea
absolute. Lasã-mã sã mã mai gândesc, lasã-
mã sã le revãd. ªi apoi lasã-mi timp sã gã-
sesc o concluzie. Un lucru am în minte ca
sã rãspund la întrebarea ta. Pentru mine e
mai uºor sã scriu decât sã vorbesc. Îþi las
notiþele pe care le adaug mâine dimineaþã.

A doua zi, duminicã, trupul fãrã viaþã a
lui pier Paolo Pasolini se afla la morga
poliþiei din Roma.

 În 2003/2004 a avut loc prima
ediþie a acestei competiþii. De-a lun-
gul timpului, mii de elevi au parti-
cipat la concurs . „Este un proiect
de tradiþie ºi este un exemplu de
bune practici prin cooperarea cu
toate instituþiile abilitate, iar promo-
varea în unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar a fost foarte bunã.
O-am avut alãturi ºi pe cei de la
„Europrotector”, iar, în acest an,
concursul se va desfãºura în pe-
rioada februarie – iulie, calendarul
urmând sã fie postat pe site-ul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
Sunt urmãrite mai multe obiective:
menþinerea la un nivel scãzut a
consumului de droguri, re-
ducerea cazurilor de noi
consumatori, creºterea ni-
velului de informare, educa-
re ºi conºtientizare a popu-
laþiei ºcolare , în vederea
neînceperii consumului ”, a
precizat subcomisar  Moni-
ca Iliescu, coordonator al
CRPECA Craiova.
Rezultate deosebite

Ediþia din acest an se va
desfãºura sub aceeaºi titula-
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La Rîmnicu-Vîlcea a avut
loc Adunarea Generalã a Con-
siliului Naþional al Elevilor,
Doljul fiind reprezentat de pre-
ºedintele tinerilor, Andrei Do-
garu , ºi de vicepreºedintele
Cãtãlin Rãscãcea. S-au dis-
cutat diverse probleme, inclu-
siv cea a propunerii ca anul ºco-
lar sã înceapã pe 1 septembrie,
iar vacanþa de varã sã înceapã
pe 1 iunie, în timp ce pauza de
iarnã sã fie de trei sãptãmâni.
„Am vorbit pe mai multe teme,
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iar una dintre ele a fost ºi cea
a manualelor ºcolare, deoare-
ce sunt cazuri în care, în ace-
eaºi clasã, sunt cãrþi de la  mai
multe edituri. De asemenea, am
pus problema dotãrilor labora-
toarelor ºi s-a amintit ºi despre
transferul intersemestrial al ele-
vilor bursieri, când bursa este
acordatã anual ºi nu semes-
trial”, a precizat Andrei Doga-
ru, preºedintele Consiliului Ju-
deþean al Elevilor Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ieri, la sediul Centrului de Prevenire, Eva-
luare ºi Consiliere Antidrog Dolj, structurã a
Centrului Regional de Prevenire, Evaluare ºi
Consiliere Antidrog Craiova, a avut loc lansarea
celei de-a XIV-a ediþie a concursului naþional
„Mesajul meu antidrog”, destinat elevilor din
învãþãmântul preuniversitar. Competiþia se
desfãºoarã în parteneriat cu Asociaþia „Euro-
protector”, Agenþia Naþionalã Antidrog, Minis-
terul Afacerilor Interne, Ministerul Educaþiei
Naþionale, prin inspectoratele judeþene ºcolare,
Ministerul Tineretului ºi Sportului, cu sprijinul
structurilor teritoriale. În cadrul manifestãrii, au fost
premiaþi ºi cei trei elevi doljeni care, în anul precedent,
au ocupat locuri pe podium, la nivel naþional.

turã: „Coloreazã-þi viaþa altfel ,...,
fãrã droguri!”. Sunt patru secþiuni
cuprinse: film scurt-metraj (liceu),
spot antidrog (liceu), eseu literar
(clasele V-XII), arte vizuale (am-
bele cicluri de învãþãmânt), cu sub-
diviziunile graficã, picturã ºi foto-
grafie. În anul ºcolar precedent, ju-
deþul Dolj a avut rezultate deosebi-
te, premierea câºtigãtorilor având loc
ieri. „Ne dorim cât mai mulþi tineri
participanþi, în 2015/2016, 853 de
elevi ºi 17 cadre didactice din Dolj
fiind  în concurs. Sperãm sã avem,
ºi în acest an, foarte mulþi premianþi,
la nivel naþional, ºi îmi face o deo-
sebitã plãcere sã le ofer cadourile

celor trei copii care s-au clasat pe
primele locuri la ediþia a XIII-a ”, a
mai spus Monica Iliescu.
Trei premianþi ºi speranþe multe

Meritã menþionate numele celor
premiaþi: locul I, eseu literar, gim-
naziu,  Alina Nicu, Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”, coordonator
prof. Iulia Ciocoiaº; locul alII-lea
– arte vizuale, picturã, gimnaziu -
Cecilia Oclei, Liceul Teoretic din
Bechet, prof. îndrumãtor  Romu-
lus Tufiº ; locul al III-lea, spot
antidrog, liceu,  Iuliana Tiþã, fostã
elevã a Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti”, coordonatã de prof.  Tina
Cãlin. „Mi-a fost aproape familia,
iar inspiraþia mi-a dat-o strãbunica
mea. De la ea am învãþat ce în-
seamnã tradiþia, mi-a arãtat cum se

lucreazã ºi se þese. ªtiam de-
spre cânepã cã este o plantã
din care se fac diverse obiec-
te de îmbrãcãminte, iar apoi
am aflat cã se pot face ºi dro-
guri din ea. Prin ceea ce am
scris ºi am ºi cãºtigat, am ple-
cat de la lumea veche a satu-
lui românesc. Vreau sã le
transmit colegilor cã este un
pericol consumul de droguri
ºi voi participa ºi la concur-
sul de acum” – Alina Nicu.

