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-  În 1907, Popescule, þãranii
au strigat: “Noi vrem pãmânt!”.
Astãzi, pãmântul strig: “Vrem
þãrani!”. actualitate / 3

Municipiul Calafat este al doilea
atât ca întindere, cât ºi ca popula-
þie, din  Dolj. În spate poartã ani
vechi de istorie, legenda spunând cã,
la primul obuz tras de Armata Ro-
mânã, Principele Carol I, viitorul
Rege al României, în contextul ace-
lor vremuri, ar fi declarat:„Asta-i
muzica ce-mi place!”. Pe 9 mai, Ro-
mânia ºi-a dobândit independenþa,
iar de la Calafat s-a plecat la luptã.
Vremurile s-au scurs, oamenii ºi-au
vãzut de treabã, în ritm cu cerinþe-
le vieþii, iar Calafatul a mers înain-
te. În prezent, sunt în discuþie foar-
te  multe proiecte, care pot aduce-
fonduri la bugetul local ºi, mai mult,
creeazã locuri de muncã. Este o
ºansã în plus pentru calafeteni.
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Un potenþial „Watergate”, aºa
considerã o fostã vedetã a CBS
„istoria” contactelor dintre echipa
lui Donald Trump ºi un serviciu
de informaþii rus, înainte alegeri-
lor prezidenþiale din SUA. Într-un
lung mesaj postat pe Facebook, în
seara zilei de 14 februarie a.c.,
Dan Rather fiindcã despre el este
vorba, apropie scandalul rus, a
cãrui intensitate creºte în opinia
sa, de ceea ce a însemnat, la vre-
mea respectivã, Watergate, când
Bob Woodward ºi Carl Bernstein,
doi ziariºti frenetici de la Washing-
ton Post, prin dezvãluirilor lor au
dus la demisia preºedintelui Ri-
chard Nixon.

Fãrã bugetulFãrã bugetulFãrã bugetulFãrã bugetulFãrã bugetul
naþional aprobat,naþional aprobat,naþional aprobat,naþional aprobat,naþional aprobat,
România esteRomânia esteRomânia esteRomânia esteRomânia este
blocatãblocatãblocatãblocatãblocatã

Comitetul Executiv Judeþean Dolj
al Partidului Social Democrat s-a într-
unit, ieri, în ºedinþã ºi a votat mai multe
documente cu implicaþii în viaþa poli-
ticã actualã. Astfel, social-democraþii
au adoptat o rezoluþie privind susþi-
nerea Guvernului Grindeanu, o alta
pentru susþinerea lui Liviu Dragnea
în funcþia de preºedinte al PSD, dar
ºi de susþinere a mandatare a colegi-
lor lor din guvernare de a sprijini con-
strucþia autostrãzii Craiova-Piteºti ºi
a spitalului regional în Craiova. Toto-
datã s-a solicitat declanºarea proce-
durilor de excludere din partid a lui
Mihai Chiricã, primarul Iaºiului.

Sorin Manda,Sorin Manda,Sorin Manda,Sorin Manda,Sorin Manda,
noulnoulnoulnoulnoul
administratoradministratoradministratoradministratoradministrator
public al Craioveipublic al Craioveipublic al Craioveipublic al Craioveipublic al Craiovei
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Preþul la gaze,

mai mare cu pânã

la 10% din aprilie
Preþul gazelor ar putea creºte

începând cu luna aprilie a acestui,
majorare urmând a fi de pânã la
10%, a declarat, ieri, preºedintele
ANRE Niculae Havrileþ. „În ceea
ce priveºte preþul pentru gaze
naturale, de la 1 aprilie va fi o
modificare de preþ, pentru cã
Autoritatea calculeazã preþurile
pentru consumatorul casnic de
gaze naturale pe perioada aprilie
al acestui an pânã în aprilie anul
urmãtor, pe an gazier. Vom avea ºi
procesul de finalizare a pieþei
reglementate pentru gaze naturale
ºi existã posibilitatea ca în acest
sector sã avem o ajustare în sensul
creºterii preþurilor, dar nu conside-
rãm cã ar putea sã fe de 10%,
considerãm tot la nivelul a câtorva
procente, pânã în 10%”, a declarat
preºedintele ANRE.

Calcularea preþului este legatã
de liberalizarea pieþei de gaze
naturale, pentru consumatorii
casnici. „De la 1 aprilie nu existã
un impact, pentru cã oricum
începe sezonul cald ºi consumato-
rii casnici nu consumã pânã în
luna noiembrie, deci este o
perioadã de trecere de ºase, ºapte
luni în care vom avea timp sã
vedem care este coºul de gaze
naturale cel mai ieftin pentru
consumatorul casnic”, a mai
precizat Havrileþ.

Tot anul acesta s-ar putea mãri
ºi preþul energiei electrice, însã
reprezentanþii ANRE dau asigu-
rãri cã nu va fi o creºtere semnifi-
cativã. „În ultimii 3 ani de zile,
fiecare ajustare aducea un minus
de 1-2%, a fost un trend de
descreºtere a preþurilor. Conside-
rãm cã va rãmâne la acelaºi nivel
sau va fi o ajustare tot de cel mult
1-2% în plus”, a spus Havrileþ,
care, totodatã, a criticat declaraþii-
le fãcute de reprezentanþi ai unor
companii din domeniul energiei,
conform cãrora preþurile la
energia electricã ar putea creºte.

