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

Târgul Municipal de pe stra-
da „Dimitrie Gerota” (fosta
bazã a RAT Craiova) îºi mã-
reºte perimetrul. SC Pieþe ºi
Târguri a primit, luna trecutã,
o suprafaþã de aproximativ
10.000 de metri pãtraþi, pe care
urmeazã sã se extindã activita-
tea comecialã care se desfãºoa-
rã acum în piaþa mixtã.
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Social-democraþii românii nu au
avut niciodatã, de partea lor, se-
ducãtori sau inspiraþi formatori de
opinie, sensibili la discursul anti-
corupþie sau retorica anticomunis-
tã. ªi nu numai. Au lãsat în schimb,
mereu, impresia, cã „afarã” au te-
meinice punþi de legãturã ºi vocea
unor tenori europeni, din aceeaºi
familie politicã, li se alãturã în
momente dificile. S-a ºi uitat, de
pildã, faptul cã la ultimele alegeri
europarlamentare (25 mai 2014)
social-democraþii români au obþi-
nut 16 mandate…
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Par sã nu existe trotuare din
cartierele Craiovei unde sã nu în-
tâlnim vânzãtorii ambulanþi de le-
gume, fructe, lactate, flori ºi enu-
merarea poate continua. Totoda-
tã, noi supermarketuri sunt pe
cale sã se ridice, cum este cazul
celui din cartierul 1 Mai, iar ma-
gazine alimentare de dimensiuni
modeste trag obloanele. Discuþii-
le recente legate de avantajul pe
care îl au hipermarketurile exter-
ne în raport cu reþele autohtone
de retail...
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Medic la Spitalul Colentina:

Din cauza lipsei de personal,

operaþiile se pot face

pânã în ora 15.00

Un medic neurochirurg
de la Spitalul Colentina
susþine cã managerul
unitãþii a redus personalul
secþiei ATI, iar orele supli-
mentare nu au fost plãtite,

ceea ce a dus la imposibili-
tatea realizãrii intervenþiilor
chirurgicale dupã ora 15.00,
doi pacienþii fiind în acest
moment în pericol. Medicul
neurochirurg Ionuþ Gobej

de la Spitalul Colentina
susþine cã noul manager al
unitãþii a redus numãrul de
personal al secþiei ATI, iar
orele suplimentare nu au
mai fost plãtite. Aceastã

situaþie ar fi dus la imposi-
bilitatea realizarii interven-
þiilor chirurgicale dupã ora
15.00. “Din ianuarie 2017,
în secþia de neurochirurgie
nu mai sunt posibile opera-

þii care sã dureze dupã ora
15.00. Acest lucru este
cauzat de lipsa personalului
ºi refuzul de platã a orelor
suplimentare de cãtre
administraþia spitalului”, a

declarat, medicul Ionuþ
Gobej. Medicul a fãcut
publicã situaþia a doi
pacienþi care au patologie
tumoralã benignã, despre
care susþine cã au o situaþie

clinicã deosebit de gravã ºi
al cãror prognostic vital ar
putea fi mai mic de o lunã
în lipsa operaþiilor. În
schimb, dacã pacienþii ar
putea beneficia de interven-

þiile chirurgicale, ar avea o
speranþã de viaþã egalã cu a
populaþiei generale.
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Chiricã a fost întrebat dacã este mulþumit
de felul în care preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, conduce partidul. “Sincer? Nu. Dacã aº
fi fost mulþumit, aº fi tãcut ºi aº fi înghiþit
lucrurile astea ca atare. E nevoie de un alt
leadership ºi e nevoie de o schimbare în ma-
nagementul politic”, a rãspuns primarul mu-
nicipiului Iaºi, la Digi 24.

El a mai spus cã Liviu Dragnea a fost un
bun lider de partid, pentru cã PSD a ajuns
câºtigãtor cu unele dintre cele mai mari re-
zultate electorale obþinute dupã 1992. “Un
lucru care nu poate fi ºters, nu poate fi cu-
rãþat ºi nu poate fi trecut cu vederea, dar e
nevoie de o schimbare de atitudine. Am
spus: politica conducerii cu pumnul de fier
nu mai este valabilã sau cel puþin nu mai e
valabilã în aceastã fazã a democraþiei ro-

Preºedinþii celor douã Camere
ale Legislativului au decis organi-
zarea unei ºedinþe a Birourilor Per-
manente Reunite, astãzi, începând
cu ora 12.00, pentru a convoca
plenul reunit care supune votului
avizul favorabil dat de comisiile
juridice iniþitivei preºedintelui Io-
hannis de a organiza un referen-
dum privind continuarea luptei an-
ticorupþie. Comisiile juridice au fã-
cut recomandarea ca întrebarea
care va fi pusã în cadrul referen-
dumului sã respecte Constituþia,
deciziile CCR ºi recomandarile
Comisiei de la Veneþia.

Preºedintele Comisiei juridice,
deputatul PSD Eugen Nicolicea,
a atras atenþia pe parcursul dez-
baterii asupra efectelor pe plan in-
ternaþional ale referendumului, fã-
când trimitere la Convenþia Naþi-
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Vicepreºedintele PSD Mihai Chiri-
cã a lansat ieri un atac la adresa
liderului partidului Liviu Dragnea,
afirmând cã “politica conducerii cu
pumnul de fier nu mai este valabilã”,
chiar dacã acesta a fost un bun lider
de partid, care a dus la câºtigarea
unor scoruri electorale foarte bune.

mâneºti. Oamenii nu mai gândesc la fel”, a
mai spus Chiricã.

El a apreciat cã Liviu Dragnea va putea
beneficia de cecul în alb dat de partid “pânã
când nu pune în pericol PSD”. Întrebat dacã
în prezent PSD este în pericol, vicepreºedin-
tele PSD a rãspuns: “Conform prognozelor
sociologice pe care le-am facut, da. A fost
un val care s-a motivat oarecum în acea de-
cizie. Acum o putem arunca 100% în curtea
lui Grindeanu sau putem s-o relaþionãm cu
partidul”. “Cred cã da, atât timp cât se mani-
festã în numele ºi pentru PSD sunt convins
cã trebuie sã fie membri de partid ai PSD,
organizaþi de cãtre PSD ºi este ºi normal sã
fie aºa. Aºa cum ºi în partea cealaltã au fost
ºi oameni din partide politice”, a spus Mihai
Chiricã atunci când a fost întrebat dacã pro-

testul din faþa Palatului Cotroceni, drept con-
tramanifestaþie la cea din Piaþa Victoriei, a fost
organizat de PSD.

De asemenea, întrebat dacã în alte oraºe
organizaþiile locale ale PSD urmeazã tendinþa
de a organiza contramanifestaþii, vicepreºe-
dintele PSD a susþinut cã nu a vãzut astfel de
demersuri. “Nu am vãzut în mod expres. ªi la
Iaºi a venit un grup dintr-o organizaþie localã
de lângã municipiul Iaºi, care ºi-a exprimat
un punct de vedere de susþinere a guvernãrii
Grindeanu, dar nu neapãrat de împotrivire
faþã de ceilalþi contramanifestanþi. Nu s-au
manifestat în sensul huiduirii sau chiar a bla-
mãrii lor în Piaþa Unirii ºi în alte locuri din
Iaºi”, a completat social-democratul.

Vicepreºedintele PSD a respins zvonurile
potrivit cãrora preºedintele Klaus Iohannis este
“capul rãutãþilor”, apreciind cã ºeful statului
nu se aflã în spatele protestelor din Piaþa Vic-
toriei. „Nu cred ºi vã spun ºi de ce nu cred.
Sunt douã curente care s-au nãscut în aceas-
tã perioadã: demiterea guvernului sau demi-
sia guvernului, motivat de o sincopã în actul
de guvernare ºi demiterea preºedintelui sau
demisia preºedintelui, motivatã de interferenþa
pe care a avut-o în spaþiul public când s-a
coborât între manifestanþi. Eu cred cã niciu-
na dintre cele douã teze nu sunt necesare
României în momentul de faþã” , a conchis
vicepreºedintele PSD Mihai Chirica.

Referendumul iniþiat de Klaus Iohannis ºi OUG 14/2017,
pe agenda Parlamentului de sãptãmâna viitoare

Ordonanþa care abrogã modificarea codurilor penale ºi
referendumul iniþiat de preºedintele Klaus Iohannis vor fi pe
agenda Parlamentului de sãptãmâna viitoare, în condiþiile în

care liderul PSD, Liviu Dragnea, a fãcut un apel pentru
adoptarea în cel mai scurt timp a OUG 14/2017.

unilor Unite împotriva corupþiei
de la New York transpusã în le-
gislaþie de România. La rândul sãu,
senatorul PSD ªerban Nicolae a
declarat sã susþine avizul favora-
bil, însã, în opinia sa nu este ne-
cesar referendumul propus de pre-
ºedintele Iohannis.

Senatorul PNL Alina Gorghiu a
susþinut cã “ideea de cost invo-
catã în Comisia juridicã nu îºi are
rostul”, afimând cã a amesteca
costurile cu o problemã care þine
de democraþia din România este
“neserios”.

Un alt subiect care va fi dezbã-
tut în Parlament, “în cel mai scurt
timp”, potrivit liderului PSD, Li-
viu Dragnea, va fi aprobarea OUG
14/2017. Preºedintele Camerei
Deputaþilor, Liviu Dragnea a fã-
cut vineri un apel la membrii Le-

gislativului pentru adoptarea “în
cel mai scurt timp” a “legii de
aprobare a Ordonanþei de Urgen-
þã a Guvernului nr. 14/2017, prin
care sunt abrogate modificãrile
Codului Penal ºi Codului de Pro-
cedurã Penalã”. “În calitate de
preºedinte al Camerei Deputaþilor
ºi de preºedinte al PSD, fac un
apel cãtre toþi colegii din Parla-
ment ca în cel mai scurt timp pe
care ni-l permite procedura sã

adoptãm legea de aprobare a Or-
donanþei 14 privind abrogarea
modificãrilor Guvernului la cele
douã coduri. Înþeleg cã toate par-
tidele parlamentare îºi doresc acest
lucru. Deci avem o cvasi-unani-
mitate în acest sens, ceea ce în-
seamnã cã o respingere a OUG 14
este exclusã, iar prelungirea dez-
baterilor pe acest subiect nu se jus-
tificã”, a declarat Dragnea, con-
form unui comunicat al Camerei .
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Social-democraþii românii nu au
avut niciodatã, de partea lor, se-
ducãtori sau inspiraþi formatori de
opinie, sensibili la discursul anti-
corupþie sau retorica anticomunis-
tã. ªi nu numai. Au lãsat în schimb,
mereu, impresia, cã „afarã” au te-
meinice punþi de legãturã ºi vocea
unor tenori europeni, din aceeaºi
familie politicã, li se alãturã în mo-
mente dificile. S-a ºi uitat, de pil-
dã, faptul cã la ultimele alegeri eu-
roparlamentare (25 mai 2014) so-
cial-democraþii români au obþinut
16 mandate (din 32) plasându-se
alãturi de social-democraþii italieni
ai lui Matteo Renzi, în top. Nu e
mai puþin adevãrat cã, în Europa,
social-democraþia pare secãtuitã
de idei, ºi tot mai anemicã, sã nu
spunem timidã – dupã eºecul man-
datului lui Francois Hollande în
Franþa – ºi cautã soluþii de între-

mare. În Grecia PASOK e la rea-
nimare, iar în Spania, PSOE nu e
departe. S-ar putea, totuºi, ca
SPD sã dea viitorul cancelar al
Germaniei. Supoziþie. Sã revenim.
Dacã luãm în seamã doar maturi-
tatea ºi conºtiinþa civicã a protes-
tatarilor din Piaþa Victoriei – po-
tenþaþi ºi de acþiunile neinspirate,
autodistructive ale PSD –, care
dau credit, posibil, criticilor con-
stante, difuze ºi plate, ce reîncãl-
zesc aceleaºi idei ale luptei anti-
corupþie –, ocultând protestatarii
de la Palatul Cotroceni, nu cre-
dem cã se procedeazã prea co-
rect. Se protesteazã în Piaþa Vic-
torie împotriva unui tip de menta-
litate, cel bunului plac ºi al unor
tare politicianiste. Pe nimeni nu mai
intereseazã deciziile CCR. Co-
rect. Dar guvernul actual are abia
o lunã de la instalare. A acumulat

deja atâtea erori încât sã facã pa-
sul înapoi pentru cã legitimitatea
sa s-a pierdut în stradã? O nedu-
merire de luat în seamã este ace-
ea cã în presa europeanã, aproa-
pe fãrã excepþie, comentariile sunt
anti-Guvernul Grindeanu. Sigur, nu
doar la Bucureºti se întâmplã ceea
ce vedem ochii, pe ecranul televi-
zoarelor sau la faþa locului, dar
ceea ce observãm este cã un rea-
zem, o susþinere „de afarã” nu se
întrevede. Ceea ce pare suspect.
Guvernul de la Bucureºti pare lip-
sit de prieteni. Cu mici excepþii,
strãvezii. Zilele trecute, cancelarul
german Angela Merkel s-a aflat
la Varºovia, unde „dupã un an de
bãtãlii politice”, majoritatea con-
servatoare a PiS (Dreptate ºi Jus-
tiþie) aflatã la putere, a luat sub
control... Tribunalul Constituþio-
nal, cea mai înaltã instanþã juridi-

cã a þãrii. A ieºit tãrãboi teribil.
Partidul condus de Jaroslaw
Kaczynski a aºteptat încheierea
mandatului preºedintelui con-
testat, de la Tribunalul Constitu-
þional, pentru a-l înlocui cu un
preºedinte apropiat de PiS. ªi la
Varºovia, Tribunalul Constituþio-
nal, o contra-pondere a Guver-
nului – atunci când acesta încal-
cã litera Constituþiei –, reprezin-
tã un simbol al democratizãrii
reuºite în aceastã þarã. Legile
votate în ultimele ºapte luni au
generat iritare în tabãra opoziþiei
ºi în câmpul societãþii civile. Deºi
au fost considerate de Guvern ca
necesare, situaþia a îngrijorat Co-
misia Europeanã, care a enunþat
o procedurã ineditã de apãrare
„a statului de drept”. Comisia de
la Veneþia, organ consultativ al
Consiliului European, la rândul

sãu, a emis o serie de critici, dar
guvernul condus de Beata Szy-
dlo a acuzat instituþiiloe europe-
ne de parþialitate „într-un con-
flict politic intern”. Bruxelles-ul
are, teoretic, pârghii de sancþi-
onare, dar utilizarea acestora
necesitã un acord unanim, din
partea celor „27”, ori premierul
ungar, Viktor Orban, i-a promis
lui Jaroslaw Kaczynski cã se va
opune la orice intenþie de sanc-
þionare. O miºcare de protest
are scop explicit. Scopul pro-
testelor de la Bucureºti ºi din
alte localitãþi ale þãrii a fost, ini-
þial, retragerea de Guvern a
OUG 13/2017, despre care s-
a spus cã atacã statul de drept.
OUG a fost retrasã de mai mul-
te zile, dar demonstraþia în loc
sã înceteze a luat amploare.