CRISTI PÃTRU
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Preºedintele american Do-
nald Trump i-a transmis omo-
logului sãu chinez, Xi Jin-
ping, cã va respecta princi-
piul “unei singure Chine”, în
cadrul primei convorbiri te-
lefonice între cei doi lideri de
la învestirea lui Trump, a co-
municat Casa Albã. “Preºe-
dintele Trump, la cererea pre-
ºedintelui Xi, a fost de acord
sã respecte politica «unei sin-
gure Chine»”, potrivit comu-
nicatului dat publicitãþii de
Casa Albã, în care se mai afir-
mã cã cei doi lideri au stabilit
sã se viziteze reciproc. La
rândul sãu, “Xi Jinping apre-
ciazã accentul pus de Trump
în ceea ce priveºte angaja-
mentul Administraþiei Statelor
Unite pentru politica «unei
singure Chine» ºi a indicat cã principiul
«unei singure Chine» stã la fundaþia rela-
þiilor politice dintre SUA ºi China”, a
anunþat postul public de televiziune
CCTV. Casa Albã a mai comunicat cã dis-
cuþia telefonicã a fost “extrem de cordia-
lã”, iar cei doi lideri “s-au arãtat dornici
sã continue discuþiile”. Anterior, preºe-

Preºedintele Siriei, Bashar al-Assad
nu este de acord cu instituirea
unor zone de securitate în Siria

Preºedintele Siriei, Bashar al-Assad,
a respins ideea creãrii unor zone de
securitate pentru refugiaþi, o iniþiativã
susþinutã de omologul sãu american,
Donald Trump, conform unui interviu
acordat Yahoo News. “Nu este deloc o
idee realistã. Întreaga noastrã þarã
trebuie sã fie o zonã de securitate. Nu
sunt necesare anumite zone de securita-
te”, a declarat Bashar al-Assad. “Este
mult mai viabil, mult mai practic ºi
mai puþin costisitor sã avem stabilitate
decât sã creãm zone de securitate”, a
precizat liderul de la Damasc. Siria se
confruntã, începând din martie 2011,
cu revolte reprimate violent ºi cu un
conflict militar între serviciile de
securitate subordonate regimului
Bashar al-Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat Islamic în
Irak ºi Siria / Stat Islamic în Irak ºi
Levant). Bilanþul conflictului depãºeºte
270.000 de morþi.

Rusia sperã cã SUA îºi va folosi influenþa
pentru a convinge Kievul sã renunþe
la tacticile agresive

Rusia se aºteaptã ca Statele Unite sã
îºi foloseascã influenþa pentru a
convinge Kievul sã renunþe la metodele
agresive de soluþionare a conflictului
ucrainean, a declarat joi purtãtorul de
cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov,
citat de agenþia Tass. “În ceea ce
priveºte perspectivele dialogului Mosco-
va-Washington cu privire la problema
ucraineanã, vrem sã sperãm cã Was-
hintonul îºi va folosi cumva influenþa
pentru a convinge Kievul sã îºi îndepli-
neascã obligaþiile asumate în temeiul
Acordului de la Minsk ºi sã renunþe la
tacticile agresive de soluþionare a
acestei probleme, pe care le-am obser-
vat în ultimele zile”, a declarat Peskov.
Administraþia de la Kremlin a comuni-
cat joi cã este foarte puþin probabil ca
situaþia din estul Ucrainei, unde
separatiºtii propruºi luptã împotriva
armatei ucrainene, sã facã obiectul
vreunui acord cu preºedintele ameri-
can, Donald Trump. Întrebat de cum
decurg pregãtirile pentru întrevederea
dintre Vladimir Putin ºi Donald
Trump, Dmitri Peskov a rãspuns: “În
acest moment nu este încã clar pentru
ce anume ne pregãtim”.

Recep Tayyip Erdogan a aprobat
un proiect de lege pentru trecerea
la un sistem prezidenþial executiv

Recep Tayyip Erdogan, preºedintele
Turciei, a aprobat un proiect de lege pe
tema unei reforme constituþionale în
sensul creãrii unui sistem prezidenþial
executiv, a comunicat Administraþia de
la Ankara. Un oficial al Administraþiei
a declarat cã un referendum pe tema
amendamentelor constituþionale în
sensul creãrii unui sistem prezidenþial
executiv este aºteptat sã fie organizat la
data de 16 aprilie 2017. Erdogan a
declarat cã aceastã reformã ar conferi
stabilitate ºi ar preveni reîntoarcerea la
coaliþiile fragile din trecut. Oponenþii
acestuia se tem însã cã aceastã reformã
ar anunþa consolidarea unei conduceri
autoritare.

Sute de mii de iranieni s-au adu-
nat vineri în Teheran pentru a de-
monstra împotriva avertismente-
lor lansate Iranului de cãtre pre-
ºedintele american, Donald
Trump, informeazã televiziunea
localã. Printre manifestanþi s-au
aflat ºi sute de angajaþi militari ºi
ai poliþiei ce s-au adunat în piaþa
Azadi (Libertãþii) din Teheran, cu
ocazia aniversãrii Revoluþiei isla-
mice din 1979, ce a rãsturnat
ºahul susþinut de SUA. Aceºtia au
purtat asupra lor pancarte pe care
era scris “Moarte Americii”, în
timp ce orchestra poliþiei militare
cânta melodii iraniene revoluþio-
nare. Liderul Khamanei a solicitat