„Acest tip de declaraþii nu sunt
benefice pieþei de energie electricã,
putând sã inducã false date
privind evoluþia pieþei. Noi
considerãm cã au dreptul sã vinã
cu idei, cu propuneri orice
operator economic implicat în
sectorul energiei”, a conchis
Havrileþ.
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Parlamentul European a ratificat, ieri,
Acordul Economic ºi Comercial Complet
(CETA) Uniunea Europeanã - Canada, cu
408 de voturi „pentru”, 33 de abþineri ºi 254
de voturi „împotrivã”, scrie presa internaþi-
onalã. Canada intenþioneazã sã elimine regi-
mul de vize pentru cetãþenii români ºi bul-
gari începând cu 1 decembrie 2017.

Deºi PE a votat în favoarea CETA, acor-
dul va intra în vigoare doar provizoriu, cel
mai probabil în martie sau aprilie, prin elimi-
narea tarifelor impuse produselor de import.
Acordul are nevoie de aprobarea parlamen-
telor din cele 28 de state membre ale UE ºi din
regiunile autonome ale Belgiei.

Înþelegerile dintre UE ºi Canada au fost fina-
lizate în urmã cu mai bine de doi ani ºi jumãta-
te, dar acordul a fost semnat abia în octombrie

Procurorii DNA Ploieºti au luat mãsura con-
trolului judiciar pentru o perioadã de 60 de zile
faþã de Valeriu Zgonea, fostul preºedinte al Ca-
merei Deputaþilor, acesta fiind cercetat pentru
trafic de influenþã, dupã ce ar fi intervenit pentru
numirea unui secretar de stat.

“Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale An-
ticorupþie – Serviciul Teritorial Ploieºti au dispus
punerea în miºcare a acþiunii penale ºi luarea
mãsurii controlului judiciar pentru o perioadã de
60 de zile, începând cu data de 15 februarie 2017,
faþã de inculpatul Zgonea Valeriu-ªtefan, vice-
preºedinte, în perioada 2010-2012, ºi ulterior

Potrivit celui mai recent pachet
lunar de decizii privind constatarea
neîndeplinirii obligaþiilor de stat
membru, publicat ieri, Comisia Eu-
ropeanã a trimis România în faþa
Curþii de Justiþie a UE pentru faptul
cã nu a închis ºi reabilitat 68 de
depozite ilegale de deºeuri, ce con-
stituie un risc grav pentru sãnãta-
tea umanã ºi pentru mediu, se aratã
într-un comunicat al Reprezentan-
þei Comisiei Europene în România.

În pofida avertismentelor ante-
rioare ale Comisiei, România nu a
reuºit sã ia mãsuri în ceea ce pri-
veºte depozitele de deºeuri necon-
forme, în concordanþã cu preve-
derile din normele europene rele-
vante (Directiva 1999/31/CE a
Consiliului). Astfel, statele mem-

Acordul comercial UE-Canada (CETA) a fost aprobat de Parlamentul European
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2016, în urma opoziþiei manifestate de regiu-
nea Valonia din Belgia. Olanda ar putea bloca
aprobarea tratatului comercial în cazul în care
cere convocarea unui referendum consultativ
la nivel naþional, noteazã The Associated Press.

Poliþia a anunþat cã aproximativ 700 de
persoane au participat la un protest faþã
de CETA organizat în apropierea clãdirii
Parlamentului European de la Starsbourg.
Aceºtia sunt de pãrere cã tratatul va eroda
standardele de mediu, în domeniul muncii
ºi proiecþiei consumatorilor. “Multinaþio-
nalele vor putea sã atace guvernele în ca-
drul unui sistem de justiþie privatizatã”, a
declarat europarlamentar Marine Le Pen,
care ºi-a anunþat opoziþia faþã de CETA.

Europarlamentarii de extremã stângã ºi
cei de extremã dreaptã, verzi, cât ºi unii

socialiºti au votat împotriva acordului comer-
cial. CETA ºi TPP au atras numeroase critici
din partea sindicatelor ºi a grupurilor protes-
tatare care susþin cã aceste acorduri vor da
mai multã putere multinaþionalelor.

România, trimisã în faþa Curþii de Justiþie a UE
pentru cã nu a închis 68 de gropi de gunoi ilegale

bre au obligaþia de a recupera ºi
elimina deºeurile într-un mod care
sã nu pericliteze sãnãtatea umanã
ºi mediul, interzicând abandonarea,
descãrcarea sau evacuarea lor ne-
controlatã. România avea obligaþia
de a închide ºi a reabilita depozite-
le de deºeuri municipale ºi indus-
triale care nu corespund standar-
delor pânã la 16 iulie 2009.

Întrucât pentru remedierea
acestei situaþii nu s-au înregistrat
progrese suficiente, Comisia a
adresat un aviz motivat suplimen-
tar, în septembrie 2015, solicitând
autoritãþilor române sã ia mãsuri
corespunzãtoare cu privire la 109
situri necontrolate care, deºi nu mai
erau utilizate, continuau sã repre-
zinte o ameninþare pentru sãnãta-

tea umanã ºi pentru mediu. S-au
înregistrat unele progrese, dar pen-
tru 68 de depozite de deºeuri mã-
surile necesare de remediere ºi în-
chidere nu fuseserã finalizate în de-
cembrie 2016. Pentru a determina
România sã accelereze procesul,
Comisia trimite autoritãþile româ-
ne în faþa Curþii de Justiþie a UE.