M. ALEXANDRU

Este a treia bucatã de teren pe
care municipalitatea o concesio-
neazã SC Pieþe þi Târguri pentru
funcþionarea Târgului Municipal.
În decembrie 2015, când s-a reîn-
fiinþat, cu votul consilierilor muni-
cipal, punctul de lucru pe strada
„Dimitrie Gerota” (fosta bazã a
RAT Craiova) s-a pornit de la o
suprafaþã de 7.823 de metri pãtraþi
pe care municipalitatea a concesi-
onat-o administraþiei pieþelor, acea-
sa din urmã plãtind redevenþã pe
aceastã suprafaþã, banii intrând la
bugetul local

În februarie 2016, conducerea
SC Pieþe ºi Târguri ºi-a propus sã
extindã activitatea comercialã de
acolo ºi a venit cu o nouã solicita-
re, în CLM Craiova, pentru con-
cesionarea unei alte suprafeþe în

Primãria Craiova extinde Târgul MunicipalPrimãria Craiova extinde Târgul MunicipalPrimãria Craiova extinde Târgul MunicipalPrimãria Craiova extinde Târgul MunicipalPrimãria Craiova extinde Târgul Municipal
Târgul Municipal de pe strada „Dimitrie Gerota” (fosta bazã a RAT Craiova) îºi mãreºte peri-

metrul. SC Pieþe ºi Târguri a primit, luna trecutã, o suprafaþã de aproximativ 10.000 de metri
pãtraþi, pe care urmeazã sã se extindã activitatea comecialã care se desfãºoarã acum în piaþa mixtã.

Începând de mâine, locuitorii din comuna Cerãt vor
putea obþine actele de identitate chiar în comunã, de la
sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenþã a Per-
soanelor (SPCLEP) , care va funcþiona în incinta Pri-
mãriei Cerãt. Inaugurarea va avea loc pe 14 februarie, la
ora 11:00, iar programul zilnic va fi între 08:30 – 16:30,
cu prelungire, pânã la 18:30, în fiecare zi de miercuri.
Prin deschiderea acestui serviciu, este facilitat accesul
celor aprox. 4.200 de persoane din zonã la obþinerea
unui nou act de identitate, se contribuie la diminuarea
cheltuielilor acestora, la micºorarea timpului de aºtepta-
re pentru emiterea unui astfel de document, dar ºi la
reducerea numãrului persoanelor care, din diverse moti-
ve, continuã sã pãstreze actele de identitate cu valabilita-
te expiratã sau nu îºi oficializeazã adresa de domiciliu în
concordanþã cu modificãrile adoptate de cãtre autoritãþi-
le publice locale. Dupã cum a precizat  Mihai Bobocicã,
director executiv al SPCLEP Dolj, realizarea autoritãþilor

Serviciu public de Evidenþã a Persoanelor, inaugurat la Cerãt
din Cerãt a fost sprijinitã ºi coordonatã de cãtre Consi-
liul Judeþean Dolj, prin adoptarea actului administrativ
de modificare a arondãrii populaþiei, prin intermediul
Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoane-
lor Dolj, instituþie care coordoneazã ºi controleazã me-
todologic activitatea serviciilor publice respective din
teritoriu. Cererea pentru obþinerea unui act de identita-
te trebuie sã conþinã urmãtoarele documente: actul vechi
(dacã îl deþin), certificatul de naºtere ºi dupã caz, cel
de cãsãtorie ori hotãrârea de divorþ definitivã ºi irevo-
cabilã, actul pentru spaþiul de locuit. Contravaloarea
unui asemenea document este de ºapte lei (una nouã)
sau un leu (cea provizorie). În situaþia în care solicitan-
þii nu pot prezenta unul dintre documentele amintite,
pot fi emise cãrþi de identitate provizorii, cu termen de
valabilitate de un an de zile. În cazul minorilor, este
necesarã prezenþa unuia dintre pãrinþi.

CRISTI PÃTRU

zonã. Consilierii muncipali au sus-
þinut aceastã iniþiativã ºi au votat,
la momentul respectiv, anexarea
unei bucãþi de 6.713 metri pãtraþi
la Târg.

10.000 de metri pãtraþi,
concesionaþi cãtre SC Pieþe
În felul acesta, Târgul Municipal

a ajuns sã se extindã pe o suprafaþã
totalã de 14.536 de metri pãtraþi. La
începutul acestui an, administraþia
pieþelor a venit, din nou, cu încã o
solicitare pentru extinderea perime-
trului. De aceastã datã, este vorba
de o suprafaþã de aproximativ
10.000 de metri pãtraþi.  „Dupã pre-
luarea în concesiune cãtre SC Pieþe
ºi Târguri Craiova SRL a suprafeþei
totale de teren de 14.536 mp situatã
în strada Dimitrie Gerota nr. 7, se

solicitã, prin adresa menþionatã mai
sus, majorarea cu 9.670 mp în ve-
derea dezvoltãrii activitãþii în punc-
tul de lucru respectiv”, se aratã în
raportul care însoþeºte proiectul de
hotãrâre.

Se doreºte sã se extindã
piaþa mixtã

Pe acest teren, conducerea SC
Pieþe ºi Târguri spune cã intenþio-
neazã sã mãreascã piaþa mixtã, care
a început sã fie amenajatã acolo din
2016.  „Întrucât actuala suprafaþã
de teren nu este suficientã pentru
dezvoltarea acestei pieþe mixte, SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL vã
supune atenþiei solicitarea de a ana-
liza posibilitatea transmiterii în fo-
losinþã a unui teren în suprafaþã de
aproximativ 10.000 mp, identificat

conform planului de situaþie anexat,
în vederea dezvoltãrii pieþei mixte
care a început sã funcþioneze în
anul 2016”, se aratã în documenta-
þia pe care administraþia a pus-o la
dispoziþia consilierilor.  ªi de aceas-

tã datã, consilierii municipali au vo-
tat pentru extinderea ºi mai mare a
Târgului, urmând ca suprafaþa nouã
de 10.000 de metri pãtraþi sã fie
concesionatã Pieþelor.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, vineri, 9 sep-
tembrie 2016, dimineaþa, în ju-
rul orei 06.30, cetãþeanul grec
Athanasios Bekiaris, de 51 de
ani, care locuieºte în Craiova,
în timp ce conducea un autotu-
rism Maserati, pe strada A.I.
Cuza cãtre Popa ªapca, la tre-
cerea de pietoni din zona Tea-
trului Naþional a accidentat uºor
douã persoane, Adrian D., de 19
ani ºi Florentina B., de 20 de
ani, din Craiova, care traversau
strada regulamentar, pe trecerea
de pietoni. Dupã producerea
accidentului ºoferul a pãrãsit
locul accidentului fãrã încuviin-
þarea organelor de poliþie, fiind
depistat în urma investigaþiilor
ºi cercetãrilor efectuate de po-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au pronunþat
sentinþa în cazul ºoferului grec arestat pe 10 sep-

tembrie, anul trecut, dupã ce, bãut la volan, a acci-
dentat doi tineri craioveni care traversau regula-
mentar strada, pe trecerea de pietoni, în centrul

oraºului ºi a fugit. Judecat pentru conducerea unui
vehicul sub influenþa alcoolului ºi pãrãsirea locu-
lui accidentului fãrã încuviinþarea poliþiei, bãrba-

tul, care a recunoscut comiterea faptelor, a fost
condamnat la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 6 luni

închisoare cu suspendare pe durata unui termen de
încercare de 3 ani ºi 70 de zile de muncã în folosul
comunitãþii. Sentinþa nu este definitivã, putând fi

atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit, vineri,
10 februarie a.c., cu încã 30 de zile, mãsura arestã-
rii preventive faþã de craiovenii Ioneluº Cimpoeru, ºi
Gigi Vadik Zavera zis Gigioc, ajunºi în spatele gratii-
lor dupã un scandal de amploare petrecut anul tre-
cut la un bar din centrul Craiovei: „Admite propune-
rea Ministerului Public–Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. În baza art. 234 ºi urm. C.pr.pen:
Prelungeºte durata mãsurii arestãrii preventive a
inculpaþilor Zavera Gigi Vadik ºi Cimpoeru Ione-
luº, pe o perioadã de 30 de zile, de la data de
16.02.2017 ºi pânã la data de 17.03.2017, inclusiv.
Cu drept de contestaþie în termen de 48 ore de la
comunicare. Pronunþatã în Camera de Consiliu, azi,
10.02.2017”, dupã cum se aratã în hotãrârea instan-
þei. Cei doi pot formula contestaþii, care se vor jude-
ca la Curtea de Apel Craiova. În plus, tot vineri, ju-

liþiºtii rutieri, într-un aparta-
ment din Craiova, câteva ore
mai târziu. Bãrbatul a fost testat
de poliþiºti cu aparatul alcool-
test, rezultând o concentraþie
de 0,55 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat, astfel cã a fost dus
la spital pentru recoltarea pro-
belor biologice, ulterior fiind re-
þinut pentru 24 de ore. O zi mai
târziu, pe 10 septembrie 2016,
ºoferul grec a fost prezentat Ju-
decãtoriei Craiova care i-a emis
mandat de arestare preventivã
pentru 30 de zile. N-a stat foar-
te mult în arestul IPJ Dolj. Asta
pentru cã, la sfârºitul lui septem-
brie, magistraþii Judecãtoriei
Craiova i-au înlocuit mãsura
arestãrii preventive cu ce a a

controlului judiciar pe o perioa-
dã de 60 de zile, timp în care
trebuie sã respecte o serie de
obligaþii. Procurorii au finalizat
cercetãrile ºi au întocmit re-
chizitoriul prin care au dispus
trimiterea în judecatã a lui Atha-
nasios Bekiaris pentru conduce-
rea unui vehicul sub influenþa al-
coolului sau a altor substanþe ºi
ºi pãrãsirea locului accidentului
fãrã încuviinþarea poliþiei. Dosa-
rul s-a înregistrat la Judecãtoria
Craiova pe 3 octombrie 2016, a
fost analizat de judecãtori în ca-
mera preliminarã, constatându-
se legalitatea rechizitoriului, pe
21 decembrie fiind primul ter-
men de judecatã în dosar.

A recunoscut
comiterea faptelor

Inculpatul a recunoscut totul
în faþa judecãtorilor, a cerut sã

beneficieze de reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã,
astfel cã, pe 23 ianuarie a.c.,
magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au pronunþat sentinþa. Bãr-
batul a fost condamnat la 2 ani
ºi 6 luni închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de
încercare de 3 ani ºi 70 de zile
de muncã în folosul comunitã-
þii: condamnã pe inculpatul Be-
kiaris Athanasios la pedeapsa
de 1 an si 6 luni închisoare pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
“conducerea unui vehicul sub
influenþa alcoolului sau a al-
tor substanþe”. În temeiul art.
338 alin. 1 C.p cu aplic. art.375
C.p.p .  s i  ar t .  396 al in .  10
C.p.p. condamnã pe inculpatul
Bekiaris Athanasios la pedeap-
sa de 2 ani închisoare pentru
sãvârºirea infracþiunii de „pã-
rãsirea locului accidentului

fãrã încuviinþarea poliþiei”.
Contopeºte pedepsele aplicate
inculpatului in pedeapsa de 2
ani închisoare la care adaugã
sporul de 6 luni închisoare, re-
prezentând o treime din cuan-
tumul celeilalte pedepse, ur-
mând ca inculpatul sã execute
în final o pedeapsã de 2 ani ºi
6 luni închisoare. Dispune sus-
pendarea executãrii pedepsei
sub supraveghere ºi stabileºte
un termen de supraveghere de
3 ani, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Judecãtoriei Craiova.
Pe perioada termenului de su-
praveghere bãrbatul trebuie sã
presteze 70 de zile de muncã în
folosul Primãriei Craiova ºi are
de achitat 1.100 lei cheltuieli ju-
diciare. Hotãrârea Judecãtoriei
Craiova nu este definitivã, pu-
tând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.

Arest prelungit pentru Gigioc ºi Cimpoeru
decãtorii Tribunalului Dolj au respins ºi o plângere a
lui Ion Ilie, cunoscut drept Ilie Puºcãrie, cu privire
la modificarea obligaþiilor controlului judiciar.

Cei trei sunt cercetaþi într-un dosar deschis de
procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj
dupã scandalul de la barul ON OFF din Craiova,
de la începutul lunii noiembrie 2016, în care sunt
inculpaþi mai mulþi craioveni. Ioneluº Cimpoeru ºi
Gigi Vadik Zavera sunt arestaþi preventiv de pe 17
noiembrie 2016, în sarcina lor fiind reþinutã co-
miterea infracþiunilor de tentativã la omor, consti-
tuirea unui grup infracþional organizat, tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice ºi portul sau folosirea fãrã
drept de obiecte periculoase; respectiv complici-
tate la aceste infracþiuni, în timp ce Ion Ilie este
acuzat de favorizarea fãptuitorului, pentru cã l-ar
fi ajutat pe Gigioc sã fugã.
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GEORGE POPESCU

Dupã o perioadã consistentã în care mi-
am refuzat „beneficiile” livrate de un sistem
mediatic transformat – tehnologic ºi politic –
într-un dezagreabil mecanism de manipulare,
uneori în forme acute ale spãlãrii creierelor
proprii totalitarismelor trecutului veac, am
recãzut în capcana de a reveni, câteva seri la
rând, la frecventarea mijloacelor noastre de
informare. A televiziunilor, îndeosebi, dat fi-
ind cã reþelele de socializare au atins un grad
de degradare compromiþând cu o frenezie
maladivã pragul unui elementar bun simþ ºi al
unei bune-cuviinþe ºi sfârºind astfel prin a
pune în parantezã întregul patrimoniu de cu-
tume ce ne-a însoþit prin istorie.

Capcanã, am spus, deºi am fost destul de
conºtient de riscurile la care mã expuneam.
ªi rezultatul s-a materializat în potenþarea la
limita insuportabilului a unei depresii a cãrei
unicã terapie pare sã fie iarãºi retragerea din
acest câmp vizual de o toxicitate cu cât mai
disimulatã sub aparenþele unor „dezbateri”
cu atât mai plinã de riscurile rãmânerii în
zona haoticã a unei masive ºi greu pardona-
bile stãri de rãzboi cu încã firave, dar nu
mai puþin îngrijorãtoare, semne destabiliza-
toare a unei societãþi bulversate.

Mãrturisesc din capul locului cã nu m-
am simþit apropiat, cu atât mai mult afiliat,
vreunei pãrþi – partide, miºcãri etc. – din
câmpul politicii autohtone din aceste ultime

O încercare evaluatoare a crizei haotice din prezentul autohton (I)

Jocul perfid al unor aparenþe toxiceJocul perfid al unor aparenþe toxiceJocul perfid al unor aparenþe toxiceJocul perfid al unor aparenþe toxiceJocul perfid al unor aparenþe toxice
decenii. Pentru cine s-ar grãbi la taxãri de-
ductibile din unele poziþii personale, fie cã
mã cunosc ori nu, recomand la un minim
recurs pierdut prin pâcla acestor ultimi 27
de ani post-decembriºti. Nu doar cã nu l-am
agreat pe Iliescu în stadiul fesenist ºi al mi-
neriadelor cu efecte dezastruoase pentru
destinul þãrii de atunci ºi pe termen relativ
lung, dar am scris zeci de articole în acele
momente în care am dezavuat acele neno-
rocite manipulãri ºi pe actantul lor.