Mii de vize de afaceri au fost
emise de ambasada Ungariei la Mos-
cova în anul 2013 fãrã a fi între-
prinse verificãri corespunzãtoare,
potrivit unui raport intern al Minis-
terului ungar de Externe. Potrivit
acestui raport, între 1 ianuarie ºi 26
noiembrie 2013, ambasada Unga-
riei la Moscova a emis 8.481 de vize
de afaceri. Aproximativ 40-45% din-
tre aceste vize au fost emise pe baza
invitaþiei companiei ungare de vi-
nuri, Monte Tokaj, ce invita în Un-
garia cetãþeni ruºi cu o condiþie fi-
nanciarã ºi profesionalã neclarã. Do-
cumentele solictanþilor de vizã nu
au fost verificate corespunzãtor, din
acestea fiind omise informaþii pre-
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dintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a
trimis o scrisoare omologului sãu din Chi-
na, Xi Jinping, transmiþându-i cã vrea o
“relaþie constructivã” cu Beijingul. Do-
nald Trump a acuzat în mai multe rân-
duri Beijingul de practici comerciale in-
corecte ºi de activitãþi de manipulare mo-
netarã. Tensiunile bilaterale s-au amplifi-

cat dupã ce Donald Trump a
încãlcat protocolul diplomatic
ºi a discutat prin telefon cu
preºedintele Taiwanului, Tsai
Ing-wen. Mai mult, în luna
decembrie, Donald Trump a
pus la îndoialã poziþia tradiþi-
onalã a Statelor Unite faþã de
politica “unei singure China”
în lipsa unor concesii din par-
tea Beijingului, inclusiv în ceea
ce priveºte comerþul. “Înþeleg
foarte bine politica «unei sin-
gure Chine», dar nu ºtiu de ce
trebuie sã fim legaþi de prin-
cipiul «unei singure Chine»,
dacã nu încheiem un acord cu
China cu privire la alte lucruri,
inclusiv comerciale”, a afirmat
Trump, într-un interviu pen-
tru postul de televiziune Fox
News. Ulterior, China a aver-

tizat Administraþia Donald Trump cã ori-
ce încercare de contestare a politicii sta-
tului unitar chinez riscã sã afecteze pa-
cea în Strâmtoarea Taiwan. China con-
siderã Taiwanul ca fiind un teritoriu chi-
nez autonom, cu toate cã de facto auto-
ritãþile de la Taipei sunt complet inde-
pendente faþã de Beijing.

Mii de vize de afaceri au fost emise de ambasada
Ungariei la Moscova fãrã verificãrile corespunzãtoare

cum adresele aplicanþilor. Perioada
de procesare a vizelor a durat doar
câteva ore, interviurile personale
nefiind incluse. Ungaria face parte
din spaþiul Schengen, ceea ce îi ofe-
rã dreptul celui ce primeºte vizã de
afaceri de a cãlãtori în 25 de alte
state, astfel majoritatea cetãþenilor
ruºi în cauzã nici nu au cãlãtorit în
Ungaria. Viza le oferea posibilitatea
unei ºederi pentru o perioadã de 90
de zile în spaþiul Schengen. Minis-
terul de Externe a comunicat cã nu
au existat probleme similare din anul
2014. O anchetã internã este în
curs, iar acreditarea pentru vize de
afaceri a companiei ungare de vi-
nuri a fost retrasã.

Sute de mii de persoane au demonstrat
împotriva lui Donald Trump, în Iran

marþi iranienilor sã participe la de-
monstraþii pentru a arãta cã Ira-
nul nu se teme de ameninþãrile
Americii. Administraþia Donald
Trump a dispus sancþionarea a 13
persoane ºi a 12 companii din Iran
ca reacþie la recentul test balistic
efectuat de Teheran. Preºedintele
Statelor Unite, Donald Trump, a
transmis un nou avertisment Ira-
nului, acuzând regimul islamist de
la Teheran cã “nu va fi atât de
amabil” cum a fost predecesorul
sãu, Barack Obama. Iranul a re-
acþionat, catalogând “redundan-
te”, “lipsite de fundament” ºi
“provocatoare” avertismentele
lansate de Statele Unite.
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METEO

În mare
parte
înnoratsâmbãtã, 11 februarie - max: -3°C - min: -8°C

$
1 EURO ........................... 4,5006 ............. 45006
1 lirã sterlinã................................5,2812....................52812

1 dolar SUA.......................4,2283........42283
1 g AUR (preþ în lei)........166,7539.....1667539

Cursul pieþei valutare din 11 februarie 2017 - anunþat de BNR
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Misiune: Imposibilã.
Naþiunea secreta

Se difuzeazã la HBO, ora 11:40

Odata cu dezmembrarea
unitaþii IMF ºi cu Ethan (Tom
Cruise) rãmas fãrã sprijin
oficial, echipa se confruntã
acum cu o reþea de agenþi
extrem de bine pregãtiþi numi-
ta Sindicatul. Aceºti agenþi
operativi sunt deciºi sã creeze
o nouã ordine mondialã printr-
o serie de atacuri teroriste din
ce în ce mai agresive...

Extra' paza-n cartier

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Glenview, Ohio - Statele
Unite - Planeta Pamânt. În
aceasta enclavã aparent
liniºtita ºi oazã de siguranþã,
Evan Bob, Franklin ºi Ja-
marcus hotarasc sã-ºi
uneascã forþele pentru a-ºi
proteja comunitatea ºi se
bucurã de toate avantajele
de "paznici"... beau bere,
pierd vremea ºi îºi fac de
cap, ca baieþii...

Maleficent

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:00

Frumoasa ºi tânara Maleficent
trãieºte o viaþã idilicã în paºni-
cul ei regat acoperit de pãduri,
visând cã va deveni o puterni-
cã zâna fãcãtoare de bine.
Asta pânã într-o zi când arma-
ta unui rege invadator îi atacã
semenii ºi o extraordinarã
trãdare face inima zânei sa se
transforme în piatrã...

sursa: cinemagia.ro

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
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Lego Batman: Filmul

Ora: 12:00(3D, ro); 14:00(3D, ro)

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

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

Dee Williams

Cincizeci de umbre întunecate

Ora: 15:45; 18:00; 20:30

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste

Cu:  Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie
Dornan, Dakota Johnson

Regizor: James Foley
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Pixels: O aventurã digitalã

Se difuzeazã la HBO, ora 18:15

Când o rasã extraterestrã
interpreteazã greºit imagini din
jocuri video clasice ºi atacã
Pãmântul, preºedintele Will
Cooper apeleazã la prietenul
sãu din copilãrie Sam Brenner,
pe atunci campion la jocuri
video, pentru a elabora contra-
ofensiva umanã. Cu ajutorul
altor împãtimiþi ai jocurilor, Sam
va înfrunta extratereºtrii, iar de
priceperea sa depinde însuºi
viitorul umanitãþii.