În temeiul dreptului UE, în Eu-
ropa ar trebui sã fie desfãºurate
doar activitãþi controlate ºi sigure
legate de depozitele de deºeuri.
Directiva privind depozitele de de-
ºeuri stabileºte standarde pentru
protecþia sãnãtãþii umane ºi a me-
diului, în special a apelor de su-
prafaþã, a apelor subterane, a so-
lului ºi a aerului, împotriva efecte-
lor negative cauzate de colectarea,

transportul, depozitarea, tratarea ºi
eliminarea deºeurilor. Aceasta ur-
mãreºte sã previnã sau sã reducã,
pe cât posibil, efectele negative ale
depozitãrii deºeurilor, pe întreaga
duratã a ciclului de viaþã a unor
astfel de depozite.

Mãsuri similare au fost adoptate
împotriva altor ºase state membre:
Bulgaria, Cipru, Spania, Italia, Slo-
venia ºi Slovacia. Curtea a emis deja
hotãrâri împotriva Bulgariei, a Ci-
prului ºi a Spaniei.Existã numeroa-
se modalitãþi de eliminare a deºeu-
rilor. Îngroparea acestora în sol,
cunoscutã sub denumirea de „de-
pozitare”, este metoda cel mai pu-
þin durabilã din punct de vedere eco-
logic ºi ar trebui sã fie menþinutã
doar la minimul absolut necesar.

Valeriu Zgonea, fost preºedinte al Camerei Deputaþilor,
pus sub control judiciar pentru o perioadã de 60 de zile

preºedinte al Camerei Deputaþilor din cadrul Par-
lamentului României în legislatura 2012-2016,
pentru infracþiunea de trafic de influenþã”, aratã
DNA. Totodatã, s-a dispus efectuarea urmãririi
penale faþã de Dumitru Dobricã, consilier în ca-
drul Consiliului Judeþean Buzãu în perioada iunie
2004-decembrie 2013 ºi administrator/acþionar
al unei societãþi comerciale, pentru cumpãrare
de influenþã.

În ordonanþele procurorilor se aratã cã existã
date ºi probe din care rezultã suspiciunea cã, din
iulie 2012, de când Zgonea a fost numit în func-
þia de preºedinte al Camerei Deputaþilor, Dobricã

i-a promis, iar Zgonea a acceptat fo-
loase necuvenite în schimbul inter-
venþiei pe lângã funcþionarii publici
asupra cãrora a lãsat sã se creadã
cã are influenþã, în vederea numirii
unei rude a lui Dobricã într-o im-
portantã funcþie publicã. Ulterior,
Zgonea ar fi primit de la Dobricã
foloase necuvenite în sumã de apro-
ximativ 52.000 de lei, reprezentând
contravaloarea unor servicii de tu-
rism (excursie de 4 zile la Viena în
intervalul 16-19.05.2013) ºi cheltu-
ieli legate de construirea unei case
de vacanþã în judeþul Covasna.

În aprilie 2013, ca urmare a demersurilor fã-
cute de Zgonea, persoana respectivã a fost nu-
mitã în funcþia de preºedinte al Centrului Naþio-
nal de Management pentru Societatea Informa-
þionalã din cadrul Ministerului pentru Societatea
Informaþionalã, deºi nu avea pregãtire de spe-
cialitate în domeniu. Ulterior, tot ca urmare a
demersurilor fãcute de Zgonea, persoana res-
pectivã ºi-a pãstrat funcþia la nivelul administra-
þiei publice centrale, fiind numitã, la data de
23.01.2014, în funcþia de subsecretar de stat în
cadrul Ministerului Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale.

Surse judiciare au declarat corespondentului
MEDIAFAX cã dosarul în care a fost citat, ieri,
la DNA Ploieºti fostul preºedinte al Camerei De-
putaþilor, Valeriu Zgonea, este deschis pentru tra-
fic de influenþã, acesta având calitatea de sus-
pect, pentru cã ar fi intervenit pentru numirea
unui secretar de stat.

Valeriu Zgonea, fostul preºedinte al Camerei
Deputaþilor, a fost audiat, ieri, la DNA Ploieºti.
Surse judiciare declarau corespondentului ME-
DIAFAX cã dosarul în care a fost citat miercuri
la DNA Ploieºti fostul preºedinte al Camerei De-
putaþilor este deschis pentru trafic de influenþã,
acesta având calitatea de suspect, pentru cã ar fi
intervenit pentru numirea unui secretar de stat.
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Un potenþial „Watergate”,

aºa considerã o fostã vedetã a
CBS „istoria” contactelor dintre
echipa lui Donald Trump ºi un
serviciu de informaþii rus, înainte
alegerilor prezidenþiale din SUA.
Într-un lung mesaj postat pe Fa-
cebook, în seara zilei de 14 fe-
bruarie a.c., Dan Rather (foto)
fiindcã despre el este vorba,
apropie scandalul rus, a cãrui in-
tensitate creºte în opinia sa, de
ceea ce a însemnat, la vremea
respectivã, Watergate, când Bob
Woodward ºi Carl Bernstein, doi
ziariºti frenetici de la Washing-
ton Post, prin dezvãluirilor lor au
dus la demisia preºedintelui Ri-
chard Nixon. Comparând gene-
za celor douã scandaluri, pornite
din informaþii cu potenþial limitat,
Dan Rather, în vârstã de... 85 de
ani, solicitã o „investigare inde-
pendentã”, considerând cã, dupã
ce a traversat mari scandaluri
politice în istoria SUA – asasina-
rea lui John F. Kennedy, aface-