Am crezut – cu o naivitate egalã cu ino-
cenþa – în ºansa, din 1996, a unei întoarceri
la normalitate prin inserþia, la Putere, a Con-
venþiei Democratice, sfârºind, cum se ºtie,
într-un fiasco greu de înþeles ºi de digerat.
Pe deasupra, am fost crunt dezamãgit de
aroganþa lui Adrian Nãstase generatoare a
unui întreg sistem afiliat pe alocuri bunului
plac al unor grupuri de interese, dupã cum,
la instalarea alianþei DA ºi a lui Bãsescu ºi
liberalilor lui Tãriceanu, o clipã mi-am rea-
prins speranþa unei intrãri în normalitatea unei
democraþii ºi a unui stat de drept. Mai cu-
rând decât orice aºteptare, toatã acea spe-
ranþã s-a spulberat. În aceeaºi ordine, am
plusat pe Mircea Geoanã (cine se mai în-
treabã azi cum am fi evoluat dacã scrutinul
din 2009 n-ar fi fost viciat?!), însã ulterioa-
re declicuri publice ale sale mi-au generat
alte dezamãgiri la fel de acute.

Nu mi-a plãcut Ponta, prin atitudinea sa
arogantã pe alocuri ºi cu un discurs mai
mereu redus la replici „tãioase”, lipsite de
acel minimum de modestie, fie ea ºi „juca-
tã” pe care politicieni crescuþi într-o tradiþie
mai „normalã” le evitã chiar ºi atunci când
ticãloºia lor se va confirma la cote infinit
mai mari decât spectrul de „ºmecherii” din
arealul autohton. Cât despre Liviu Dragnea,
nu pot afirma mai mult decât surpriza de a-
l fi vãzut atât de repede aciuit în locul „ami-
cului” de peste ani, un pic precipitat ºi dis-
pus, totuºi – trebuie sã recunosc -, sã salve-
ze o formaþiune într-un moment de gravã
degringoladã.

Toate aceste poziþii personale nu mi-au
ºtirbit niciodatã afinitatea pentru ceea ce,
într-un mod încã grosier ºi inadecvat în con-
textul lumii de azi în baza unei false perspec-
tive „ideologice”, se atribuie unei atitudini de
stânga. Decedate de prin anii 80, în Occi-
dent, stânga ºi dreapta nu mai indicã azi decât
un schematism lozincard, în condiþiile în care
substanþa ºi relieful societãþii s-a schimbat
radical, de vreme ce în ambele tabere pre-
dominã statusuri de averi egale, ale cãror
dimensiuni ºi justificãri abia o justiþie, însã
una cu adevãrat independentã ºi mai ales
„curatã”, vreau sã spun ea însãºi scoasã din
ecuaþia înavuþirii exorbitante, ar trebui sã le
scoatã la luminã prin demersuri în litera ºi în

spiritul unei legislaþii, ea însãºi chibzuite ºi
lipsite de ambiguitãþi vinovate.

Nimic din cele expuse nu regãsesc în aiu-
ritoarele campanii mediatice din aceste ulti-
me douã luni. Ceea ce obligã – vrem ori nu
vrem – la tentative deloc lipsite de dificulta-
tea de a te trezi poziþionat, cu consecinþe
neplãcute, dar egal dureroase, a unor cata-
logãri ridicule. Eºti „comunist” (atenþie la
unele din sloganele unei pieþe, precum cel
cu… „Ciuma roºie”!), cu omologãrile con-
secutive cã „eºti prost”, „reacþionar”, „re-
vanºard”, ori cel puþin nostalgic dupã un
regim din care, la o analizã cât de cât serioa-
sã, chiar n-a mai rãmas nimic în viermuiala
unei societãþi în derivã.

Cât despre valul de proteste, schimbãrile
din mers ale obiectivelor lor, îndeosebi pe
mãsura dispariþiei, tot din mers, a cauzelor
declanºatoare, tocmai acest proces de con-
tinuã ºi acutã fluidizare (efect al societãþii
lichide de care vorbea sociologul Bauman
recent plecat dintre noi) disimuleazã o stare
de spirit mai îndepãrtatã de normalitatea so-
licitatã chiar decât alegaþiile unui guvern. A
unui guvern – sã ne înþelegem – nu doar
legitim, dar chiar investit cu întregul demers
constituþional ºi cu alibiul statului de drept ºi
al jocului democratic.

Dar despre acest lucru ºi altele limitrofe
în numãrul viitor al rubricii noastre.

România se numãrã printre sta-
tele Uniunii Europene cu cele mai
bune performanþe în utilizarea nu-
mãrului unic de urgenþã 112. Þara
noastrã face parte dintre cele cinci
state membre care reprezintã exem-
ple de bunã practicã ºi este una dintre
puþinele þãri membre UE în care 112
este  numãr unic  de urgenþã.

Eurobarometrele Comisiei Euro-
pene, referitoare la numãrul unic
european de urgenþã 112, aratã cã
România a fãcut progrese remarca-
bile în administrarea ºi dezvoltarea
Sistemului Naþional Unic pentru Ape-
luri de Urgenþã ºi se aflã pe primele
locuri în ceea ce priveºte informa-
rea ºi educarea populaþiei în UE.

Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale este organul central al sta-
tului, care administreazã, ex-
ploateazã, întreþine ºi dezvol-
tã Sistemului Naþional Unic
pentru Apeluri de Urgenþã
(SNUAU).
Jumãtate din apelurile 112
din luna ianuarie 2017
au fost false

Timpul mediu de rãspuns
al Centrului 112 este de 3,94
secunde ºi a fost înregistrat
în cazul a 93,6% din totalul
apelurilor, la care timpul de
rãspuns a fost sub 10 secun-

Peste 14,6 milioane de apeluri la 112, anul trecut
Statistica pe anul trecut realizatã de Servi-

ciul de Telecomunicaþii Speciale (STS) aratã
cã la Numãrul Unic de Urgenþã 112 au fost
primite ºi tratate peste 14.600.440 apeluri.
Dintre acestea 8.552.087 (58,57%) au fost

false ºi 6.048.353 (41,43%) reale. Cele mai
multe au fost transferate cãtre Ambulanþã -
3.781.205 (60,28%), Poliþie - 1.364.808
(21,76%), ISU/SMURD - 933.620 (14,88%)
ºi Jandarmerie - 184.606 (2,94%).

de, situându-se la nivelul perfor-
manþelor europene în materie. Din
punct de vedere al apelurilor false,
judeþele Covasna, Mureº ºi Gorj
ocupã primele locuri ca procent din
din totalul apelurilor.

Pe luna ianuarie 2017, din tota-
lul de 1.199.680 apeluri, 552.256
(46.03%) au fost reale ºi 647.424
(53.97%) false. Urmare constatã-
rilor fãcute de cãtre autoritãþile sta-
tului, 15.847 de cetãþeni au fost
sancþionaþi conform legii pentru
apeluri false ºi abuzive cãtre nu-
mãrul 112 (anul 2016 ºi ianuarie
2017). Cele mai multe sancþiuni au
fost aplicate în Teleorman, Bucu-
reºti ºi Prahova.

În urma campaniilor de educare
ºi informare desfãºurate de cãtre

Serviciul de Telecomunicaþii Spe-
ciale, numãrul de apeluri false a scã-
zut în ultimii ani cu aproximativ 30%
ºi se situeazã la circa 58 de procen-
te, înscriindu-se în media înregis-
tratã la nivel european.

Anul trecut, de Ziua 112, spe-
cialiºtii STS au colaborat cu res-
ponsabilii pentru programele ERAS-
MUS din toate centrele universitare
ºi au postat afiºe în spaþiile publice
din facultãþi iar studenþii au primit
materiale de informare. În colabo-
rare cu IGSU, SMURD, serviciile
de ambulanþã ºi inspectoratele ºco-
lare judeþene, STS a fost partener
în proiectul de educaþie medicalã de
prim-ajutor în ºcoli din Bucureºti,
Cluj ºi Sibiu.

Apelarea abuzivã
se pedepseºte cu amendã
între 500 ºi 1.000 de lei

În aprilie 2005, Sistemul
Naþional Unic pentru Ape-
luri de Urgenþã (SNUAU)
112 a devenit operaþional în
toatã România. Începând
cu anul 2008, 112 este sin-
gurul numãr care poate fi
folosit de pe orice telefon
fix sau mobil pentru a be-
neficia, gratuit, de serviciile
de urgenþã (ambulanþã,
pompieri ºi poliþie) în orice

þarã a Uniunii Europene.
Din luna octombrie 2014, prin

SNUAU, Serviciul de Telecomu-
nicaþii Speciale sprijinã programul
de prevenire a tãierilor ilegale —
pentru controlul provenienþei, cir-
culaþiei ºi comercializãrii materia-
lelor lemnoase intitulat „Radarul
pãdurilor”, prin punerea la dispo-
ziþie a numãrului 112, pentru sem-
nalarea si verificarea înregistrãrii
în baza de date a acestor tipuri de
transporturi ºi transmiterea celor
neînregistrate cãtre autoritãþile cu
competenþe în domeniu. De la da-
rea în folosinþã au fost primite
40.534 de astfel de sesizãri.

Din octombrie 2015, în Româ-
nia, este funcþional serviciul de
anunþare a urgenþelor prin SMS
pentru persoanele cu dizabilitãþi de
auz ºi/sau vorbire, prin mesaje
scurte la numãrul 113, pãstrând
caracteristicile serviciului 112 de
voce: gratuitate ºi accesibilitate.

Pentru a putea utiliza acest numãr
este obligatorie înscrierea în baza
de date a Serviciului 112. Pânã
acum, au fost validate ca ºi înre-
gistrate 2.367 de persoane iar ac-
tivitatea continuã. De la darea în
folosinþã a facilitãþii SMS 113, au
fost primite 94  solicitãri.

Numãrul unic pentru apeluri de
urgenþã 112 trebuie folosit doar
atunci când este necesarã inter-
venþia agenþiilor specializate de ur-
genþã, pentru asigurarea asisten-
þei imediate în situaþii în care este
periclitatã viaþa, integritatea ori
sãnãtatea cetãþeanului, ordinea
publicã, proprietatea publicã sau
privatã ori mediul.

Apelarea abuzivã a numãrului
unic pentru apeluri de urgenþã 112
sau transmiterea de mesaje false la
numãrul 113 constituie contraven-
þii iar faptele sunt sancþionate cu
amendã de la 500 la 1.000 de lei.

RADU ILICEANU
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Protestele de stradã actuale au
adus în discuþie ºi rolul multinaþi-
onalelor în economia româneascã.
Mai exact se vehiculeazã teoria
conform cãreia retailerii ar avea de
pierdut de pe urma aplicãrii pro-
gramului de guvernare PSD-
ALDE. Fie cã se ia în calcul o creº-
tere a impozitãrii veniturilor obþi-
nute de multinaþionale, fie cã ridi-
carea nivelului salariului minim pe
economie ar fi afectat estimãrile
bugetare interne anuale ºi multia-
nuale ale acestor societãþi, realita-
tea este cã România este înþesatã
de astfel de multinaþionale. În con-
trapondere, comerþul autohton, cu
mici excepþii, lasã de dorit. Atât sub
aspectul respectãrii normelor de
igienã alimentarã, cât ºi sub cel al
garantãrii calitãþii produsului co-
mercializat.

Atenþionãrile
guvernatorului BNR

Pe raza Craiovei, pânã mai
acum ceva ani, un retailer din
Argeº deschisese porþile unui su-
permarket ce lãsa impozitul pe
profit în România. În Vâlcea exis-
tã câteva supermarketuri cu acþi-
onariat local. La fel ºi în Gorj. Poa-
te cã nu le este prea bine, mai ales
cã, în lupta concurenþialã, multi-
naþionalele externe au în spate pe
lângã un lobby puternic din partea
factorului politic ºi un acces mai
facil la credite bancare.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Par sã nu existe trotuare din cartierele
Craiovei unde sã nu întâlnim vânzãtorii am-
bulanþi de legume, fructe, lactate, flori ºi
enumerarea poate continua. Totodatã, noi
supermarketuri sunt pe cale sã se ridice,
cum este cazul celui din cartierul 1 Mai, iar
magazine alimentare de dimensiuni modes-
te trag obloanele. Discuþiile recente legate

de avantajul pe care îl au hipermarketurile
externe în raport cu reþele autohtone de
retail – unde sunt acestea din urmã, nu ºtie
nimeni – ar trebui sã fie cât mai obiective,
pentru cã noi nu avem o altã soluþie momen-
tan pentru un comerþ alimentar ºi non-ali-
mentar civilizat, în care respectarea reguli-
lor de igienã sã prevaleze.

„Firmele strãine trebuie sã intre
în legislaþia româneasca, sã respec-
te fiscalitatea, regulile noastre. S-
a discutat la fel cum se discuta ºi
în Europa despre problema preþu-
rilor de transfer. Aceasta nu este o
chestiune simplã nicãieri în lume.
Cunosc aceasta problema din anii

‘70 – ea e aproape perpetua ºi e
legatã de statutul multinaþionalelor”,
a declarat Mugur Isãrescu, Gu-
vernatorul BNR.

Sã mai amintim cã, în 2015, la
prezentarea raportului de stabilita-
te financiarã a României, Mugur
Isãrescu, guvernatorul BNR a adus
în discuþie faptul cã 200.000 de

firme private din România, adicã
o treime, nu raporteazã ºi nu fac
profit. Pentru ce existã aceste fir-
me, care este scopul lor, întreba
public Isãrescu. Toate aceste fir-
me într-un fel sau altul afecteazã
economia, sistemul bancar ºi dau
o notã proastã mediului de afaceri
românesc. „Numãrul extrem de
mare, 200.000 de întreprinderi pri-
vate cu pierderi permanente, aratã
douã probleme majore: de ce nu
se respectã regulile economiei de
piaþã în România? În anii 90 (...)
ni s-a spus urmãtorul lucru: con-
curenþa ºi curãþenia pieþei sunt
esenþiale, adicã intrãri, dar ºi ieºiri.
Sã poþi sã înfiinþezi firme, sã lu-
creze, sã fie concurenþã loialã, dar
sã existe ºi ieºiri la fel. Dacã nu
face faþã sau dacã are pierderi, sã
poatã fi radiatã rapid. Pãstrarea unui
numãr mare de societãþi cu pier-
deri permanente nu numai cã ecra-
neazã situaþia sectorului privat, dar

îngreuneazã chiar procesul de fi-
nanþare”.  Unele dintre aceste fir-
me sunt foste societãþi de apar-
tament, create pentru a „miºca”
banii, iar altele reprezintã nereu-
ºite familiale, a mai comentat gu-
vernatorul.