Iron Man - Omul de oþel 2

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Este un fapt binecunoscut de
toatã lumea acum cã industria-
ºul miliardar Tony Stark este
Iron Man, iar Tony încearcã sã
minimalizeze beneficiile cele-
brului costum relansând extra-
vagantul Stark Expo, o expoziþie
a inovaþiilor în scop umanitar
inspirate de tehnologia sa. Dar,
guvernul Statelor Unite insistã
sã fie predatã armatei costumul
-armã revoluþionarã ºi în plus,
apare un personaj misterios din
trecutul familiei Stark...

Obsesie misterioasã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Telly Paretta este bântuitã de
amintirea morþii fiului ei de opt
ani, Sam, într-un accident de
avion, cu 14 luni în urmã. În
timp ce încearcã sã depãºeas-
cã supãrarea ºi înstrãinarea
de soþul ei Jim datoratã aces-
teia, este informatã de psihia-
trul ei, cã suferã de închipuiri,
cã fiul ei n-a existat niciodatã...

sursa: cinemagia.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!
Consiliul de Administraþie al

Societãþii Comerciale Corimex
SA Craiova, în temeiul art. 113 din
Legea nr. 31/1990 CONVOACÃ.
Adunarea Generalã Ordinarã a
Acþionarilor la data de 16.03.2017
ora 17:00 la sediul societãþii, stra-
da Caracal, nr. 105, Craiova, ju-
deþul Dolj pentru toþi Acþionarii
înregistraþi în Registrul Acþiona-
rilor la sfarsitul zilei de 01.03.2017,
consideratã data de referinþã, cu
urmãtoarea ordine de zi: 1. Ale-
gerea comisiei de cenzori urma-
re vacantãrii a douã posturi. 2.
Imputernicirea persoanei  care sã
reprezinte societatea în faþa tu-
turor autoritãþilor ºi instituþiilor
sã semneze pentru aceasta în ve-
derea aducerii la îndeplinire a ho-
tãraârii adoptate de Adunarea
Generalã Ordinarã a Acþionarilor
precum ºi împuternicirea persoa-
nei pentru înregistrarea ºi publi-
carea Hotãrârii Adunãrii Genera-
le Ordinare a Acþionarilor  la
O.N.R.C. de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi oriunde este necesar. In
cazul în care la prima convocare
nu se întrunesc condiþiile de va-
liditate, Adunarea Generalã Or-
dinarã se va þine în data de
17.03.2017 în acelaºi loc ºi la ace-
eaºi orã. Acþionarii vor putea fi
reprezentaþi în AGA în baza unei
procuri al cãrui model se aflã la
avizierul societãþii ºi care se va
depune în original la sediul so-
cietãþii cu cel puþin 5 zile înainte
de þinerea adunãrii. Informaþii
suplimentare la sediul societãþii
din Craiova, str. Caracal, nr.105,
telefon: 0251522581.

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.

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 ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând 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.

Primãria Terpeziþa soli-
citã la ABA JIU aviz de
gospodãrire a apelor pri-
vind investiþia ”Construire
punte peste Pârâul Ter-
peziþa, în comuna Terpe-
ziþa, punct Mahala, jude-
þul Dolj”. Persoanele inte-
resate se pot adresa la se-
diul primãriei Terpeziþa
sau la telefon contact:
0741/077.271.

Primaria Comunei Maglavit, judeþul
Dolj, scoate la concurs în data de
06.03.2017 ora 10.00 urmãtoarele
posturi contractuale :

- 1 post de ºofer PSI ;
- 1 post de referent asistenþã socialã ;

Dosarele se depun la secretariatul Pri-
mãriei Comunei Maglavit, începând cu
data de 27.02.2017 pânã la data de
03.03.2017 ora 16.00. Relaþii suplimen-
tare la  sediul Primãriei Comunei Ma-
glavit ºi la  telefon: 0251/328.733.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 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.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonie-
rã. Telefon: 0745/
589.825.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã me-
talicã 2 locuri. Tele-
fon: 0744/208.585.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag
UE. 0723/684.511.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 11 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai,
prãºitoare de cai, în-
gropãtoare. Telefon:
0768/721.915.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de pru-
nã. 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 calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
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 maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
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 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 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, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã
ºi bicicletã copii
pentru vârsta de 7
ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 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.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi re-
laþii contracte întreþi-
nere: 0766/673.666.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cu o singurã victorie în pre-
cedentele 12 meciuri de campio-
nat, dar ºi cu un blocaj mental
care pare sã fi stâpânire pe echi-
pã, dat fiind faptul cã patru, din
ultimile cinci partide, au fost pier-
dute la unul sau douã puncte, în
contextul în care a avut meciuri-
le în mânã, SCM Universitatea
Craiova întâlneºte, desearã, pe
BC Mureº, într-o partidã de-o
importanþã capitalã, în încerca-
rea de a accede în fazele elimi-
natorii ale competiþiei.