rea Monica Lewinski, în trecere
prin Watergate – se doreºte im-
plicat în „Rathergate”. Deºi este
cam târziu. ªi nimeni nu i-o spu-
ne rãspicat. Dimpotrivã. Lucru-
rile sunt din nefericire, cum sunt
ºi Casa Albã, dupã demisia ºefu-
lui Consiliului de Securitate Na-
þionalã, generalul Michael Flynn,
unul din oamenii apropiaþi de
Donald Trump, încearcã din rãs-
puteri sã calmeze furtuna. ªi uºor
nu e deloc. Dupã toate aparen-
þele, Donald Trump îºi vede per-
turbatã agenda externã proprie,
mai ales cã New York Times ºi
CNN au afirmat cã echipa sa de
campanie a avut contacte siste-
matice cu înalþi oficiali ai servi-
ciului rus de informaþii. Sintagma
„contacte repetate” este folositã
în temeiului... conversaþiilor tele-
fonice înregistrate, New York Ti-
mes susþinând cã anchetatorii ºi
servicii de informaþii americane
– nenominalizate – ar fi desco-
perit tentativele ruse de pertur-

bare a alegerilor prezidenþiale
americane, piratând Comitetul
Naþional al Partidului Democrat.
New York Times merge mai de-
parte ºi avanseazã supoziþia cã
serviciile americane cautã sã
afle, chiar, dacã echipa de cam-
panie a lui Donald Trump a avut
cunoºtinþã sau amestec în pira-
tarea sau alte tentative în timpul
campaniei electorale, pentru a
influenþa scrutinul. În acest sta-
diu nu existã probe care sã per-
mitã emiterea unei ipoteze. Ieri
dupã-masã Kremlinul a contra-
atacat punând în discuþie cre-
dibilitatea surselor anonime ale
cotidianului newyorkez. Delirul
e total, mai ales cã singurul
membru al echipei de campa-
nie a lui Donald Trump, menþi-
onat de New York Times, este
Paul Manafort, fost preºedinte
al campaniei miliardarului ame-
rican ºi fost consultat politic în
Rusia ºi Ucraina. Acesta se
aratã uluit ºi afirmã ironic: „Eu

sunt agent al serviciului rus de
informaþii”. Preºedintele, la
rândul sãu, se aratã consternat,
considerând istoria conexiunii
cu Rusia o absurditate, o tenta-
tivã de circumstanþiere a erori-
lor perdantei Hillary Clinton.
Pentru el, canalele CNN ºi
MSNBC sunt imposibil de ur-
mãrit, spre deosebire de FOX.
Donald Trump nu s-a sfiit sã
acuze serviciile americane de

MIRCEA CANÞÃR

informaþii, punând în cauzã NSA
ºi poliþia federalã FBI. Chiar dacã
focul este mic, el este întreþinut cu
patos. Deºi revenind la titlul aces-
tui material, mirajul gloriei zia-
riºtilor Bob Woodward ºi Carl
Bernstein rãmâne seducãtor, dar
greu de atins, dacã nu imposibil,
chiar pentru... talentaþi. Cei doi
„monºtrii” ai presei scrise aveau,
la vremea lor, geniu, ceea ce
este altceva.

Sorin MandaSorin MandaSorin MandaSorin MandaSorin Manda,,,,,
noul administratornoul administratornoul administratornoul administratornoul administrator
public al Craioveipublic al Craioveipublic al Craioveipublic al Craioveipublic al Craiovei

Sorin Manda pleacã de la conducerea SC RAT Craiova ºi preia funcþia de
administrator public al oraºului. Acesta a câºtigat, ieri, concursul pe post

care a fost organizat de Primãrie dupã ce fostul city-manager, Radu Preda, a
fost ales senator la alegerile parlamentare din iarnã.

Fostul manager al RAT Cra-
iova, Sorin Manda, a fost singu-
rul candidat pe post ºi a fost testat
prin intermediul a douã probe de
concurs: evaluarea proiectului de
management, unde a fost notat

cu 95 de puncte, ºi proba de in-
terviu. Ultima probã a fost susþi-
nutã ieri, candidatul Sorin Man-
da fiind notat cu 100 de puncte,
calificativ maxim. La final, cu un
total de 97,5 puncte, a fost de-

clarat admis pe post, el urmând
sã îndeplineascã funcþia de city-
manager pe o perioadã determi-
natã. Mai exact, dacã nu va re-
nunþa între timp ºi la aceastã
funcþie, va rãmâne pe aceastã

poziþie pânã la finalul manda-
tului actualei administraþii.

Noul manager al RAT
Craiova, nominalizat de CLM

Sorin Manda a declarat, la
momentul înscrierii în concurs,
cã a decis sã candideze la
funcþia de administrator public
al Craiovei întrucât a conside-
rat cã are suficientã experien-
þã acumulatã în administraþie.
„Este o opþiune personalã sã
candidez pentru acest post”, a
spus Manda, care a precizat
cã deþine un proiect de mana-
gement bun, cu idei noi pentru
oraº, pe care vrea sã le pro-
punã municipalitãþii. Dacã va

fi acceptat la concurs, ceea ce
s-a întâmplat, Manda a anunþat
cã va pleca de la conducerea
RAT Craiova, iar acolo va rãmâ-
ne „o persoanã potrivitã pe care
o va numi Consiliul Local Muni-
cipal Craiova”.