Trebuie sã ne decidem
Gãleþi descoperite cu brânzã

puse pe cimentul din interiorul pie-
þelor de cartie, în plin flux al co-
mercianþilor sau mai bine zis cu
milioane de microbi la 20-30 cm
de bucãþile de produse lactate ofe-
rite la vânzare, alte recipiente cu
ouã „proaspete”, PET-uri cu þuicã
ºi vin; bidoane cu varzã muratã,
toate acestea le vedem zilnic ex-
puse. Fireºte, nimeni nu le contro-
leazã, nimeni nu garanteazã cã
aceste produse alimentare sunt
sãnãtoase ºi sunt realizate în con-
diþii corespunzãtoare.

Cu toate tarele lor, hipermarke-
turile dau un plus de siguranþã ali-
mentarã. Chiar dacã ºi aici mai
sunt scãpãri. Între a cumpãra de
pe marginea trotuarelor, vara, la

peste 40 de grade Celsius, diferi-
tele alimente oferite ºi a achiziþio-
na din supermarketuri cred cã op-
þiunea nu este prea grea de fãcut.

Retalierii s-au organizat
încã din 2003

Asociaþia Marilor Reþele Co-
merciale din România (AMRCR)
a fost creatã în anul 2003, la ini-
þiativa unui grup de manageri de
firme de comerþ româneºti ºi in-
ternaþionale ºi este o asociaþie pro-
fesionalã care reprezintã interesele
industriei de retail din România la
nivel european, în principal, dar
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nu exclusiv, prin intermediul Eu-
roCommerce ºi Central European
Commerce Council. Asociaþia sus-
þine faptul cã dincolo de spiritul
competitiv care caracterizeazã
sectorul comerþului românesc,
este necesar un spaþiu transparent
ºi deschis de dialog care sã per-
mitã identificarea, dezbaterea ºi

soluþionarea problemelor de inte-
res comun. AMRCR promoveazã
interesele membrilor, iar scopul
Asociaþiei este acela de a promo-
va iniþiative care sã stimuleze con-
curenþa loialã între toþi comercian-
þii din România.

Ultimul comunicat public al
AMRCR priveºte riscul ca Româ-
nia sã sufere sancþiuni din cauza
Legii 150/2016. „În plus, conse-
cinþele punerii în practicã a aºa-
zisului lanþ scurt de aproviziona-
re sunt binecunoscute chiar de
domnia sa (n.r. – Achim Irimes-
cu) care, într-un interviu recent,
admitea pe de o parte cã „nu poate
asigura nici merele” iar pe de altã
parte cã “important este sã asi-
guri consumatorului hrana la un
preþ accesibil”. Referitor la tex-
tul normelor metodologice pro-
pus spre dezbatere publicã se
poate constata fie ºi numai la o
simplã lecturã cã de fapt acestea
adaugã la lege, ceea ce contravi-
ne legalitãþii. Un exemplu este
crearea unui aºa-zis „Consiliu de
monitorizare a lanþului scurt de
aprovizionare cu produse alimen-
tare”, în a cãrui componenþã este
inclusã arbitrar ºi AMRCR, deºi
asociaþia nu a fost niciodatã con-
sultatã în aceastã privinþã ºi nici
nu ºi-a exprimat acordul de a
face parte dintr-un astfel de or-
ganism. AMRCR îºi exprimã în
continuare totala disponibilitate
de a colabora cu toate autoritãþi-
le competente ºi organizatiile pro-
fesionale pentru a gãsi pe plan
intern soluþii corecte, care sã res-
pecte legalitatea ºi libera concu-
renþã, în avantajul tuturor jucã-
torilor de pe piaþã dar mai ales în
beneficiul consumatorilor”.
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„Aºa cum bine ºtiþi, anul trecut,
mai precis spre finele anului tre-
cut, douã proiecte vitale pentru
regiunea noastrã au fost iniþiate ºi
mã refer la Spitalul
Regional Universitar
ºi la mult aºteptata,
Autostradã Craiova-
Piteºti. Evident, cã în
aceastã perioadã am
aºteptat cu foarte
mare interes sã ve-
dem care este stadiul
în care se gãsesc
aceste proiecte ºi
prevederile bugetare
care vor fi pentru
aceste proiecte, anul
acesta. Din pãcate,
bugetul care tocmai
a trecut de votul Par-
lamentului sãptãmâ-

Austostradã ºi drum expresAustostradã ºi drum expresAustostradã ºi drum expresAustostradã ºi drum expresAustostradã ºi drum expres
Craiova-Piteºti ?!Craiova-Piteºti ?!Craiova-Piteºti ?!Craiova-Piteºti ?!Craiova-Piteºti ?!

„Consiliul Judeþean trebuie sã
aibã o politicã intensivã ºi multia-
nualã de promovare a Doljului în
mediul de afaceri european. Opor-
tunitãþile de afaceri din cele douã
parcuri industriale SC Parc Indus-
trial SA ºi SC High-Tech Industry
Park Craiova SA din Dolj, calitatea
forþei de muncã, calitatea infras-
tructurii (în special aeroportul din
Craiova) ºi facilitãþile oferite tre-
buie prezentate investitorilor strãini
de cãtre Consiliul Judeþean”, sus-
þine Isidor Rãducea.
1700 de expozanþi

În acest sens, consilierul jude-
þean a  propus Consiliului Judeþean
Dolj sã participe la cel mai mare târg
de investiþii imobiliare din Europa,
precum ºi cel mai important eveni-
ment de promovare a regiunilor în

Preºedintele PNL Dolj, deputa-
tul Nicolae Giugea, în prima sa con-
ferinþã de presã, de dupã alegerile
din 11 decembrie 2016, a subliniat
faptul cã PSD a câºtigat aceste ale-
geri ºi social-democraþii sunt în-
dreptãþiþi astfel sã ºi guverneze. În
acest context, liberalii au vrut sã
facã câteva observaþii pe marginea
bugetului public, a modului în care
a fost el distribuit  ºi ce se va în-
tâmpla cu investiþiile programate
pentru perioada urmãtoare. ”PNL
a depus amendamente suficiente
pentru o bunã restuctuare a pro-
iectului de buget conform concep-
tului nostru liberal. Dar cred cã
99,99% din amendamente au fost
respinse, doar câteva au fost luate
în seama, amendamente pentru
Diaspora, dar extrem de puþin sem-

Parlamentarii doljeni, front comunParlamentarii doljeni, front comunParlamentarii doljeni, front comunParlamentarii doljeni, front comunParlamentarii doljeni, front comun
pentru Spitalul Regionalpentru Spitalul Regionalpentru Spitalul Regionalpentru Spitalul Regionalpentru Spitalul Regional

ºi Autostrada Craiova-Piteºtiºi Autostrada Craiova-Piteºtiºi Autostrada Craiova-Piteºtiºi Autostrada Craiova-Piteºtiºi Autostrada Craiova-Piteºti
nificative chiar ºi pentru Diaspo-
ra. Cred cã a fost o treabã mai
mult de faþadã ca sã nu creadã cei
din Diaspora cã au ceva pesediº-
tii cu ei. Iar noi la nivelul judeþului
Dolj, am depus patru amendamen-
te prin intermediul celor trei par-
lamentari, un amendament a fost
pentru Spitalul Regional, care va
deserve 2,5 milioane de cetãþeni,
locuitori ai Olteniei. Al doilea
amendament priveºte Autostrada
Craiova-Piteºti. Cred cã în felul
acesta am putea sã ieºim din ace-
ea izolare economicã, având la dis-
poziþie o infrastructurã rutierã
modernã. A mai fost un amenda-
ment legat de închiderea inelului
de centurã a Craiovei, mã refer
desigur, la Centura de Sud…”, a
subliniat deputatul doljean.

Deputatul de Dolj Ionuþ Stroe, preºedinte-
le Organizaþiei PNL Craiova,  a vorbit  ieri,
despre starea de confuzie ºi incertitudine le-
gatã de proiectul Austostrãzii Craiova-Piteºti

ºi modul în care au fost distribuþi banii pentru
investiþiile în infrastructurã, în cadrul buge-
tului votat sãptãmâna trecutp cu o largã ma-
joritate de Parlamentul României.

na trecutã, genereazã o mare con-
fuzie, atât la nivelul prioritizãrii in-
vestiþiilor, pentru cã se revine la
guvernarea Ponta, investiþiile fiind

tãiate pentru a se genera anumite
creºteri ale veniturilor celor care
depind de stat. Iar pe de altã parte,
cea de-a doua confuzie care se ge-

nereazã este legatã de
stadiul la care se gãsesc
aceste proiecte, care pe
timpul guvernãrii Cio-
loº au fost inþiate”, a
subliniat Ionuþ Stroe.
Alocare înjumãtãþitã...

Parlamentarul dol-
jean vorbeºte despre
cele douã investiþii
prioritare pentru Cra-
iova, care nu fac ex-
cepþie de la aceastã
confuzie generatã de
adoptarea bugetului.
„De exemplu, la Aus-
tostrada Craiova-Pi-

teºti, situaþia este extrem de in-
certã pentru cã la momentul de
faþã, existã pe e-licitaþie, lansatã
de anul trecut, o licitaþie cãrei ter-
men de depunere a fost prelungit
de douã ori. Este vorba de o lici-
taþie prin care se contracta studii
de fezabilitate ºi studii tehnice pen-
tru aceastã investiþie. Existã acti-
vã ºi în momentul de faþã, numai
cã suma prevãzutã în buget este
de 19 milioane de lei, deºi con-
form fiºei de date a licitaþiei, va-
loarea estimatã este undeva la 39
de milioane de lei. Asta este pri-
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ma confuzie ºi prima problemã,
de ce aceastã diferenþã. O altã con-
fuzie este legatã de o investiþie ce
poartã numele drum expres Cra-
iova-Piteºti, are codul de obiectiv
1188 ºi primeºte anul acesta ca ºi
alocare bugetarã o sumã de 35.000
de euro. Nu aº avea nimic împo-
triva unei astfel de investiþii, dar
sã aloci o sumã infimã pentru un
astfel de drum ºi sã pãstrezi într-
o stare de incertitudine o autostra-
dã este din punctul meu de vede-
re o situaþie suspectã”, a mai spus
Ionuþ Stroe.

Un nou proiect de hotãrâre:
“PENTRU DOLJ“

Consilierul judeþean
Isidor Rãducea,
vicepreºedintele PNL
Dolj, a venit ieri,
cu o propunere interesantã,
pe care susþine cã deja
a lansat-o spre analizã
conducerii Consiliului
Judeþean Dolj.
Propunerea face parte
dintr-un set de mãsuri
care vizeazã revigorarea
mediului de afaceri
din Craiova ºi care vor
avea un impact major
asupra activitãþilor
economice din cadrul
celor douã parcuri
industriale, care sunt
administrate de CJ Dolj.

faþa reprezentanþilor de top ai me-
diului de afaceri european, Târgul
EXPO REAL, care va avea loc la
Munchen, în Germania. „Consider
cã participarea ºi implicarea activã
a Consiliului Judeþean la Târgul
EXPO REAL Munchen este un bun
prilej de promovare a Doljului în rân-
dul investitorilor europeni. La acest
târg, peste 1.700 de expozanþi îºi
prezintã produsele ºi serviciile in-
vestitorilor pe o suprafaþã de expu-
nere de 64.000 metri pãtraþi, peste
37.000 participanþi din cca. 74 de
þãri, jurnaliºti ºi reprezentanþi ai
mass-mediei, numãrul estimativ al
vizitatorilor este de 150.000. EXPO
REAL este o oportunitate de a te
face auzit, de a prezenta ceea ce ai
de oferit la un numãr impresionant
de vizitatori, interesaþi doar de a-ºi
extinde afacerile în afara graniþe-
lor”, a explicat vicepreºedintele PNL

Dolj, ieri, în cadrul unei conferinþe
de presã.
Identificare oportunitãþii

Isidor Rãducea a mai spus cã
în acest sens a solicitat conducerii
Consiliului Judeþean Dolj sã intre-
prindã demersurile necesare  în
vederea întocmiri unui proiect de
hotãrâre “PENTRU DOLJ“, care
sã numeascã o comisie în scopul
de a identifica dacã este oportunã
participarea Consiliului Judeþean
Dolj la târgul EXPO REAL ce va
avea loc la Munchen, Germania ºi
care ar fi costurile acestei partici-
pãri. „Se poate face chiar ºi o aso-
ciere între CJ Dolj ºi CLM Craio-
va ºi sã meargã o delegaþie comu-
nã, pentru cã ºi la nivel local existã
o preocupare în sensul atragerii de
investitori”, a mai completat con-
silierul judeþean.
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Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a finalizat ca-
lendarul susþinerii fazei judeþene din cadrul Olimpia-
dei din aria curricularã „Tehnologii”, adresatã celor
din învãþãmântul profesional ºi tehnic. Dupã cum a
precizat prof,  Simona Ciulu, inspector pentru în-
vãþãmântul profesional ºi tehnic în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, unitãþile ºcolare parti-
cipante vor transmite, pânã pe 17 februarie, institu-
þiilor organizatoare, tabele nominale cu elevii ºi ca-
drele didactice care i-au pregãtit, precum ºi cu pro-
fesorii însoþitori. La rândul lor, organizatorii vor co-
munica numele membrilor comisiilor de examinare
ºi condiþiile de concurs. Proba scrisã se va desfãºu-
ra pe 25 februarie: la ªcoala Gimnazialã „Mihai Vi-
teazul” din Craiova pentru cei din învãþãmântul gim-
nazial; la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din
Craiova, Colegiul Naþional Economic „Gheorghe

A fost finalizat calendarul fazei judeþeneA fost finalizat calendarul fazei judeþeneA fost finalizat calendarul fazei judeþeneA fost finalizat calendarul fazei judeþeneA fost finalizat calendarul fazei judeþene
a Olimpadei din domeniul tehnologica Olimpadei din domeniul tehnologica Olimpadei din domeniul tehnologica Olimpadei din domeniul tehnologica Olimpadei din domeniul tehnologic

Chiþu” din Craiova, Colegiul Tehnic „ªtefan Milcu”
din Calafat – pentru diversele specializãri din clasele
XI-XII. Susþinerea examenului practic va avea loc,
pe trei martie, indiferent de ciclul de învãþãmânt:
pentru gimnaziu, în aceeaºi ºcoalã ca ºi pentru scris;
la liceu sunt mai multe unitãþi stabilite: Liceul Teh-
nologic „George Bibescu” din Craiova, Liceul Teh-
nologic „Dimitrie Filiºanu” din Filiaºi, Colegiul Teh-
nic Energetic din Craiova, Colegiul „ªtefan Odoble-
ja” din Craiova, Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” din Craiova, Liceul Tehnolo-
gic UCECOM  „Spiru Haret” din Craiova, Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã din Craiova, Liceul
Tehnologic „ªtefan Anghel” din Bãileºti, Liceul Teh-
nologic „Petre Baniþã” din Cãlãraºi, Colegiul Tehnic
„C.D. Neniþescu” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Studenþii de la facultãþile de Ge-
ografie, Mediu sau din domenii
conexe se pot înscrie în progra-
mul de Burse de Excelenþã „Every
Can Counts” (ECC), ajuns la ediþia
a doua. Scopul acestui program

Burse de excelenþã pentru studenþiiBurse de excelenþã pentru studenþiiBurse de excelenþã pentru studenþiiBurse de excelenþã pentru studenþiiBurse de excelenþã pentru studenþii
interesaþi de protecþia mediuluiinteresaþi de protecþia mediuluiinteresaþi de protecþia mediuluiinteresaþi de protecþia mediuluiinteresaþi de protecþia mediului

este de a stimula implicarea tineri-
lor în acþiuni de protecþia mediu-
lui, de a-i face cunoscuþi în comu-
nitate, de a-i ajuta sã-ºi împlineas-
cã visurile. Trei studenþi vor primi
câte o bursã de 500 de euro, meni-

tã sã recompenseze dinamismul,
inteligenþa ºi creativitatea lor din
anul universitar 2016/2017. Pentru
promovarea proiectului, ECC va
face un tur de prezentare în facul-
tãþile interesate, propunându-ºi sã
stabileascã parteneriate de lungã
duratã. Înscrierile se fac prin
transmiterea aplicaþiei la office@a-
lucro.ro, cu subiectul „Înscriere
bursa ECC”. Bursa se acordã pri-
milor trei clasaþi în concursul orga-
nizat de ECC Romania. Aplicaþia va
conþine urmãtoarele informaþii: for-
mularul de înscriere, completat cu
datele aplicantului (http://everycan-
counts.ro); un eseu pe o temã lega-
tã de protecþia mediului, fie cu ca-
racter general, în care sã existe o
secþiune dedicatã dozelor din alu-
miniu, fie un eseu dedicat exclusiv
reciclãrii dozelor din aluminiu; un
material video de prezentare, care
sã cuprindã câteva elemente biogra-
fice, care va fi trimis sub formã de
link (youtube sau transfer). Data li-
mitã de trimitere este 31 mai 2017.