“Am pierdut la limitã ultimele
partide. Craiova are nevoie de o
echipã puternicã, de o imagine
bunã, de performanþã, dar avem
nevoie de clemenþã, þinând cont
de situaþia actualã, chiar dacã în-
þeleg frustrarea suporterilor. În-
cerc sã-i þin concentraþi pe jucã-
tori, sã le ridic moralul, fiindcã au
ajuns la un blocaj mental. Nu se
justificã aceastã labilitate psihicã,
þinând cont de valoarea ºi cartea

Se rupe “blestemul”?Se rupe “blestemul”?Se rupe “blestemul”?Se rupe “blestemul”?Se rupe “blestemul”?
SCM “U” Craiova – BC Mureº, sâmbãtã, ora 19:00, Sala Polivalentã, meci netelevizat

În restul rundei: CS Phoenix Galaþi – CS Dinamo Bucureºti, CSM CSU
Oradea – U-Banca Transilvania Cluj (de asemenea azi). Asearã, dupã închide-
rea ediþiei, s-au jucat partidele BC SCM Timiºoara – BC CSU Sibiu ºi Steaua
CSM EximBank Bucureºti – BCM U Piteºti. Municipal Olimpic Baia Mare stã.

Clasament
1. U-BT Cluj 16/2 34 7. Mureº 9/9 27
2. Steaua 13/5 31 8. Dinamo 6/12 24
3. Timiºoara 12/7 31 9. Galaþi 6/12 24
4. Sibiu 12/6 30 10. CRAIOVA 4/14 22
5. Piteºti 11/7 29 11. Baia Mare 1/18 20
6. Oradea 10/8 28
La finalul sezonului regulat, clasamentul se împarte în douã, locurile 1-6

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

lor de vizitã. Cer ajutorul divinitã-
þii, fiindcã nu am mai întâlnit o ase-
menea serie neagrã, cu meciuri
pierdute la limitã.

Rezultatele nu ne ajutã sã avem
o minã optimistã. Sâmbãtã va fi
un meci capital pentru noi ºi tre-
buie sã ieºim din aceastã situaþie
cât mai rapid. Pe jucãtori îi simt

foarte aproape de Vladimir Vuk-
sanovic”, spunea zilele trecute,
într-o conferinþã de presã, direc-
torul tehnic Marius Toma.

În etapa trecutã, alb-albaºtrii au
irosit un avantaj de 17 puncte ºi a
cedat în prelungiri, scor 99-101,
pe terenul lui BCM U Piteºti. De
partea cealaltã, Mureºul s-a încli-

nat, tot dupã prelungiri, “acasã”,
cu Steaua, 87-93.

În meciul din tur, ardelenii s-au
impus de-o manierã clarã, 82-65.

La volei, dublã cu formaþii
din Banat

Tot azi, de la ora 17:00, for-
maþiile de volei ale SCM-ului joa-
cã în compania unor team-uri din
Banat. Pe locul 4, dupã 16 etape
scurse din Divizia A1, bãieþii lui
Dan Pascu se dueleazã, în depla-
sare, cu CS Caransebeº, ocupan-
ta locului 8 în ierarhie. În tur, la

începutul lunii noiembrie, craio-
venii se impuneau la zero (pe se-
turi: 25-20, 25-23, 25-23).

Trecând la echipa femininã,
lanterna roºie a clasamentului (lo-
cul 12), cu doar trei puncte, aceasta
primeºte în Sala Sporturilor “Ion
Constantinescu” pe CSM Lugoj
(locul 9). În prima parte a cam-
pionatului, jucãtoarele pregãtite de
Daniel Sãvoiu au cedat cu 0-3 (22-
25, 22-25, 12-25).

Altfel, handbalistele nu evolu-
eazã în acest week-end, având
rundã liberã.

Monica Niculescu ºi Sorana Cîrstea vor
juca pentru România în meciurile de sim-
plu din cadrul întâlnirii cu echipa de tenis a
Belgiei, din primul tur al Grupei Mondiale
II a Fed Cup, potrivit tragerii la sorþi efec-
tuate vineri, la Hotelul Intercontinental din
Bucureºti.

Niculescu (36 WTA) va juca primul meci
sâmbãtã, de la ora 13,00, contra lui Kirsten
Flipkens (74 WTA), la Sala Polivalentã din
Capitalã, iar în al doilea, de la ora 15:15,
Sorana Cîrstea (62 WTA) o va înfrunta pe
Yanina Wickmayer (60 WTA).

Duminicã, în al treilea meci de simplu,

Niculescu ºi Cîrstea vor juca la simplu, în disputa de Fed Cup cu Belgia
Programul complet al meciurilor, transmise în direct sâmbãtã ºi duminicã, pe canalele Digi Sport ºi Dolce Sport

de la ora 13,00, Niculescu o va înfrunta pe
Wickmayer, iar apoi (15:15) Cîrstea o va
întâlni pe Flipkens, în timp ce meciul de
dublu va opune, de la ora 17:30, perechile
Irina Begu/Patricia Þig ºi Elise Mertens/
Maryna Zanevska.

În absenþa Simonei Halep (4 WTA) – ac-
cidentatã, prima rachetã a României, Irina
Begu (29 WTA), fusese anunþatã, iniþial, cã
va juca sâmbãtã la simplu, numai cã niºte
probleme stomacale au dus la înlocuirea sa
cu Monica Niculescu. Modificãri au inter-
venit ºi la dublu Ilie Nãstase, cãpitanul neju-
cãtor al echipei României, anunþase cã vor

face pereche Begu ºi Niculescu, însã cum
slãtineanca va evolua în douã partide de sim-
plu a fost subsutuitã de Patricia Þig.

Cât privesc disputele directe, Niculescu ºi
Flipkens sunt în echilibru perfect, egal 3, ro-
mânca impunându-se luna trecutã, în cea mai
recentã confruntare, la Hobart, cu 6-3, 6-2, în
optimi, dupã care a jucat finala, fiind învinsã
cu 6-3, 6-1 de o altã belgiancã, Elise Mertens.

Cîrstea  este condusã cu 3-1 de Wickma-
yer, însã târgoviºteanca a câºtigat cel din
urmã duel, în 2012, la Cincinnati, cu 6-7
(8), 6-2, 6-3, în primul tur.

Wickmayer are avantaj ºi în confruntãrile

cu Niculescu, scor 3-2, dupã ce s-a impus
cu 6-2, 6-2, în ultimul lor meci, în 2015, în
sferturi la Guangzhou.