Consilier, director ºi manager
În mandatul 2012-2016, Sorin

Manda a fost ales consilier local
municipal pe lista PSD. A rãmas
în bãncile Consiliului o perioadã
scurtã de timp, mai puþin de un
an, în mai 2013 fiind desemnat di-
rector al Club Sportiv Municipal
Craiova, care se aflã în subordi-
nea municipalitãþii. ªi în aceastã
funcþie a stat doar o perioadã de
timp, din august 2015 fiind numit
director al RAT Craiova, regie
care, sub conducerea acestuia, a
fost transformatã în societate –
SC RAT Craiova SRL, din 8 ia-
nuarie 2016. În februarie 2016,
CLM Craiova a votat, în unani-
mitate, contractul de administra-
re al lui Sorin Manda la RAT Cra-

iova, cu o valabilitate de 4 ani
(pânã în februarie 2020).

Postul, vacant dupã plecarea
lui Radu Preda

Funcþia de administrator pu-
blic al oraºului a fost îndeplinitã
întâi de fostul viceprimar Gheor-
ghe Nedelescu. Mandatul aces-
tuia ar fi trebuit sã se întindã pe
durata mandatului primarului,
însã în februarie 2015 Gheorghe
Nedelescu a renunþat la funcþie
ºi a venit Radu Preda. Fost di-
rector a douã regii – RADPFL
ºi RAT Craiova, Preda a ocupat
aceastã funcþie pentru numai un
an, mandatul luându-i sfârºit oda-
tã cu cel al primarului. În octom-
brie 2016, postul a fost scos, iar,
la concurs ºi ocupat de acelaºi
Radu Preda. Acum, postul de
city-manager a rãmas vacant
dupã ce Radu Preda a obþinut un
post de senator în Parlamentul
României ºi a renunþat la funcþia
din administraþia localã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis propunerea procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi au prelungit cu 30 de zile
arestarea preventivã a lui Bogdan
Dosoftei, doljeanul de 21 de ani
care, pe 16 ianuarie a.c., a înjun-
ghiat mortal un tânãr ºi a rãnit al-
tul, ambii de 19 ani, în cartierul
craiovean Rovine: „Admite propu-
nerea Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Dispune prelungirea
mãsurii arestãrii preventivã a in-
culpatului Dosoftei Nicolae Bog-
dan pe o duratã de 30 de zile, în-
cepând cu data de 16 februarie
2017 pânã la data de 17 martie
2017 inclusiv. În baza art. 275
alin. 3 C. proc. pen. Cheltuielile
judiciare avansate de stat rãmân
în sarcina acestuia. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în

A murit dupã ce
s-a rãsturnat cu maºina

Potrivit IPJ Dolj, marþi
searã, în jurul orei 20.45,
Iulian Stoica, de 60 de ani,
din comuna doljeanã Po-
dari, în timp ce conducea
un autoturism Ford, pe
DN 56, dinspre Craiova
cãtre comuna Podari, în
localitatea Braniºte, într-o
curbã la dreapta, pe fon-
dul vitezei excesive, a pier-
dut controlul asupra direc-
þiei de mers ºi a lovit o ba-
lustrada metalicã din par-
tea dreaptã a pãrþii caro-
sabile, rãsturnându-se. În
urma accidentului a rezul-
tat decesul conducãtoru-
lui auto, precum ºi vãtã-
marea corporalã gravã a
lui Ion Brotac, de 56 de
ani, din comuna Podari, pasager în autoturism, care a fost
transportat la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.-
 Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa locului au demarat cercetãrile,
în cauzã fiind întocmit dosar penal pentru ucidere din culpã ºi
vãtãmare corporalã din culpã.

Doljeni condamnaþi definitiv
încarceraþi la PMS Craiova

Poliþiºti din cadrul Sec-
þ iei  10 Poli þ ie  Poiana
Mare, împreunã cu agenþi
de poli þ ie  din cadrul
Posturilor de Poliþie Desa
ºi Ciupercenii Noi au or-
ganizat, marþi, o acþiune
pe linia punerii în execu-
tare a mandatelor emise de
magistraþi. Astfel, în urma
activitãþilor desfãºurate de
poliþiºti a fost prins Cornel Duda, de 37 de ani, din comuna
Desa, pe numele cãruia Judecãtoria Calafat a emis un mandat
de executare a pedepsei privative de libertate, fiind condam-
nat la 5 ani ºi 2 luni închisoare pentru sãvârºirea infracþiunilor
de lipsire de libertate ºi ultraj. În aceeaºi zi, poliþiºtii de inves-
tigaþii criminale din cadrul Poliþiei Oraºului Filiaºi l-au prins
pe Ion Melinescu, de 58 de ani, din Filiaºi, pe numele cãruia
magistraþii Judecãtoriei Craiova au emis un mandat de execu-
tare a unei pedepse privative de libertate de 1 an ºi 9 luni
pentru comiterea infracþiunii de furt calificat. Poliþiºtii doljeni
i-au încarcerat pe cei doi bãrbaþi la Penitenciarul de Maximã
Siguranþã Craiova, dupã cum a anunþat IPJ Dolj.