CRISTI PÃTRU

Mici modificãri la simularea
examenelor naþionale

Au apãrut modificãri în ceea ce priveºte calendarul susþinerii simulãri-
lor pentru examenele naþionale (Evaluarea naþionalã – elevii din clasa a
VIII, respectiv Bacalaureat – pentru cei din anii III ºi IV de liceu), astfel
cã probele care trebuia susþinute pe 15 martie se vor desfãºura pe 16..
Dupã cum a precizat prof. Maria Ciobanu, inspector în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, „pe 15 martie , elevii clasei a VIII-a sus-
þineau proba scrisã la matematicã, iar cei din a XI-a ºi a XII-a pe cea
obligatorie a profilului – matematicã sau istorie. Prin modificãrile aduse
conform Ordinului Ministrului, nr.3150/2017, publicat în Monitorul Ofi-
cial, acestea se vor desfãºura pe 16 martie”. În rest, calendarul a rãmas
acelaºi: pe 13 martie, ambele cicluri vor susþine simularea la limba ºi
literatura românã, iar pe 17 martie, tinerii din ultimii ani de învãþãmânt
liceal vor da examen la proba la alegere a profilului. Evaluarea va fi fãcu-
tã dupã subiecte unice la nivel naþional.

CRISTI PÃTRU

Valentine’s Day, sãrbãtoarea
occidentalã a iubirii împrumutatã
ºi de români, este o ocazie cu
care îndrãgostiþii îºi fac cadouri
ºi petrec clipe romantice.
Povestea acestei zile a iubirii
dateazã însã din vremuri îndepã-
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rate ºi a oscilat între ritualuri,
scrisori de dragoste ºi cereri în
cãsãtorie.

Valentine’s Day este ziua în
care, în fiecare an, îndrãgostiþii
din toatã lumea îºi fac cadouri
dintre cele mai diverse, celebrând
astfel dragostea care îi leagã,

însã aceastã sãrbãtoare nu a avut
dintotdeauna o importanþã
deosebitã, ci a prins contur odatã
cu trecerea timpului. Prima
atestare a zilei de 14 februarie a
fost în anul 498, când trei sfinþi
au fost numiþi de papa Gelasius I,
data celebrãrii lor fiind aceastã zi.

Însã sãrbãtoarea rãmâne
asociatã cu numele Sfântului
Valentin din Roma, care a fost
trimis la închisoare pentru cã
oficia în secret cãsãtorii pentru
soldaþii cãrora le era interzis
acest lucru. În timp ce se afla în
închisoare, el ar fi vindecat-o pe
fiica gardianului sãu, Asterius. Se
pare cã, înainte de execuþie, i-ar
fi trimis acesteia o scrisoare pe
care a semnat-o cu “al tãu
Valentin”.

Lupercalia, sãrbãtoare celebra-
tã în Roma anticã între 13 ºi 15
februarie, reprezintã “strãmoºul”

Zilei Îndrãgostiþilor de astãzi.
Aceastã sãrbãtoare ajuta la
purificare ºi fertilitate ºi implica
ritualuri pãgâne, inclusiv sacrifi-
carea unei capre ºi biciuirea
femeilor care îºi doreau sã aibã
un copil. Interzisã de papa
Gelasius I în 494, aceastã
sãrbãtoare a fost înlocuitã de
Valentine’s Day.

În mitologia romanã, Cupidon,
fiul lui Venus, este zeul dragostei,
iar imaginea sa este asociatã cu
Ziua Îndrãgostiþilor. La naºtere,
Jupiter a vrut sã scape de
Cupidon, dar mama sa, Venus, l-
a ascuns în pãdure, unde acesta
a învãþat sã foloseascã arcul pe
animale, înainte de a-l folosi
pentru a lega destinul oamenilor.
La origine, sãrbãtoarea care
celebreazã iubirea cuplurilor a
fost de fapt cea a celibatarilor.
Aceastã zi reprezenta o ocazie

pentru fetele tinere de a se
ascunde pe aleile întunecate ale
satului lor, în speranþa de a fi
gãsite de bãrbaþii singuri. Pasul
urmãtor era sã se cãsãtoreascã.

Primele momente când ziua
de 14 februarie a devenit una
care celebreazã dragostea se
înregistreazã în secolul al XIV-
lea, când au apãrut primele
scrieri de dragoste. Convinºi cã
14 februarie este ziua în care
pãsãrile se adunã, englezii încep
sã trimitã bileþele de dragoste pe
care le numesc “My Valentine”.
Geoffrey Chaucer menþioneazã
aceastã sãrbãtoare popularã în
scrierile sale din 1382. În Evul
Mediu, de Ziua Îndrãgostiþilor,
atât bãieþii, cât ºi fetele trãgeau
la sorþi un nume dintr-un bol pe
care trebuia sã îl poarte pe
mânecã toatã sãptãmâna
urmãtoare.



culturãculturãculturãculturãculturã cuvântul libertãþii / 9luni, 13 februarie 2017
Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Teatrul Naþional „Marin Sorescu” au început repetiþiile la un nou
spectacol în viziunea artisticã a regizorului Dragoº Alexandru Muºoiu,
cãruia îi aparþin, totodatã, traducerea ºi adaptarea. Este vorba despre „În
cealaltã camerã (sau piesa cu vibratorul)”, de Sarah Ruhl, unul dintre
dramaturgii contemporani americani în vogã. Piesa care va pusã în sce-
nã la Craiova a fost finalistã la Premiul Pulitzer ºi la Premiile Tony.

Premiera va avea loc în prima decadã a lunii martie, la Sala „Ion D
Sîrbu”, ºi îi are în distribuþie pe actorii Claudiu Bleonþ, Cerasela Iosifes-
cu, Iulia Lazãr, George Albert Costea, Angel Rababoc, Vlad Udrescu,
Ramona Drãgulescu ºi Alina Mangra. Asistent de regie este Cãtãlin Vieru,
decorul este realizat de Andreea Simona Negrilã, costumele – de Elena
Gheorghe, iar muzica este compusã de Tibor Cari.

Dragoº Alexandru Muºoiu a mai realizat la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” spectacolul „Spargerea”, de Rãzvan Petrescu, foarte bine pri-
mit de public ºi de critica literarã. Spectacolul a fost desemnat câºtigãtor
al celei de-a IV-a ediþii a concursului de proiecte pentru tineri regizori ºi
scenografi români, organizat în 2014 de instituþia craioveanã. Tot aici, în
2015, a fost regizor asociat al spectacolului „Julius Caesar” de W. Shake-
speare, în regia lui Peter Schneider.

Noul spectacol pus în scenã la TNoul spectacol pus în scenã la TNoul spectacol pus în scenã la TNoul spectacol pus în scenã la TNoul spectacol pus în scenã la Teatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiovaeatrul Naþional Craiova
de regizorul Dragoº Muºoiu va avea premiera în martiede regizorul Dragoº Muºoiu va avea premiera în martiede regizorul Dragoº Muºoiu va avea premiera în martiede regizorul Dragoº Muºoiu va avea premiera în martiede regizorul Dragoº Muºoiu va avea premiera în martie

Nãscutã la Chicago, Sarah Ruhl are un mas-
terat în Arte Frumoase obþinut la Brown Univer-
sity, unde a studiat cu Paula Vogel. Ca absolvent
al 13P ºi New Dramatists, a câºtigat o bursã Ma-
cArthur în 2006. A primit Premiul PEN Center
pentru dramaturgi în plinã carierã, premiul Whi-
ting Writers, premiul Feminist Press’ Forty under
Forty ºi un premiu Lily. A activat în consiliul exe-
cutiv al Ghildei Dramaturgilor timp de trei ani, iar
în prezent face parte din profesoratul Yale School

În acest sens, bibliotecarul Carmen Ticã a înce-
put încã din luna ianuarie sã îi viziteze pe copii, pen-
tru a le citi poveºti. «De aceste întâlniri s-au bucu-
rat pânã în prezent Centrul social multifuncþional
„Best Life” pentru copiii dezavantajaþi social ºi Cen-
trul social pentru copii „Aripi de Luminã”, unde co-
piii ascultã în fiecare joi ºi vineri capitole de lecturã din
povestea „Regele Macius Întâiul”, de Ianusz Korczak»,
au precizat reprezentanþii instituþiei.

„Tocmai pentru a încuraja copiii sã citeascã, trebuie sã
le dãm propriul nostru exemplu. Doar citindu-le noi întâi le
trezim curiozitatea sã citeascã. Pornind de la acest demers,

Muzeul de Artã
Craiova va gãzdui
sâmbãtã, 18 februarie,
de la ora 12.00, în Sala
Oglinzilor, lansarea
volumului „Bipolara”
de Aurora Dumitrescu,
publicat, în toamna
anului trecut, la Editura
„Tracus Arte”. Invitaþi
în cadrul evenimentului
sunt prof. univ. dr.
Nicu Panea – prorec-
tor al Universitãþii din
Craiova, Nicolae
Coande – scriitor,
secretar literar al
Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, Mihai Firicã – scriitor ºi jurnalist,
scriitorii Doina Postolachi ºi Ion Maria, iar moderator va
fi Ecaterina Dãescu.

Aurora Dumitrescu s-a nãscut pe data de 4 octom-
brie 1975, la Craiova. A debutat în 2012 cu volumul de
prozã „Drumuri”, o mãrturisire autenticã a propriei
experienþe de viaþã. În 2013 a scris o continuare a
acestuia, „Roata”, persistând în literatura de dezvoltare
personalã. În 2014 i-a apãrut romanul „Cagliostro”,
distins, un an mai târziu, cu Premiul I pentru prozã
consacratã la Concursul „Alexandru Macedonski”.

Cât despre cartea „Bipolara”, aceasta introduce
cititorul în lumea irealã ºi fascinantã a unui personaj care
nu mai ºtie sã discearnã realul de imaginar. „Cititorul nici
el nu mai ºtie cât este de real sau cât este de imaginar,
devenind ºi el bipolar odatã cu personajul sãu… Lumea
3D devine plictisitoare ºi inutilã pentru Gloria ºi ea
rãtãceºte pe drumuri în cãutarea sensului” , se precizeazã
pe site-ul editurii.

Lecturi ale bibliotecarilor craioveni în centre
sociale pentru copii

De la începutul acestei luni, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”

deruleazã un amplu proiect cultural în centrele
sociale pentru copii ale Arhiepiscopiei Craio-
vei, prilejuit de marcarea, pe 16 februarie, a

Zilei Internaþionale a Cititului Împreunã.

am hotãrât sã le citesc copiilor din centrele sociale, care
nu întotdeauna au parte de lecturã din partea pãrinþilor,
cãrþi mai lungi, în serial. Adicã întâlnirile sã fie sãptãmâna-
le ºi nu neapãrat numai în Ziua Lecturii, 16 februarie, toc-
mai pentru a le trezi dorinþa de a citi ei singuri. Încerc
astfel sã îi fac sã înþeleagã cã lectura oferã mult mai multe

beneficii decât un film, un videoclip sau telefonul
mobil, le dezvoltã imaginaþia, vocabularul ºi am con-
statat cã cei mici au fost avizi sã asculte ce le-am
citit ºi mi-au spus cã mã aºteaptã cu nerãbdare data
viitoare”, a declarat Carmen Ticã.

Specialiºtii Centrului „Best Life” apreciazã în mod
deosebit iniþiativa, convinºi de importanþa pe care
astfel de acþiuni le au pentru cei mici. „Copiii au
fost foarte bucuroºi sã ia parte la aceste întâlniri,
sunt foarte atenþi la conþinutul poveºtii, curioºi cu
privire la sensul unor termeni necunoscuþi lor ºi
interesaþi sã afle urmarea poveºtii, dat fiind ca lec-
turarea ei se face pe capitole. Le stârneºte curiozi-
tatea ºi mai mult ºi astfel sunt ºi mai dornici sã
participe la activitãþile culturale, ceea ce, în timp,
cu siguranþã îi va ajuta, pentru cã le va cultiva ºi le
va dezvolta dragostea pentru lecturã”, a explicat
educator Loredana Nisipaºu, din cadrul Centrului
social „Best Life”.