Finalmente, Sorana Cîrstea ºi-a adjude-
cat singurul sãu meci cu Flipkens, în 2008,
la Atena (ITF), în semifinale, cu 6-3, 7-5.

România ºi Belgia s-au înfruntat de trei
ori pânã acum în Cupa Federaþiei, iar trico-
lorele au pierdut de fiecare datã: în 1975 a
fost 2-0, la Aix-en-Provence (Franþa), în
sferturile Grupei Mondiale, iar în 1995, Bel-
gia s-a impus cu 2-1 ºi apoi cu 3-0, în de-
curs de trei zile, la Murcia, în Grupa I valo-
ricã a zonei Europa-Africa a competiþiei.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00, 15:15 – TENIS (F) – Fed Cup:

România – Belgia / 18:00, 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Botoºani – Craio-
va, Gaz Metan – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
14:00, 17:15, 19:30, 21:45 – FOT-

BAL – La Liga: Betis – Valencia, Ala-
ves – Barcelona, Bilbao – La Coru-
na, Osasuna – Real Madrid.

DIGI SPORT 3
15:00, 17:30 – TENIS (F) – Fed Cup:

Elveþia – Franþa / 20:00 – BASCHET
(M) – Liga Naþionalã: CSM Oradea –
U-BT Cluj / 21:45 – FOTBAL – Serie
A: Fiorentina – Udinese.

DIGI SPORT 4
15:00 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: Beºiktaº – Dinamo /
16:45 – BASCHET (F) – Cupa Româ-
niei: finala / 18:30 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Veszprem – Bar-
celona / 21:00 – FOTBAL – Ligue 1:
Monaco – Metz.

DOLCE SPORT 1
15:00 – HANDBAL (M) – Liga

Campionilor: Beºiktaº – Dinamo /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Bo-
toºani – Craiova, Gaz Metan – CFR
Cluj / 0:00 – BASCHET NBA: Char-
lotte – Clippers.

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
13:00, 15:15 – TENIS (F) – Fed Cup:

România – Belgia / 18:45 – RUGBY –
Turneul celor 6 Naþiuni: Þara Galilor
– Anglia / 21:45 – FOTBAL – La Liga:
Osasuna – Real Madrid.

DOLCE SPORT 3
14:00, 17:15, 19:30 – FOTBAL –

La Liga: Betis – Valencia, Alaves –
Barcelona, Bilbao – La Coruna / 21:30
– HANDBAL (F) – Liga Campioni-
lor: Midtjylland – Krim.

DOLCE SPORT 4
14:15 – RUGBY – Cupa Europea-

nã: Germania – România / 16:30 –
RUGBY – Turneul celor 6 Naþiuni:
Italia – Irlanda / 18:30 – TENIS (F) –
Fed Cup: Elveþia – Franþa.

EUROSPORT 1
9:30 – SÃRITURI CU SCHIURI-

LE – Cupa Mondialã, la Sapporo, în
Japonia / 12:45 – SCHI ALPIN – CM,
la St. Moritz, în Elveþia / 14:30, 17:00,
19:30 – FOTBAL – Premier League:
Arsenal – Hull, Manchester Utd –
Watford, Liverpool – Tottenham /
21:30 – SNOOKER – Marele Premiu
Mondial, la Preston, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
11:30 – SCHI ACROBATIC – Cupa

Mondialã, la Idre, în Suedia / 13:00 –
SNOWBOARD – CM, la Feldberg,

în Germania / 16:30, 19:30 – FOTBAL
– Bundesliga: Ingolstadt – Bayern
Munchen, Schalke – Hertha.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Timiºoara – Focºani.
LOOK TV
18:00 – FOTBAL – Liga I: Boto-

ºani – Craiova.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz

Metan – CFR Cluj.
Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00, 15:15 – TENIS (F) – Fed Cup:

România – Belgia / 18:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: CSM
Bucureºti – Esbjerg / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Steaua – Voluntari.

DIGI SPORT 2
11:45 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Odorhei – Dobrogea Sud
/ 13:30 – FOTBAL – Serie A: Croto-
ne – Roma / 15:30 – FOTBAL – Pro
League: Anderlecht – Waragem /
17:30 – TENIS (F) – Fed Cup: Româ-
nia – Belgia / 19:00 – FOTBAL – Pro
League: Lokeren – Bruges / 21:45 –
FOTBAL – Serie A: Cagliari – Ju-
ventus.

DIGI SPORT 3
13:00 – FOTBAL – La Liga: Villar-

real – Malaga / 16:00 – FOTBAL –
Serie A: Inter – Empoli / 19:30, 21:45
– FOTBAL – La Liga: Las Palmas –
Sevilla, Atl. Madrid – Celta.

DIGI SPORT 4
14:00, 16:15, 18:30 – TENIS (F) –

Fed Cup: Elveþia – Franþa / 22:00 –
FOTBAL – Ligue 1: Nantes – Mar-
seille.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL – La Liga: Villar-

real – Malaga / 15:30 – FOTBAL –
Premier League: Burnley – Chelsea /
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: CSM Bucureºti – Esbjerg /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Steaua –
Voluntari.

DOLCE SPORT 2
13:00, 15:15, 17:30 – TENIS (F) –

Fed Cup: România – Belgia / 19:30 –
FOTBAL – La Liga: Las Palmas –
Sevilla / 22:30 – BASCHET NBA:
New York – San Antonio.

DOLCE SPORT 3
13:00 – CURSE DE MAªINI –

WRC Suedia / 17:00 – RUGBY – Tur-
neul celor 6 Naþiuni: Franþa – Scoþia
/ 19:00 – JUDO – Grand Slam, la Paris
/ 21:45 – FOTBAL – La Liga: Atl.
Madrid – Celta.

DOLCE SPORT 4
11:45 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Odorhei – Dobrogea Sud
/ 14:00 – TENIS (F) – Fed Cup: Elve-
þia – Franþa / 18:00 – FOTBAL – Pre-
mier League: Swansea – Leicester.