Hoþii de la Drãgoteºti,
arestaþi pentru 30 de zile

Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au admis, marþi
searã, propunerea procu-
rorilor Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova
ºi au dispus arestarea pre-
ventivã a celor trei tineri
de 17, respectiv 19 ani,
din localitatea doljeanã
Drãgoteºti, cercetaþi pen-
tru comiterea a douã fur-
turi, prejudiciul fiind estimat la peste 80.000 lei: „Admite pro-
punerea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova. Dis-
pune arestarea preventivã a inculpaþilor: Tudorescu Cosmin
Leonard, Triþã Marcel-Daniel, Zamfirescu Marcel Luigi. Fie-
care pentru o duratã de 30 zile, de la data de 14.02.2017,
pânã la data de 15.03.2017, inclusiv”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. Cea mai mare parte a sumei, respectiv
77.520 lei, inculpaþii i-au sustras din locuinþa unui bãrbat de
65 de ani din Drãgoteºti care îi þinea… sub saltea. 

Încã 30 de zile dupã gratiiÎncã 30 de zile dupã gratiiÎncã 30 de zile dupã gratiiÎncã 30 de zile dupã gratiiÎncã 30 de zile dupã gratii
pentru criminalul din Rovinepentru criminalul din Rovinepentru criminalul din Rovinepentru criminalul din Rovinepentru criminalul din Rovine

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au admis propunerea
procurorilor ºi au prelungit cu încã 30 de zile arestarea
preventivã a tânãrului de 21 de ani din Pleniþa, Bogdan
Dosoftei, care a înjunghiat mortal un tânãr de 19 ani,
pe strada Maramureº din cartierul Rovine, luna trecutã,
ºi a mai rãnit altul, tot de 19 ani. Inculpatul a contestat
hotãrârea Tribunalului, contestaþia sa urmând sã se
judece la Curtea de Apel Craiova.

camera de consiliu, azi 13 februa-
rie 2017”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. Inculpatul a
declarat marþi, 14 februarie a.c.,
contestaþie, care urmeazã sã se ju-
dece la Curtea de Apel Craiova. 

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, autorul participa la o
petrecere, în apartamentul 19 din
blocul C 31, de pe strada Mara-
mureº, din cartierul craiovean Ro-
vine. În timpul petrecerii, unul din-
tre tinerii prezenþi s-a certat la te-
lefon cu altul, din cauza unei fete,
au stabilit sã se întâlneascã, lucru
ce s-a ºi întâmplat pânã la urmã.
Cele douã gãºti de tineri s-au luat
la bãtaie în apropierea apartamen-
tului unde se desfãºura petrecerea,
sãrbãtoritul ºi Bogdan Dosoftei au
coborât sã-ºi ajute prietenii, iar în
încãierarea, inculpatul l-a înjun-

ghiat cu un cuþit cu lamã rabatabi-
lã tip briceag în zona toracicã pe
Grigorie Robert Adrian, în vârstã
de 19 ani.

Victima a ieºit pe uºa din spate
a blocului ºi a mers într-o parcare
din apropiere, unde a ºi decedat.
Inculpatul a continuat agresiunea
ºi l-a înþepat cu cuþitul în zona
coapsei piciorului drept ºi a umã-
rului drept pe Doru Gheorghe Voi-
cu, tot de 19 ani, care a fugit pe
strada Maramureº, ºi l-a mai lovit
cu pumnul în zona feþei pe un alt
tânãr. „Dupã comiterea agresiuni-
lor, inculpatul Dosoftei Nicolae
Bogdan a revenit în apartament,
unde s-a spãlat pe mâini de sânge
ºi a ascuns cuþitul sub pãtura de
pe patul din sufragerie, unde a fost
gãsit de organele de anchetã”, au
reþinut procurorii în referatul prin
care au cerut arestarea preventivã
a lui Dosoftei.

Medicii legiºti au constatat cã
„moartea numitului Grigorie Ro-
bert Adrian a fost violentã ºi s-a
datorat hemoragiei interne urmare
a unei plãgi toracice înjunghiate cu
secþionarea venei pulmonare drep-
te”. Cât despre Voicu, acesta „a
prezentat la examinare leziuni de
violenþã ce pot data din 16.01.2017,
iar leziunile de violenþã s-au putut
produce prin lovire cu corp dur ºi
tãietor-înþepãtor. Gravitatea leziu-
nilor a fost apreciatã la circa 5 zile
îngrijiri medicale, fãrã punerea în
primejdie a vieþii, conform certifi-
catului medico-legal”.

La audiere, în faþa anchetatori-
lor, inculpatul a recunoscut sãvâr-
ºirea infracþiunilor de care este
acuzat ºi a susþinut cã a lovit cu
cuþitul la întâmplare, în timp ce era
lovit de persoana vãtãmatã ºi vic-
timã. Bogdan Dosoftei a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, pe 16 ianua-
rie, seara, fiind introdus în arestul
IPJ Dolj, iar pe 17 ianuarie a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile.



joi, 16  februarie 2017 cuvântul libertãþii / 5reportajreportajreportajreportajreportaj Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Anii Calafatului sunt foarte
mulþi, peste cinci secole, timp în
care viaþa ºi-a urmat cursul. În
anul 1424 este prima atestare
documentarã a municipiului. Tim-
pul s-a scurs, viaþa ºi-a urmat
cursul, ºi acum calafetenii trãiesc
cu speranþa cã le va fi mai bine.
Cel mai bine explicã situaþia din
Calafat primarul Lucian Cioba-
nu. „Nuvreau sã  vorbesc despre
ce a fost înaintea mea. Mã gân-
desc la ce va fi, prin implicarea

actualã a comunitãþii. Avem foar-
te multe proiecte de pus în prac-
ticã, unele de anvergurã europea-
nã, dacã se poate spune aºa. Cred
cã suntem pe primele locuri în
þarã în ceea ce priveºte derula-
rea unor programe în investiþii
publice. Pentru cetãþenii Calafa-
tului sunt puse la dispoziþie mai
multe proiecte, pe care sperãm sã
le punem în aplicare”, a precizat
Lucian Ciobanu.