Volumul „Bipolara”, de
Aurora Dumitrescu, va fi
lansat la Muzeul de Artã

Dragoº Alexandru Muºoiu este absolvent al Uni-
versitãþii Naþionale de Artã Teatralã ºi Cinematogra-
ficã „I.L. Caragiale” din Bucureºti, secþia regie tea-
tru (licenþã 2009-2012, clasa prof. Ludmila Szekely
Anton, prof. asociat Radu Apostol; master 2012-
2014, clasa prof. univ. dr. Alexa Visarion). În anii de
studiu a lucrat texte importante ale dramaturgiei uni-
versale, de Cehov, Shakespeare, Brecht, Eugene
O‘Neill, I.L. Caragiale, Georg Buchner º.a. În 2011
a participat la crearea spectacolului „DOR”, per-

formance comunitar, în Pittsburgh, Pennsylvania.
În 2012 a semnat regia spectacolului independent
„Night on earth”, adaptare dupã Jim Jarmusch, fi-
ind selecþionat la „Gala HOP 2012”, secþiunea Grup.
Spectacolul de master, „pool (no water)”, de Mark
Ravenhill, a fost distins cu premiul pentru cel mai
bun spectacol la Gala Absolvenþilor UNATC 2014.
În ultimii ani, a lucrat mai multe spectacole-lecturã,
la Teatrul Nottara, Teatrul de Comedie, Teatrul Na-
þional Bucureºti º.a.

of Drama. Cartea sa despre teatru ºi maternitate,
„100 Essays I dont have time to write” („100 de
eseuri pe care nu am timp sã le scriu”) a fost
declaratã cartea anului de revista Times. În pre-
zent, locuieºte în Brooklyn cu familia sa. Piesele
i-au fost produse pe Broadway la Lyceum sau la
Playwrights’ Horizons, Second Stage, Lincoln
Center’s Mitzi Newhouse Theater, dar ºi peste tot
în SUA. Pe plan internaþional, i-au fost traduse ºi
jucate în peste 12 limbi.
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Marea Britanie va încerca sã di-
vizeze procesul decizional european
în negocierile pe tema Brexit, aver-
tizeazã preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean-Claude Juncker, decla-
rându-se favorabil unui model al
Uniunii Europene cu mai multe gra-
de de integrare ºi sugerând cã nu
va candida pentru un nou mandat.
Jean Claude-Juncker a exprimat
dubii cã statele membre UE vor avea
o atitudine unitarã în negocierile cu
Marea Britanie pe tema Brexit.
“Marea Britanie va încerca sã divi-
zeze procesul decizional la nivelul
celor 27 de state membre UE. Cele
27 de state membre nu ºtiu încã,
dar britanicii ºtiu bine ce abordare
sã aibã. Ar putea promite unei þãri
A un lucru, þãrii B alt lucru ºi þãrii
C altceva, astfel cã se va ajunge sã
nu existe un front comun în nego-
cieri”, a declarat Jean-Claude Juncker într-un
interviu acordat postului german de radio
Deutschlandfunk. În acelaºi timp, Juncker a
avertizat Guvernul Theresa May cã nu poate
iniþia negocieri pe tema acordurilor comerciale
bilaterale atât timp cât Marea Britanie încã este
membrã a Uniunii Europene. “Pur ºi simplu, nu
pot face acest lucru”, a atras atenþia preºedin-
tele CE, citat de publicaþiile Frankfurter Allge-

Coreea de Nord
a lansat o rachetã
balisticã spre
Japonia

Coreea de Nord a lansat o
rachetã balisticã, în primul
test de acest gen de la învesti-
rea lui Donald Trurmp în
funcþia de preºedinte al SUA
pânã în prezent. Lansarea
rachetei a avut loc ieri, la ora
localã 07.55, de la baza
aerianã Banghyon, din
provincia Pyongan (partea de
vest a Coreii de Sud). Potrivit
oficialilor sud-coreeni,
racheta a fost lansatã spre
est, în direcþia Mãrii Japoniei
ºi a parcurs aproximativ 500
km. Shinzo Abe, prim-
ministrul al Japoniei, care s-
a aflat zilele acestea într-o
vizitã în SUA, a declarat cã
testul a fost “absolut intolera-
bil”. Preºedintele Statelor
Unite, Donald Trump, l-a
asigurat pe Abe cã “America
sprijinã Japonia, aliatul sãu
mãreþ, 100%”. Luând
cuvântul la o conferinþã de
presã comunã, în timpul
unei vizite în SUA, Abe a
adãugat cã Donald Trump l-
a asigurat, de asemenea, cã
s-a angajat sã “sã facã din ce
în ce mai puternicã alianþa
noastrã”.

Irakul nu va interveni
în tensiunile dintre
SUA ºi Iran

Irakul nu va participa la
conflicte regionale sau
internaþionale, a declarat
sâmbãtã premierul irakian,
Haider al-Abadi. Declaraþia
lui al-Abadi are loc în urma
unei conversaþii telefonice
avute cu preºedintele ameri-
can, în care a fost menþionat
conflictul dintre SUA ºi Iran.
Convorbirea a avut loc între
liderii celor douã state. Iranul
are legãturi apropiate cu elita
politicã ºiitã din Irak, în
vreme ce Washingtonul
asigurã suport militar forþelor
irakiene ce luptã împotriva
reþelei teroriste Stat Islamic.
“Irakul este dornic sã menþi-
nã interese naþionale ºi nu
doreºte sã facã parte din
conflicte regionale ºi interna-
þionale care ar conduce la
dezastre regionale ºi irakie-
ne”, a afirmat al-Abadi.
Administraþia Donald Trump
a dispus sancþionarea a 13
persoane ºi a 12 companii
din Iran ca reacþie la recen-
tul test balistic efectuat de
Teheran. Preºedintele
Statelor Unite, Donald
Trump, a transmis un nou
avertisment Iranului, acu-
zând regimul islamist de la
Teheran cã „nu va fi atât de
amabil” cum a fost predece-
sorul sãu, Barack Obama.
Iranul a reacþionat, catalo-
gând “redundante”, “lipsite
de fundament” ºi “provoca-
toare” avertismentele lansate
de Statele Unite.

Organizaþii anti-avort au con-
vocat demonstraþii la peste 200
de centre de planificare familialã
din Statele Unite pentru a im-
pulsiona Congresul ºi preºedin-
tele american sã stopeze finan-
þarea întreruperilor de sarcinã,
militanþii pro-avort au organizat
contra-manifestaþii. Susþinãtorii
centrelor de planificare familia-
lã au organizat la rândul lor 150
de contra-demonstraþii în exte-
riorul birourilor politicienilor ºi
clãdirilor guvernamentale. Ac-
tiviºtii anti-avort au comunicat
cã au fost impulsionaþi de re-
zultatele alegerilor prezideþiale ºi
a punerii în funcþie a susþinãto-
rului lor Mike Pence. În Wa-
shington, demonstranþii se vor

Donald Trump ia în conside-
rare elaborarea unui nou ordin
executiv prin care sã interzicã in-
trarea în SUA a cetãþenilor din
anumite state, dupã ce un jude-
cãtor federal a respins decretul
antimigraþie emis de preºedintele
american. Trump a declarat re-
porterilor Air Force One cã un
nou ordin ar putea fi emis astãzi
sau mâine. Aceastã declaraþie are
loc dupã ce o instanþã federalã a
respins apelul fãcut de Adminis-
traþia Trump la ordinul unui ju-
decãtor federal privind decretul

Jean-Claude JunckerJean-Claude JunckerJean-Claude JunckerJean-Claude JunckerJean-Claude Juncker, preºedintele CE,, preºedintele CE,, preºedintele CE,, preºedintele CE,, preºedintele CE,
nu vrea un nou mandat ºi criticã dur Londranu vrea un nou mandat ºi criticã dur Londranu vrea un nou mandat ºi criticã dur Londranu vrea un nou mandat ºi criticã dur Londranu vrea un nou mandat ºi criticã dur Londra

meine Zeitung ºi The Telegraph. Marea Brita-
nie ar urma sã se desprindã oficial de UE în
2019. Comisia Europeanã este responsabilã de
stabilirea liniei politicii comerciale a UE în nu-
mele tuturor statelor membre, astfel cã nego-
cierile bilaterale iniþiate de un stat membru ar fi
ilegale din punctul de vedere al dreptului comu-
nitar, riscând sã atragã sancþiuni juridice. Pre-
ºedintele Comisiei Europene pare a fi favorabil

ideii unui model al Uniunii Europene
cu grade diferite de integrare a sta-
telor. Juncker insistã pentru apro-
fundarea politicii comunitare de apã-
rare, dar manifestã “flexibilitate” în
privinþa participãrii la alte sisteme
comunitare, spre exemplu la zona
euro. “Unde se poate, de ce nu am
putea funcþiona mai diferenþiat?”, a
spus el în interviu. Jean-Caude Jun-
cker a reiterat cã probabil nu va can-
dida pentru un nou mandat de pre-
ºedinte al Comisiei Europene. “Nu
voi candida din nou”, a spus el, în
contextul în care mandatul actual se
va încheia în 2019. Jean-Claude Jun-
cker a pledat pentru combaterea “ad-
versarilor” Uniunii Europene, cerând
intensificarea acþiunilor de contra-
carare a populismului. Referindu-se
la abordarea protecþionistã a Admi-
nistraþiei Donald Trump, Juncker

a sugerat cã Uniunea Europeanã ar putea pro-
fita de pe urma “retragerii americanilor din co-
merþul internaþional”. “Ar trebui sã profitãm
de aceastã oportunitate”, a recomandat el, re-
ferindu-se în principal la zona Asia-Pacific.
Imediat dupã începerea mandatului, preºedin-
tele american, Donald Trump, a dispus retra-
gerea Statelor Unite din Tratatul de partene-
riat transpacific (TTP).

Donald Trump ia în considerare elaborarea
unei noi interdicþii de cãlãtorie

prezidenþial, aceastã hotãrâre în-
seamnã cã restricþia de cãlãtorie
a celor vizaþi de decret va rãmâ-
ne suspendatã pânã când întrea-
ga cauzã va fi judecatã. Adminis-
traþia Donald Trump a fãcut apel
la ordinul dat de un judecãtor fe-
deral ce suspendã decretul pre-
zidenþial prin care se interzicea
accesul cetãþenilor din ºapte sta-
te majoritar musulmane pe teri-
toriul american. Un judecãtor fe-
deral din Seattle a acordat un or-
din de restricþie temporarã vala-
bil la nivel naþional, prin care blo-

cheazã mãsura luatã de Donald
Trump ce presupune interzicerea
pe teritoriul SUA timp de 90 de
zile cetãþenilor provenind din
ºapte state cu populaþie majori-
tar musulmanã. Nu este încã clar
ce va presupune exact noul de-
cret antiimigraþie. Donald Trump
a declarat cã se va schimba
“foarte puþin”, dar nu a oferit alte
detalii. Adminsitraþia Donald
Trump va continua acþiunea în
justiþie. “Vom câºtiga bãtãlia. Par-
tea neplãcutã este cã s-ar putea
sã dureze. Dar avem de aseme-

nea ºi alte opþiuni, inclusiv emi-
terea unui nou ordin”, a declarat
Trump. Joi, Curtea de Apel a co-
municat cã Administraþia nu a
putut oferi nici o argument clar
pentru a justifica interdicþia, pe
care preºedintele o considerã
necesarã pentru a proteja SUA de
atacuri teroriste. Donald Trump
a insistat cã ordinul executiv este
vital pentru securitatea naþionalã
ºi a promis cã va acþiona rapid
pentru a introduce mãsuri de se-
curitate suplimentare ca urmare
a deciziei judecãtoreºti.

Demonstraþii pro ºi contra
întreruperilor de sarcinã, în SUA

întâlni în afara clãdirii Curþii Su-
preme ºi vor merge în marº
pânã la un centru de planificare
familalã. Alte demonstraþii vor
avea loc în 45 de alte state ame-
ricane. Asociaþia de Planificare
Familialã este o organizaþie cu
o vechime de 100 de ani, care
asigurã servicii de sãnãtate pre-
cum controlul natalitãþii, servi-
ciul de întreruperi de sarcinã
fiind oferit în peste 650 de cen-
tre de sãnãtate ale acesteia.
Donald Trump, preºedintele
SUA, a reinstituit o restricþie
oficialã care interzice finanþa-
rea din fonduri federale a or-
ganizaþiilor globale ce efectuea-
zã ºi promoveazã întreruperile
de sarcinã.
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Rãzbunãtorii

Se difuzeazã la HBO, ora 12:40

Marvel îi aduce încã o datã pe
marile ecrane pe supereroii
din benzile desenate, dar nu
oricum; toþi în aceeaºi produc-
þie. Iron Man, Hulk, Captain
America, Thor, Hawkeye ºi
Black Widow formeazã “echi-
pa de ºoc”, dupã ce sunt
convinºi de Nick Fury (Samuel
L. Jackson) ºi de Agentul
Culson sã îºi uneascã forþele
în lupta cu periculosul ºi
puternicul lor duºman, Loki...

Now You See Me:
Jaful perfect

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Filmul Now You See Me spu-
ne povestea uneia dintre
cele mai faimoase echipe de
iluzioniºti din lume.
Membrii acesteia jefuiesc
afaceriºti corupþi în timpul
reprezentaþiilor ºi îºi rãs-
plãtesc publicul cu banii
furaþi.
Agenþii FBI sunt pe urmele
lor, însã iluzioniºtii sunt,
surprinzãtor, mereu cu un
pas înaintea legii.

Resident Evil :
Viaþa de apoi

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:15

Într-o lume bântuitã de un virus
care îºi transformã victimele în
zombi ucigaºi, frumoasa ºi
invincibila Alice continuã sã
caute supravieþuitori în Resi-
dent Evil: Viaþa de apoi, cel de-
al patrulea film din seria de
mare succes, Resident Evil. Pe
mãsurã ce bãtãlia ei cu autorii
acestui flagel atinge cote maxi-
me, Alice se trezeºte în capca-
na unui Los Angeles pârjolit...

LUNI - 13 februarie

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

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

parlamentare
13:00 Ultima ediþie (R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)
03:35 Discover Romania
03:44 Amintiri din infern (R)
04:10 A doua emigrare (R)

TVR 1

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

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Duelul pianelor (R)
15:30 Filler
15:40 Scarface
1932, SUA, Crimã, Dramã, Film

noir
17:20 Jurnal de secol
17:30 Destinul prinþesei Ok-

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

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Teatru TV
22:10 Pielea în care trãiesc
2011, Spania, Dramã, Thriller
00:20 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:35 Arte, carte ºi capricii (R)

TVR 2

07:35 Confirmare
09:25 Pixels: O aventurã digitalã
11:10 Micuþii infractori
12:40 Rãzbunãtorii
15:00 Omul care a cunoscut

infinitul
16:50 Cel mai mare ipohondru
18:35 Pe platourile de filmare
19:05 Alice În þara Oglinzilor
21:00 Fetele
21:45 Mare ºi tare
23:25 Grimsby
00:50 In labirintul unui grizzly
02:20 Houston, avem o

problemã!
03:45 Mami

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Now You See Me: Jaful

perfect
2013, SUA, Thriller
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Masterchef (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ

07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Soþ de ocazie (R)
15:00 Culorile iubirii
2014, Mexic, Dramã
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:15 Surplus de bagaje (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Ishtar (R)
14:00 Click - Zapând prin viaþã

(R)
16:15 La bloc
18:30 Bossa Nova
20:30 În compania rãzbunãrii
22:15 Resident Evil : Viaþa de

apoi
00:15 Legiunea (R)
02:15 Cine A.M.
06:00 Ishtar (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Xtra Night Show
01:00 Demonii lui Da Vinci (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef Dezbrãcatu’
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Mondenii
2006, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 K-19: Submarinul Ucigaº
2002, SUA, Dramã, Istoric,

Thriller
23:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
00:00 Focus din inima României
00:30 Focus Magazin
01:00 K-19: Submarinul Ucigaº

(R)
2002, SUA, Dramã, Istoric,

Thriller
03:15 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
23:30 Magazin UEFA Europa

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnoratluni, 13 februarie - max: -1°C - min: -9°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 13 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Consiliul de Administraþie al

Societãþii Comerciale Corimex SA
Craiova, în temeiul art.113 din Le-
gea nr. 31/1990 CONVOACÃ Adu-
narea Generalã Extraordinarã a
Acþionarilor la data de 28.03.2017
ora 17:00 la sediul societãþii, stra-
da Caracal, nr. 105, Craiova, ju-
deþul Dolj pentru toþi Acþionarii în-
registraþi în Registrul Acþionarilor
la sfãrºitul zilei de 13.03.2017,
consideratã datã de referinþã, cu
urmãtoarea ordine de zi: 1. Apro-
barea de principiu a divizarii SC
CORIMEX SA Craiova în confor-
mitate cu prevederile Legii 31/
1990 republicatã. 2. Imputernici-
rea persoanei  care sã reprezinte
societatea în faþa tuturor autori-
tãþilor ºi instituþiilor  sã semneze
pentru aceasta în vederea adu-
cerii la îndeplinire a hotãrârii ad-
optate de Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor privind
divizarea de principiu a societãþii
precum ºi împuternicirea  persoa-
nei  pentru înregistrarea ºi publi-
carea Hotãrârii Adunãrii Genera-
le Extraordinare 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 vali-
ditate, Adunarea Generalã Extra-
ordinarã se va þine în data de
29.03.2017 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 socie-
tãþii cu cel puþin 5 zile înainte de
þinerea adunãrii. Informaþii supli-
mentare la sediul societãþii din
Craiova, str. Caracal, nr. 105, te-
lefon: 0251522581.