EUROSPORT 1
9:00 – CÃLÃRIE – Mastersul

Hong Kong / 11:00 – BIATLON –
Campionatul Mondial, la Hochfilzen,
în Germania / 12:45 – SCHI ALPIN –
CM, la St. Moritz, în Elveþia / 15:30 –
BIATLON – CM, la Hochfilzen /
21:00 – SNOOKER – Marele Premiu
Mondial, la Preston, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
11:30 – SCHI ACROBATIC – Cupa

Mondialã, la Idre, în Suedia / 13:00 –
SNOWBOARD – CM, la Feldberg,
în Germania / 15:00 – SNOOKER –
Marele Premiu Mondial, la Preston,
în Regatul Unit / 16:30, 18:30 – FOT-
BAL – Bundesliga: Wolfsburg –
Hoffenheim, Freiburg – Koln.

TVR 1
15:00 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: CSM Bucureºti – Steaua.
LOOK TV
15:30 – FOTBAL – Pro League:

Anderlecht – Waragem / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Steaua – Voluntari.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL – Pro League:

Lokeren – Bruges.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-ABASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-A
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1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. FCSB 22 12 5 5 28-17 41
3. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
4. Gaz Metan 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

Meciul ASA – ACS Poli s-a jucat asearã.
Meciul CSMP Iaºi – Astra a fost amânat.
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

Partida ªtiinþei de la Botoºani a
devenit una dintre cele mai contro-
versate din acest început de an îna-
inte de a se disputa, atât prin pris-
ma condiþiilor meteo, dar ºi dupã
declaraþiile belicoase ale gazdelor,
care i-au ameninþat pe alb-albaºtri
cã-i aºteaptã cu sãbiile scoase as-
tãzi. Stratul de zãpadã de aproape 1
metru a fost îndepãrtat ieri de pe
suprafaþa de joc ºi organizatorii au
declanºat instalaþia de încãlzire, însã
nu se ºtie dacã aceasta va face faþã,
în condiþiile în care ieri la Botoºani
au fost minus 20 de grade. Alb-al-
baºtrii au plecat joi spre Bucureºti,

unde au înnoptat, iar ieri au efec-
tuat un antrenament, înainte de a
zbura spre Iaºi. Botoºaniul este
echipa care a primit cele mai multe
cartonaºe roºii în acest sezon, nu
mai puþin de 7, unul dintre acestea
în meciul din tur de pe „Extensiv”,
Bordeianu, în timp ce ªtiinþa este
lider în ierarhia sportivitãþii, cu cele
mai puþine cartonaºe galebene ºi
doar o singurã eliminare, ºi aceea
dupã terminarea meciului de la Ovi-
diu (Rambe). Cinci jucãtori ai lui
Mulþescu sunt în pericol sã rareze
derby-ul cu FCSB dacã sunt aver-
tizaþi la Botoºani: Ivan, Bãluþã, Zla-
tinski, Madson ºi fostul jucãtor al
Botoºaniului, Dimitrov.

Grozavu:
„Craiova ne este la îndemânã,

sã se aºtepte la rãzboi”
Antrenorul Botoºaniului, Leo

Grozavu, a avut un discurs agresiv

FC Botoºani – Universitatea CraiovaFC Botoºani – Universitatea CraiovaFC Botoºani – Universitatea CraiovaFC Botoºani – Universitatea CraiovaFC Botoºani – Universitatea Craiova
Botoºani, stadion: „Municipal”, ora 18
FC Botoºani: Albuþ – Unguruºan, Miron, Burcã, Muºat – L. Buº,

Vaºvari, Bordeianu, M. Roman - Herghelegiu, Kuku. Antrenor:
Leo Grozavu. Rezerve: Cobrea – Patache, Tincu, L. Fulop, Cucu,
Popovici, Târnovan.

Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Kelic, Acka, Bucu-
ricã – Mateiu, Zlatinski – Bãluþã, Nuno Rocha, Bancu – Ivan. An-
trenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Mingote – Popov, Madson, R. Pe-
tre, Fajic, Mãzãrache, Gustavo.
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Echipa care a primit cele mai multe cartonaºe roºii
ameninþã cea mai „cuminte” formaþie din Liga I cu
un meci pe viaþã ºi pe moarte, la minus 10 grade ºi
pe un teren afectat de ninsori, a cãrui disputare era

încã în dubiu asearã

la adresa alb-albaºtrilor, declarând
pur ºi simplu rãzboi echipei din Bã-
nie, deoarece el ºi staff-ul sãu au
fost înjuraþi de spectatorii de pe
„Extensiv” la meciul din tur. “Ca de
fiecare datã, noi ne propunem sã
câºtigãm jocul. Avem o perioadã de
secetã, nu am mai reuºit de mult sã
câºtigãm pe teren propriu. Va tre-
bui sã dãm mai mult, sã fim mai
inspiraþi, avem nevoie ºi de ºansã.
A venit momentul sã demonstrãm
cã putem bate pe oricine. Craiova
ne este la îndemânã. au început cei
de la Craiova sã se plângã, arbitra-
jul, e Kosovo la Botoºani, terenul…

de parcã Craiova ar avea vreun te-
ren biliard. În toamna trecutã am
jucat pe un teren execrabil, noi am
ieºit cu o grãmadã de jucãtori acci-
dentaþi, am avut o eliminare gratui-
tã. E o practicã în fotbalul româ-
nesc, sã plângi înaintea meciului de
la Botoºani. Toatã lumea asta a în-
vãþat sã facã. Nu cred cã a plecat
cineva cu picioarele în spate de la
Botoºani, nu cred cã suntem prote-
jaþi de arbitri. Pe mine mã deranjea-
zã presiunea asta gratuitã care se
pune înainte de joc. Cã nu ºtiu cum
e terenul, cã noi suntem echipã teh-
nicã ºi pasãm, cã avem nevoie de
un arbitraj imparþial. E o practicã
comunistã. Jocul de joacã pe teren,
iar echipa mai bunã câºtigã. Nu sun-
tem protejaþi de nimeni, avem o grã-
madã de meciuri de când nu am mai
reuºit sã câºtigãm. Sã nu uitãm ce
s-a întâmplat în tur la Craiova. Pe
margine a fost o manifestare de Liga
a V-a ºi de Papua Noua Guinee.
Sticle aruncate din tribunã în cap la