Bãtrânii
nu sunt uitaþi

Spusele edilului par sã fie aco-
perite. „Sunt convins cã putem
avea rezultate foarte bune. La
noi, aici, sunt foarte mulþi câini
abandonaþi,pentru care vom ame-

La Calafat, multe proiecteLa Calafat, multe proiecteLa Calafat, multe proiecteLa Calafat, multe proiecteLa Calafat, multe proiecte
aºteaptã sã fie puse în practicãaºteaptã sã fie puse în practicãaºteaptã sã fie puse în practicãaºteaptã sã fie puse în practicãaºteaptã sã fie puse în practicã

Municipiul Calafat este al doilea atât ca
întindere, cât ºi ca populaþie, din  Dolj. În
spate poartã ani vechi de istorie, legenda spu-
nând cã, la primul obuz tras de Armata Româ-
nã, Principele Carol I, viitorul Rege al Româ-
niei, în contextul acelor vremuri, ar fi declarat-
:„Asta-i muzica ce-mi place!”. Pe 9 mai, Ro-
mânia ºi-a dobândit independenþa, iar de la
Calafat s-a plecat la luptã. Vremurile s-au
scurs, oamenii ºi-au vãzut de treabã, în ritm cu
cerinþele vieþii, iar Calafatul a mers înainte. În
prezent, sunt în discuþie foarte  multe proiecte,
care pot aducefonduri la bugetul local ºi, mai
mult, creeazã locuri de muncã. Este o ºansã în
plus pentru calafeteni.

naja un adãpost. Dar, nu este cel
mai important obiectival nostru.
Deja am discutat  cu Gicã Popes-
cu ºi suntem în tratative de a pre-
lua hotelul sãu, pe care vrem sã-
l facem unitate medico-socialã
destinatã bãtrânilor. De aseme-
nea, tot acolo ne dorim ºi realiza-
rea unui centru de zi pentru per-
soanele vârstnice, costurile fiind
acoperite ºi din fonduri europe-
ne. Dar vreau sã mai spun ºi alte
lucruri, tot referitoare la Calafat.

Am finalizat iluminatul public, pe
LED-uri, ºi avem  50  de camere
de supraveghere video amplasa-
te. Vom continua ºi programul de
asfaltare ºi reabilitare de strãzi”,
a mai spus Lucian Ciobanu.

Scoli ºi turism
la standarde

europene
Dintre proiecte nu putea lipsi

învãþãmântul. „Este normal sã ne
gândim ºi la ºcoli. Vom face baze
sportive în unitãþile gimnaziale ºi
licee, iar la Colegiul Tehnic „ªte-
fan Milcu” vrem sã construim un
adevãrat campus, dupã model
american, printr-un proiect trans-
frontalier cu Bulgaria, în care sã
fie inclus ºi un schimb de experi-
enþã între cadrele didactice din
cele douã þãri”, a menþionat pri-
marul din Calafat. Nici programul
turistic nu este ieºit din planuri:

„Cred cã avem o bazã solidã tu-
risticã, de aceea încercãm sã le
oferim oamenilor condiþii decen-

te de petrecere a timpului
liber. Suntem deciºi sã con-
struim parcãri   moderne,
cu tot ceea  ce presupune
nivelul actual de civilizaþie.
De asemenea, avem în
plan ºi reabilitarea Spitalu-
lui Municipal”, a mai men-
þionat Lucian Ciobanu.

Tradiþia este
în continuare

respectatã
Un municipiu de anver-

gura Calafatului nu poate
trãi fãrã industrie ºi cultu-
rã. Cel care ne explicã de-
spre ce este vorba este tot
primarul localitãþii: „Avem
deja discuþii cu un investi-
tor german, care doreºte

sã-ºi dezvolte o afacere în dome-
niul subansamblelor auto. Nu  este
lipsit de importanþã  nici faptul cã
vrem sã dezvoltãm un Parc in-
dustrial. În ceea ce priveºte cul-
tura ºi tradiþiile, vom dezvolta fes-
tivalurile tradiþionale ºi vom cãu-
ta sã gãsim ºi altele noi. Dacã tot
vorbim de istorie, vom cãuta, pe
9 mai, atunci când este ºi „Ziua
Calafatului”, sã desfãºurãm ºi
activitãþi în cinstea obþinerii Inde-
pendenþei, cu atât mai mult cu cât
se împlinesc 140 de ani de la  acel
eveniment ºi de aici, de la noi, s-
au tras primele salve de tun în
acel an”.