Consiliul de Administraþie al So-
cietãþii Comerciale Corimex SA Cra-
iova, în temeiul art.113 din Legea nr.
31/1990. CONVOACÃ Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþiona-
rilor la data de 21.03.2017 ora 17:00
la sediul societãþii, strada Caracal,
nr.105, Craiova, judeþul Dolj pentru
toþi Acþionarii înregistraþi în Regis-
trul Acþionarilor la sfârºitul zilei de
06.03.2017, consideratã data de re-
ferinþã, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. Aprobarea vânzarii a unor loturi
din  activul ‘teren’ proprietatea SC
CORIMEX SA  amplasat  în Craio-
va, Bd. Decebal  nr.6 ºi a construc-
þiilor aferente  înregistrate în eviden-
þa contabilã a mijloacelor fixe ale so-
cietãþii. 2. Imputernicirea persoanei
care sã reprezinte societatea în faþa
tuturor autoritãþilor ºi instituþiilor
precum ºi în faþa notarului public,
bãnci etc. ºi sã semneze pentru
aceasta în vederea aducerii la în-
deplinire a hotãrârii adoptate de
Adunarea Generalã Extraordinarã
a Acþionarilor privind vânzarea ac-
tivelor precum ºi împuternicirea
persoanei  pentru înregistrarea ºi
publicarea Hotãrârii Adunãrii Gene-
rale Extraordinare 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 în-
trunesc condiþiile de validitate, Adu-
narea Generalã Extraordinarã se va
þine în data de 22.03.2017 în acelaºi
loc ºi la aceeaºi orã. Acþionarii vor
putea fi reprezentaþi în AGA în baza
unei procuri al cãrui model se aflã la
avizierul societãþii ºi care se va de-
pune în original la sediul societãþii
cu cel puþin 5 zile înainte de þinerea
adunãrii. Informaþii suplimentare la
sediul societãþii din Craiova, str. Ca-
racal, nr. 105, telefon: 0251522581.

MÂNIOSU LILIANA anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
DOLJ-nu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate-în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adecva-
tã pentru proiectul „CONSTRUIRE
IMOBIL S+P+4E CU DESTINAÞIA
LOCUINÞE COLECTIVE” propus a fi
amplasat în  mun. Craiova,  str. Topo-
raºi, nr. 57, jud. Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de înca-
drare pânã la data de 18 februarie 2017
(în termen de 5 zile de la afiºare).

ªcoala Gimnazialã Breasta, cu
sediul în comuna Breasta, strada C-
tin Argetoianu, nr. 13 judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea postului contractual vacant
temporar pe perioadã determinatã
de administrator financiar. Condiþii
generale de participare la concurs,
sunt cele prevãzite la HG nr.286/
2011, modificatã ºi completatã de
HG 1027/ 2014. Probele stabilite
pentru concurs: proba scrisã, pro-
ba de interviu 28 februarie 2017, în-
cepând cu ora 9.00. Condiþii speci-
fice de participare la concurs: stu-
dii economice, cu examen de licen-
þã, specializarea contabilitate, vechi-
me: minim 2 ani în specialitate. Do-
sarele se depun în perioada 15-21
februarie 2017, ora 8.30 -15.00, la se-
cretariatul ªcolii Gimnaziale Breas-
ta. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul ªcolii Gimnaziale Breas-
ta, sau la telefon: 0251/ 455.012.
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OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã
din Craiova pen-
tru curãþenie ge-
neralã în aparta-
ment, de douã ori
pe lunã. Telefon:
0727/226.367.
Femeie internã.
Telefon: 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. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator,
modific repar hai-
ne de damã ºi bãr-
bat, repar instala-
þii sanitare ºi gaze.
Telefon: 0766/
304.708.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bu-
cureºti, etaj-1. Tele-
fon: 0769/274.704.

CASE

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de tera-
cotã, parchet 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 racor-
dare la reþeaua pu-
blicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.

Anunþul tãu!
Grãdiniþa cu Program Prelungit

,,Nicolae Romanescu” Craiova, cu
sediul în localitatea CRAIOVA, str. Dr.
Dimitrie Gerota, nr. 22, judeþul Dolj
organizeazã concurs pentru ocupa-
rea pe perioada nedeterminata a 2
funcþii contractuale vacante (MUN-
CITOR CALIFICAT-Spãlãtoreasa/Len-
jereasã ºi ÎNGRIJITOR COPIII, TREAP-
TA PROFESIONALA I), si pentru 2
functii contractuale temporar vacan-
te (MUNCITOR CALIFICAT-BUCÃ-
TAR/PATISER TREAPTA PROFESIO-
NALÃ III ºi ÎNGRIJITOR COPII,
TREAPTA PROFESIONALÃ I) in data
de 06.03.2017. Pentru participarea la
concurs candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: 1.
condiþii generale, cf. H.G. nr. 286/2011;
2. condiþii specifice: a) studii liceale;
b) certificat de atestare/calificare
(pentru posturile de muncitor califi-
cat); c) certificat de absolvire a cur-
surilor de igienã/adeverinþã (pentru
posturile de îngrijitor copii) d) capa-
citate de adaptare; e) capacitate de
gestionare a situaþiilor dificile; f)
îndemânare ºi abilitate în realizarea
sarcinilor; g) capacitate de colabo-
rare. Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în termen
de 10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Partea
a III-a la sediul Grãdiniþei cu Program
Prelungit ,,Nicolae Romanescu” Cra-
iova, respectiv 10.02.2017-24.02.2017,
în intervalul 09.00-17.00, pentru postu-
rile vacante si 10.02.2017-17.02.2017,
în intervalul 09.00-17.00, pentru postu-
rile temporar vacante. Concursul pen-
tru ocuparea posturilor vacante con-
stã în 2 etape succesive, astfel: 1.
Proba scrisã - 06.03.2017, ora 09.00.
2. Interviul – 06.03.2017, ora 13.30.
Relaþii suplimentare la sediul: Grãdi-
niþei cu Program Prelungit ,,Nicolae
Romanescu” Craiova,  în str. Dr. Di-
mitrie Gerota, nr. 22, judeþul Dolj,
persoanã de contact: Laura Uºure-
lu, Telefon: 0251/533.828.

Staþiunea de Cercetare-Dezvol-
tare Agricolã ªimnic-Craiova cu
sediul În localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54, jud.
Dolj, scoate la concurs urmãtoa-
rele posturi vacante: 3 posturi
de lucrator calificat în creºterea
animalelor; 3 posturi de munci-
tor calificat sector vegetal; 1 post
mecanic agricol.

Interviul va avea loc în data de
17.02.2017, ora 10oo la sediul
unitãþii.

Relaþii la telefon: 0251/417534.

Vând casã în jude-
þul Dolj, comuna
Calopãr, sat Dîlga
din cãrãmidã, ane-
xe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie.
Telefon: 0735/
923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
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 Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar -
de nouã, super în-
treþinutã, toate con-
sumabilele schim-
bate recent, fãrã nici
un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doi-
lea proprietar din
anul 1995. Telefon:
0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând 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, motor electric 9
kw, cântar 200 kg,
ºabloane de impri-
mat 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.

luni, 13 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
cusut. 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 du-
blã, cãrucior handi-
cap, TV color 102
cm, sobã teracotã,
2 picioare schelã
metalicã. Telefon:
0761/853.192.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã
EINªEL lanþ rezer-
vã- 200lei, cruce
albã scrisã 1200/
400- 80 lei, covor
persan 200/1800
bine întreþinut – 100
lei, televizor color cu
telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.

Vând 2 fotolii VIN-
TAGE, 1 bibliotecã,
1 vitrinã micã unde
poþi pune un apa-
rat de radio cu pi-
cup ºi o noptierã
pentru telefon. Pre-
þuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã co-
pii – 50 lei, expre-
sor cafea 100 lei,
maºinã de spãlat
50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc nego-
ciabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/
809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucer-
nã , uruitoare ce-
reale ºi  bicicletã
copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, foto-
lii, scaune, biblio-
tecã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat ºi
mobilat, microcen-
tralã, aer condiþio-
nat, balcoane închi-
se termopan, igienã
ºi liniºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi
relaþii contracte în-
treþinere: 0766/
673.666.
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã ce în ultimele cinci
runde cedaserã mai de fiecare
datã la unul sau douã puncte,
ajungând astfel la 11 înfrângeri
în 12 partide, excepþia fiind re-
prezentatã doar de un succes
minuscul cu “lanterna” Baia
Mare, baschetbaliºtii de la SCM
“U” Craiova au pus capãt aces-
tei perioade groaznice sâmbã-
tã, când au reuºit sã se impu-
nã, în Bãnie, în compania celor
de la BC Mureº, scor 91-72.

Alb-albaºtrii au început ex-
trem se slab ºi pãrea cã seria
neagrã se va prelungi: 12-24 la
capãtul primului sfert. Manºa
secundã a fost însã una exce-
lentã (30-15), iar la pauzã SCM-
ul a intrat cu un avans de trei
“lungimi”: 42-39. A urmat ºi un
act echilibrat, adjudecat de ar-
deleni la un punct (22-23): 64-
62 înaintea ultimelor 10 minu-
te. Unele în care trupa lui Vuk-
sanovic a fãcut legea pe par-
chet: 27-10.

Darius Hargrove a fost cel
mai bun realizator al formaþiei
oltene, dar ºi al meciului, ame-
ricanul trecându-ºi în cont 25

În fine, a mai venit ºi-o victorieÎn fine, a mai venit ºi-o victorieÎn fine, a mai venit ºi-o victorieÎn fine, a mai venit ºi-o victorieÎn fine, a mai venit ºi-o victorie
Rezultatele complete ale rundei: SCM “U” CRAIOVA – BC Mureº Tg.

Mureº 91-72, BC SCM Timiºoara – BC CSU Sibiu 72-73, Steaua CSM Exim-
Bank Bucureºti – BCM U Piteºti 77-65, CS Phoenix Galaþi – CS Dinamo Bucu-
reºti 93-87, CSM CSU Oradea – U-Banca Transilvania Cluj 55-75. Municipal
Olimpic Baia Mare a stat.

Clasament
1. U-BT Cluj 17/2 36 7. Mureº 9/10 28
2. Steaua 14/5 33 8. Galaþi 7/12 26
3. Sibiu 13/6 32 9. Dinamo 6/13 25
4. Timiºoara 12/8 32 10. CRAIOVA 5/14 24
5. Piteºti 11/8 30 11. Baia Mare 1/18 20
6. Oradea 10/9 29
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.

de puncte, plus cele mai multe
recuperãri – 8. Hargrove a fost
urmat în topul marcatorilor, în
ord ine ,  de  Jamar  Abrams
(21p), Christopher Lee (19p; a
încheiat cu cel mai bun indice
al eficienþei – 23), Cãtãlin Bur-
lacu (8p), Tayloe Taylor (6p;
la care se adaugã cele mai mul-
te pase decisive – 9), Vladis-
lav Solopa (5p), Travis Bureau
(4p) ºi de Baris Aktas (3p). Au
mai jucat Florin Popa, Andrei

Damian ºi Mihai Gavrilã.
„Este un succes important

pentru noi, mai ales cã am avut
o serie de evoluþii bune, însã am
pierdut. Am avut un meci greu,
dar am arãtat cã locul nostru nu
este aici ºi meritãm sã fim mult
mai sus în clasament”, a spus
principalul artizan al victoriei
Craiovei, Darius Hargrove.

La rându-i, cãpitanul Cãtã-
lin Burlacu a declarat: „Ne tre-
buia aceastã victorie. Am ju-

ca t  a ce l a º i  ba sche t  º i  d in
punct de vedere fizic ºi men-
tal ºi aºa aratã o victorie clarã
a Craiovei. Sper ca de acum
înainte  sã  o  þ inem tot  aºa .
Mulþumesc publicului cã a ve-
nit astãzi la meci ºi ne susþine
în continuare.”

Despre meci a vorbit, în în-
cheiere, ºi Vladislav Solopa:
„Am muncit foarte mult pen-
tru aceastã victorie. Nu îmi
vine sã cred cã am spart ghea-
þa. În ultimele partide am fost
foarte aproape sã învingem,

însã nu reuºeam. Mulþumim
fanilor cã ne-au susþinut. Sper
ca de acum înainte sã avansãm
în clasament.”

Urmãtoarea partidã pentru
SCM “U” va fi mâine (18:00),
în sferturile Cupei României,
unde va da piept cu Steaua. “Fi-
nal 8-ul” competiþiei KO are loc
în Sala Transilvania din Sibiu.
La revenirea în campionat, cra-
iovenii vor juca, în ultima etapã
a sezonului regulat, tot contra
Stelei, într-un meci programat
sâmbãtã 25 februarie, în Bãnie.

Campioana SCM “U” Craiova s-
a oprit la ºase partide în care nu
cedase vreun punct (ºi niciun set),
scor 3-2, sâmbãtã, în fieful lui CS
Caransebeº. Licã ºi compania au
condus cu 2-0, dupã seturi adju-
decate cu un identic 25-21, bãnã-
þenii au revenit la capãtul unor

DIVIZIA A1 (M) – ETAPA A 17-A
CS Caransebeº – SCM “U” CRAIOVA 2-3, CSM Bucureºti – VCM LPS Piatra

Neamþ 3-0, CS “U” Cluj – CS ªtiinþa Bacãu 2-3, CS Unirea Dej – CS ªtiinþa Explorãri
Baia Mare 3-2, LMV Tricolorul Ploieºti – CSA Steaua Bucureºti 3-2. Partida CS
Arcada Galaþi – ACS Municipal Zalãu se joacã astãzi.

Clasament
1. Galaþi 40 7. Baia Mare 18
2. Steaua* 40 8. Caransebeº 18
3. CRAIOVA 37 9. Dej 16
4. Zalãu* 37 10. Bacãu 15
5. Ploieºti 35 11. “U”Cluj 13
6. CSM Buc. 31 12. Piatra N. 3
* - un joc mai puþin.