antrenori, scuipãturi, înjurãturi ca
la uºa cortului. La un club ºi un oraº
care îºi doreºte sã participle în
competiþiile europene. Ar trebui sã
fie mai atenþi la bârna din ochii pro-
prii. Va fi rãzboi la Botoºani, sâm-
bãtã la ora jocului. Cei de la Craio-
va sã se aºtepte la rãzboi. Vor tre-
bui sã dea foarte mult ca sã câºti-
ge la Botoºani. îi aºteaptã un meci
foarte greu”, a declarat antrenorul
Botoºaniului.

Herghelegiu vrea
sã marcheze cu orice preþ
Atacantul Andrei Hergheligiu,

singurul fotbalist din lotul lui Leo
Grozavu care în trecut a îmbrãcat
tricoul ªtiinþei, a declarat cã îºi do-
reºte sã facã diferenþa ºi dacã mar-
ca se va bucura împreunã cu su-
porterii FC Botoºani. „Suntem în
acelaºi gând cu Leo, va fi rãzboi.
Trebuie sã facem orice ca sã câºti-
gãm acest meci. Îmi doresc foarte
mult sã marchez ºi sã câºtigãm. Nu
conteazã cã am jucat acolo ºi sper
sã pot sã fac diferenþa. Pot mai mult
decât am arãtat pânã acum. Noi tre-
buie sã arãtãm foarte bine ºi vom
câºtiga acest meci. Craiovenii nu m-
au impresionat cu Voluntariul, chiar
dacã au câºtigat cu 5-0. Au jucat
cei de la Voluntari foarte prost. Noi
trebuie sã fim toþi uniþi. Dacã vom
fi o echipã îi vom învinge. M-aº
bucura foarte mult dacã aº marca
contra lor. Aº merge în galerie ºi aº
cânta cu suporterii dacã voi da go-
lul victoriei”, a declarat Andrei Her-
gheligiu. Juniorul Olimpiu Moruþan
a declarat cã nu este impresionat
de niciun jucãtor de la Craiova, nici
mãcar de Andrei Ivan: „Sperãm sã
câºtigãm. Ne aºteaptã un meci foar-
te greu din toate punctele de vede-
re. Trebuie sã muncim cât mult,
trebuie sã dãm totul pentru cã altã
variantã nu avem. Sunt pregãtit sã
joc din primul minut. Vreau sã arãt
la fiecare meci cât pot, sã demon-
strez de ce am venit aici ºi sã ajut
echipa sã câºtige. Nu-mi place de
nimeni de la Craiova. Nici mãcar
de Ivan. Doar de mine îmi place.
Va fi rãzboi pe teren ºi sper sã câº-
tigãm noi acest rãzboi”.

ªtiinþa n-a obþinut
niciun punct la Botoºani

Universitatea Craiova nu a reuºit

sã câºtige niciun punct în cele trei
partide disputate la Botoºani. Cele
douã echipe s-au mai întâlnit de ºapte
ori pe prima scenã, de trei ori s-au
impus moldovenii, tot de atâtea ori
au câºtigat oltenii, iar un joc s-a ter-
minat la egalitate. Primul meci a avut
loc în stagiunea 2014-2015, când
Craiova a câºtigat pe teren propriu
cu 2-1. Bãluþã a deschis scorul,
dintr-o pasã excelentã primitã de la
Vãtãjelu, iar Vaºvari a egalat în mi-
nutul 32, dintr-un penalty scos de
Ngadeu. Spre finalul partidei, Bran-
dan a marcat direct din loviturã libe-
rã. Întâia victorie din contul moldo-
venilor a venit pe 2 mai 2015, FC
Botoºani - U Craiova 2-0 (marca-
tori: Acsinte, Batin). În ediþia trecu-
tã, cele douã s-au întâlnit în prima
etapã din sezonul regulat, pe stadio-
nul „Extensiv” ºi a fost 0-0. Mult
mai spectaculos a fost meciul din
retur, încheiat cu victoria moldove-
nilor, 3-2. Hadnagy a marcat primul,
iar Nuno Rocha a egalat. Cu trei mi-

nute înainte de finalul primei reprize,
acelaºi Hadnagy a adus Botoºaniul
în avantaj. În partea secundã, Mar-
tinus ºi Ivan ºi-au trecut ºi ei numele
pe tabelã. În play-out, fiecare echi-
pã s-a impus acasã cu 2-1. Cea mai
recentã confruntare: 24 septembrie
2016, U Craiova-FC Botoºani 1-0,
gol marcat de Bãluþã, din pasa lui Bri-
ceag. Aceasta a fost ºi singura întâl-
nire directã dintre cei doi antrenori,
Leo Grozavu ºi Gigi Mulþescu. Un
singur succes au izbutit oltenii în ul-
timele ºase deplasãri din Liga 1 Oran-
ge, 2-0 la Târgu Mureº, în rest au
douã remize (2-2 cu Gaz Metan, 0-
0 cu Concordia) ºi trei înfrângeri.
FC Botoºani s-a dovedit a fi o echi-
pã greu de învins pe teren propriu,
iar asta s-a vãzut ºi în confruntãrile
cu formaþiile clasate în prima jumã-
tate a clasamentului, patru dintre
acestea cedând puncte importante pe
arena ”Municipal” (3-1 cu CFR, 2-
1 cu Dinamo, 0-0 cu Astra, 0-0 cu
Gaz Metan).