DIVIZIA A1 (F) – ETAPA A 17-A
SCM “U” CRAIOVA – CSM Lugoj 1-3, SCM Piteºti – CS Alba Blaj 0-3, CSU

Medicina CSS Tg. Mureº – CSM Târgoviºte 0-3, ACS Penicilina Iaºi – VC Unic
LPS Piatra Neamþ 3-0, CSU Galaþi – CS Dinamo Bucureºti 0-3, CS ªtiinþa Bacãu
– CSM Bucureºti 1-3.

Clasament
1. Blaj 48 7. Iaºi* 21
2. CSM Buc. 41 8. Tg. Mureº 20
3. Târgoviºte* 38 9. Lugoj 20
4. Bacãu 38 10. Piteºti 14
5. Dinamo 32 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 23 12. CRAIOVA 3
* - un joc mai puþin.

Voleibaliºtii lasã un punct în Banat

Echipa femininã de tenis a României a fost eli-
minatã, ieri, de Belgia, într-o disputã din cadrul
primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, con-
sumatã la Sala Polivalentã din Bucureºti. Român-
cele s-au înclinat în minimum de meciuri (3), dupã
ce Irina Begu (29 WTA) a fost întrecutã de Elise
Mertens (83 WTA), scor 6-3, 5-7, 5-7.

Sâmbãtã, în primele jocuri, Monica Niculescu
(36 WTA) se înclinase în faþa lui Kirsten Flip-
kens (74 WTA), scor 3-6, 4-6, iar Sorana Cîr-
stea (62 WTA) în comapnia Yaninei Wickmayer
(60 WTA), 6-7 (4), 7-5, 5-7.

Cealaltã partidã de simplu programatã ieri, Câr-
stea – Flipkens, nu s-a mai disputat, rãmânând
sã aibã loc doar încleºtarea de dublu, între pere-
chile Monica Niculescu/Sorana Cîrstea ºi Kirt-
sen Flipkens/Maryna Zanevska.

DIGI SPORT 1
17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul

– Pandurii, Concordia Chiajna – Dinamo.
DIGI SPORT 2
14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha,

în Qatar / 21:45 – FOTBAL – Campiona-
tul Italiei: Lazio – Milan.

DIGI SPORT 3
13:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rot-

terdam, în Olanda / 19:00 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: HC Zalãu – Corona
Braºov / 20:30 – TENIS (M) – Turneul de
la Rotterdam.

DIGI SPORT 4
17:00 – VOLEI (M) – Divizia A1: Arcada

Galaþi – Municipal Zalãu / 21:45 – FOT-
BAL – Campionatul Spaniei: Eibar – Gra-
nada.

DOLCE SPORT 1
17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul

– Pandurii, Concordia Chiajna – Dinamo.
DOLCE SPORT 2
13:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rot-

manºe câºtigate la 23 ºi la 22, pen-
tru ca succesul sã vinã dupã un
“decisiv” încheiat cu 15-10.

Pentru alb-albaºtri, care graþie
acestei izbânzi au urcat pe podium,
urmeazã meciul de Liga Campio-
nilor cu slovenii de AHC Ljubljana,
miercuri, de la ora 19:00, la Craio-

va, dupã care, sâmbãtã, va primi,
în campionat, vizita Tricolorului
Ploieºti.

Fetele – un prim set, ºi atât
De asemenea sâmbãtã,  volei-

balistele craiovene au fost întrecu-
te, în Sala Sporturilor “Ion Grigo-
rescu”, de CSM Lugoj, scor 1-3.
Captive în subsolul ierarhiei, fetele
antrenate de cãtre Daniel Sãvoiu
au reuºit sã-ºi treacã în cont man-
ºa inauguralã, 25-23, dupã care s-
au înclinat în urmãtoarele la 16, 20
ºi din nou 16. „Puteam sã câºti-
gãm. Pãcat de munca noastrã.
Degeaba muncim, dacã atunci
când trebuie sã câºtigãm punem
capul jos ºi renunþãm”, a spus teh-
nicianul craiovean.

Runda viitoare, sâmbãtã, care va
evolua, în deplasare, cu Dinamo.

România pierde în minimum de meciuri
disputa din Fed Cup cu Belgia

Urmare a acestui eºec, România va juca urmã-
toarea partidã pentru menþinerea în Grupa Mon-
dialã II.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
terdam, în Olanda / 19:00 – HANDBAL
(F) – Liga Naþionalã: HC Zalãu – Corona
Braºov / 21:45 – FOTBAL – Campiona-
tul Spaniei: Eibar – Granada.

DOLCE SPORT 3
20:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rot-

terdam, în Olanda.
EUROSPORT 1
10:30, 13:45 – SCHI ALPIN – Campio-

natul Mondial, la St Moritz, în Elveþia /
22:00 – FOTBAL – Campionatul Angliei:
Bourneemouth – Manchester City.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Gali-

lor, la Cardiff, în Regatul Unit / 21:15 –
FOTBAL – Liga secundã din Germania:
Hannover – Bochum.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia

Chiajna – Dinamo.
LOOK PLUS
17:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul –

Pandurii.

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 23 12 4 7 33-22 40
4. Gaz Metan 23 10 8 5 35-24 35
5. CFR Cluj 23 11 7 5 37-22 34
6. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
7. Astra 22 9 5 8 22-25 32
8. Botoºani 23 8 5 10 27-26 29
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 23 6 6 11 22-35 10
14. ASA 23 5 4 14 18-34 10

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 23-a

ASA – ACS Poli 0-0
Meciul CSMP Iaºi – Astra a fost amânat.
FC Botoºani – „U” Craiova 1-0
A marcat: Kuku 87.
Gaz Metan – CFR Cluj 1-2
Au marcat: Sikorski 84 / Omrani 64, Pãun 72.
Meciul Steaua – FC Voluntari s-a jucat asearã.
Viitorul – Pandurii, astãzi, ora 17.30
Chiajna – Dinamo, astãzi, ora 20

Cu toate circumstanþele legate de
terenul îngheþat, nu existã scuzã
pentru evoluþia ºi atitudinea alb-al-
baºtrilor la Botoºani, în faþa unei
echipe care nu mai bãtuse pe ni-
meni de când era cald afarã. Iar
Mulþescu are partea lui de vinã. În
primul rând titularizarea lui Bucuri-
cã a fost un fiasco. Jucãtorul care
jucase ºi cu o sãptãmânã în urmã la
Botoºani a fost depãºit permanent,
toate ocaziile gazdelor fiind create
pe partea sa, inclusiv golul lui Kuku
ºi bara lui Buº. Bucuricã parcã a
sãrbãtorit anticipat ziua aniversa-
rã, fiind parcã buimãcit la orice
acþiune adversã, iar un jucãtor de
31 de ani nu poate invoca faptul
cã s-a aflat la debut. „Veºtile
bune” anunþate cu multe semne de
exclamare toatã sãptãmâna de noul
departament de imagine pe site-ul
oficial al clubului s-au transfor-
mat în niºte prevestiri sumbre: Bu-
curicã a fost ridicol, Fajic nu avea
ce sã caute pe teren într-un meci
în care echipa a îngheþat în pro-
pria jumãtate ºi a cãlcat rar în ca-
reul advers, iar Zlatinski, dupã ce
ºi-a prelungit contractul, a fãcut
cel mai prost meci al sãu în alb-
albastru, pasele sale creând peri-
col doar pentru Mingote.

Craiova a încercat sã joace la 0-
0, dar n-a ºtiut cum sã o facã. Mul-
þescu a pretins cã jucãtorii s-au
menajat, s-au ferit atât de acciden-
tãri, cât ºi de cartonaºe. Atunci tre-
buia sã-i foloseascã pe cei dispuºi
sã bage piciorul ºi care nu erau la
limitã cu cartonaºele. Era nevoie de
jucãtori dispuºi sã se sacrifice pen-
tru culorile ªtiinþei ºi chiar pentru
miile de euro încasate lunar. Cine
ne garanteazã cã dacã am scãpat
fãrã suspendaþi ºi accidentaþi vom
lua punctele necesare pentru play-
off în cele douã derby-uri sau cu
Gazul? Botoºaniul era adversarul cel
mai accesibil pentru a ne asigura
punctele de Top 6 ºi alb-albaºtrii au
fãcut figuraþie, pierzând acolo, con-
form tradiþiei. Declaraþiile lui Gro-
zavu, Hergheligiu & co au lezat

FC Botoºani –FC Botoºani –FC Botoºani –FC Botoºani –FC Botoºani –
Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0Universitatea Craiova 1-0

A marcat: Kuku 87.
Stadion: „Municipal”, spectatori: 1.000.
FC Botoºani: Albuþ 7 – Unguruºan 7, Burcã 7, Tincu 7, Muºat 7

– Cucu 7, Vaºvari 8 – M. Roman 7 (80 Hergheligiu) 8, Moruþan 6
(56 L. Fulop) 7, L. Buº 7 – Kuku 8 (90 Bordeianu). Antrenor: Leo
Grozavu.

Universitatea Craiova: Mingote 6 – Dimitrov 5, Acka 4, Popov 6,
Bucuricã 4 – Mateiu 5, Zlatinski 4 – Nuno Rocha 4 (46 Fajic) 5,
Bãluþã 6 (90 Mãzãrache), Bancu 5 (90 Gustavo) – Ivan 5. Antre-
nor: Gigi Mulþescu.

Arbitru: Marius Avram 7.

Dupã cea mai slabã prestaþie din
acest sezon, Universitatea a pierdut
la Botoºani ºi începe sã aibã emoþii

pentru play-off
orgoliul oltenilor, dar onoarea nu
ne fuse „reperatã” de Ivan ºi com-
pania, care nu au fãcut decât sã
apere un punct pe care nu-l meri-
tau. „Leii” Craiovei au fost doar
niºte pupeze în faþa celor doi
„cuci” ai moldovenilor, Stelian ºi
Benjamin. Al doilea a ºi punctat, la
o fazã în care ivorianul Acka l-a
asistat impasibil pe nigerianul care
a vârât mingea pe sub fostul sãu
coechipier de la ASA, Mingote.

Cu tot respectul pentru ce a reuºit
la Craiova, Mulþescu continuã sã
arate cã are mari probleme în a ges-
tiona schimbãrile pe parcursul unui
joc. Când echipa conduce la dife-
renþã lejerã, nu le acordã ºanse ti-
nerilor, iar apoi se vaitã cã aceºtia
nu au experienþã ºi meciuri în pi-
cioare. Pãi când sã le capete dacã
în multe meciuri Mulþescu nu ape-
leazã la toate schimbãrile, iar dacã
le face sunt doar pentru caseta teh-
nicã, în ultimele minute. Cu Volun-
tariul am avut 3-0 din minutul 47,
iar cele trei schimbãri au survenit
în ultimul sfert de orã, cea din urmã
chiar în minutul 90. La Botoºani,
când echipa se chinuia sã pãstreze
tabela îngheþatã, nu a apelat mai
devreme la jucãtorii proaspeþi, care
ar fi avut energie mãcar de presing,
în condiþiile în care antrenorul a re-
cunoscut cã unii jucãtori s-au me-
najat. Din contrã, Mulþescu a efec-
tuat modificãrile în minutul 90, la
0-1, parcã pentru a mai pierde niºte
secunde în care ar fi putut fi forþa-
tã egalarea.

Mulþescu: „Jucãtorii noºtri
s-au protejat, Botoºaniul

a meritat victoria”
La final, Mulþescu a recunoscut

cã gazdele au meritat victoria ºi cã
nu a gãsit formula care sã se adap-
teze la condiþiile de joc, mulþumin-
du-se cã nu a avut jucãtori acciden-
taþi sau suspendaþi în urma acestui
meci. Mulþescu a exagerat când a
spus cã echipa a avut „ocazii”, când
de fapt singura datã când gazdele au

avut emoþii a fpst când Bancu a ezi-
tat sã tragã cu dreptul din careu ºi
apoi i-a centrat lui Fajic. „Ei s-au
adaptat mai bine la condiþiile de joc,
au fost mai agresivi. Unii dintre ju-
cãtorii noºtri s-au protejat, au fost
preocupaþi de starea terenului, n-au
vrut sã se accidenteze. Botoºaniul a
meritat victoria. În prima reprizã ei
au fost la controlul jocului, iar noi
am avut niºte contraatacuri sporadi-
ce, însã ultima execuþie a suferit ºi
din cauza terenului, dar ºi din lipsã
de concentrare. Am realizat douã ob-
iective: nu ne-am accidentat ºi nu
am luat cartonaºe. Mãcar asta, dacã
nu am reuºit sã câºtigãm cel puþin
un punct. În repriza a doua am fost
mai periculoºi, am avut forþã în atac
prin intrarea lui Fajic, am reuºit sã
aducem mingi în careu, sã avem
ocazii, dar dacã nu ai execuþii... Am
vrut sã se amâne aceastã partidã.
Majoritatea jucãtorilor, care nu sunt
atât de puternici fizic, au acuzat sta-
rea terenului. Plus cã am fãcut vreo
douã zile pe drum, antrenament am
fãcut la Bucureºti, a fost ºi ceva
obosealã, dar, în fine, nu am fost
adaptaþi la joc. Nu am intrat la bãtaie
în joc, pentru cã ei au simulat con-
tactele ºi au intrat foarte tare. Arbi-
trajul a fost extraordinar, nu am ce
sã reproºez. Am pierdut foarte mul-
te dueluri ºi am luat gol la o fazã care
nu anunþa nimic, dar ãsta este fot-
balul“, a explicat Mulþescu.

Aflat la debut, Pedro Mingote,
care era obiºnuit cu terenul înghe-
þat din ultimele partide la Târgu
Mureº, a declarat: „Sunt supãrat
pentru cã am pierdut meciul. Am
luat gol pe final, nu am mai putut
reveni. Am jucat în condiþiile pe care
le-aþi vãzut, astfel s-a echilibrat ni-
velul echipelor ºi am pierdut. Era
gheaþã, se aluneca, nu aveai stabili-
tate, nu aveai nimic. Oriunde vom
juca sâmbãtã cu Steaua ne dorim
victorie ºi vom face tot posibilul sã
câºtigãm. Vrem sã obþinem numai

victorii ºi am fi fericiþi sã aducem
un trofeu în Craiova”.

Antrenorul gazdelor, Leo Groza-
vu, a declarat: „Când ne mobilizãm
putem sã punem probleme oricãrui
adversar. Vreau sã felicit bãieþii, au
fãcut un joc extraordinar ºi din punct
de vedere tactic ºi atitudine ºi nu în
ultimul rând celor care au fãcut po-
sibil desfãºurarea jocului, organiza-
torilor, celor de la municipalitate. La

prânz nu credeam cã putem juca,
dar mã bucur cã am fãcut-o.  Nu
pot sã spun cã aceastã victorie e ca
o revanºã faþã de meciul din tur. Cra-
iova nu a câºtigat niciodatã la Boto-
ºani ºi a fost acel rãzboi al declaraþii-
lor, nu provocat de noi, în nici un
caz. Mi s-au pãrut exagerate acele
declaraþii vizavi de arbitraj ºi de ace-
ea am reacþionat ºi eu. Noi jucãm pe
teren, nu suntem protejaþii nimãnui“.
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