Ar mai fi de adãugat un lucru:
echipa de fotbal a municipiului, cea
care la începutul anilor 1970 a
ajuns în optimile „Cupei Româ-
niei”, îºi propune sã creascã  ti-
neri, iar în urmãtorii trei ani sã aibã
un cuvânt de spus în Divizia D.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



6 / cuvântul libertãþii joi, 16 februarie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Marian Jean Marinescu ne-a
spus cã Bruxelles-ul alocã foarte
multe fonduri europene  cãtre cer-
cetare, inovare ºi competitivitate, iar
în timp ce pentru  mulþi spaþiul cos-
mic a devenit extrem de important,
la noi, lucrurile sunt privite cu su-
perficialitate. „Pasiunea cãtre acest
domeniu o descoperi de mic. Dacã
elevii nu sunt încurajaþi sã meargã
cãtre acest domeniu din timpul în-
vãþãmântului gimnazial, dacã tot
sunt puºi sã aleagã între materiile
de examen ºi astrofizicã, mai târ-
ziu,  la liceu, deja este foarte greu
sã mai fie interesaþi. ªi îi pierdem
pe traseu. Cine se face vinovat ?
Pãi sistemul de educaþie... Mie mi-
au plãcut atât avioanele, cât ºi na-
vele spaþiale. Am fãcut o pasiune
de mic. Am absolvit Facultatea de
Aeronauticã pentru cã, la momen-
tul respectiv nu aveam posibilitatea
sã studiez la o universitate din strãi-
nãtate, cum ar fi cea de la Haga sau
de la Strasbourg sau bineînþeles din
SUA, unde sunt secþii speciale de
Astronomie ºi Astrofizicã.
Am fost olimpic la Matema-
ticã ºi la Fizicã. Cine spune
cã poþi sã înveþi fizicã ºi as-
tronomie fãrã matematicã,
înseamnã cã habar nu are
despre ce vorbeºte. Mã în-
tristeazã când aud, cã toc-
mai în Craiova, oraºul de
unde am plecat eu la Bruxel-
les, astrofizica este cenuºã-
reasa materiilor ºcolare, de
fapt, nu este în programa
ºcolarã ºi se face doar din
pasiune.... Asta aratã, bine-

Eurodeputatul român a precizat
în acest context cã atât domnia sa
cât ºi Grupul S&D este preocupat
nu numai de cele mai recente în-
cãlcãri ale acordului de încetare a
focului ºi de situaþia umanitarã dra-
maticã din Avdiivka ºi din alte ora-
ºe, ci ºi de încãlcarea continuã a
Acordurilor de la Minsk. „Consi-
derãm cã doar punerea în aplicare
totalã a Acordurilor de la Minsk va
putea soluþiona acest conflict. Am
avut Minsk I, Minsk II ºi toate în-
cercãrile în formatul Normandia cu
sprijinul Înaltului Reprezentant. Cu

Reunit în aceastã sãptãmânã la Strasbourg,
Parlamentul European a abordat în plen

situaþia deterioratã din Ucraina
Parlamentul European, reunit în aceastã sãptãmânã la

Strasbourg, a abordat în plen situaþia deterioratã din
Ucraina. Vorbind în numele social-democraþilor europeni,
eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vicepreºedintele
Grupului S&D din Parlamentul European pentru politicã
externã, a reiterat nevoia respectãrii Acordurilor de la
Minsk, condamnând în acelaºi timp influenþa ºi sprijinul
pentru separatiºti din partea Moscovei.

toate acestea, dupã ani ºi mii de
victime, continuãm sã asistãm la
încãlcãri sistematice ale armistiþiu-
lui ºi foarte puþine progrese. Adre-
sãm un apel ambelor tabere, atât
Ucrainei cât ºi aºa-numiþilor sepa-
ratiºti, sã respecte imediat, odatã
ºi pentru totdeauna, acordul de în-
cetare a focului. În acelaºi timp,
suntem încã o datã obligaþi sã con-
damnãm sprijinirea separatiºtilor de
cãtre Rusia ºi implicarea directã a
Rusiei în acest conflict. Sperãm cã
Rusia va recurge în cele din urmã
la influenþa pe care o are asupra

forþelor separatiste pentru a-i de-
termina sã respecte Acordurile de
la Minsk”, a mai spus parlamenta-
rul român.
„Observatorii OSCE trebuie sã
aibã acces pe tot acest teritoriu”

Totodatã, eurodeputatul Victor
Boºtinaru a fãcut un apel pentru
soluþii la criza umanitarã ºi pentru
situaþia politicã din Ucraina. „Fa-
cem un apel pentru rezolvarea cri-
zei umanitare din zona de conflict
prin garantarea accesului activiºti-
lor umanitari, iar armele grele sã
fie retrase imediat ºi toþi prizonierii
sã fie predaþi. Ucraina trebuie sã
recapete controlul întregului sãu
teritoriu ºi al graniþelor, iar obser-
vatorii OSCE trebuie sã aibã acces
pe tot acest teritoriu. Acest lucru
va permite descentralizarea, pre-
cum ºi alegeri oficiale, în cele din
urmã, în Estul Ucrainei, conform
Acordurilor de la Minsk”.

„Spaþiul cosmic este deja foarte important...”„Spaþiul cosmic este deja foarte important...”„Spaþiul cosmic este deja foarte important...”„Spaþiul cosmic este deja foarte important...”„Spaþiul cosmic este deja foarte important...”
Europarlamentarul Marian Jean Marinescu,

raportor pe programele spaþiale EGNOS ºi Ga-
lileo, responsabil cu programul spaþial euro-
pean, ne-a vorbit despre cât de important este
spaþiul ºi cum ar trebui încurajaþi elevii de mici

cãtre Astronomie ºi Astrofizicã. Cum privesc
acest domeniu europenii, cât de cãutaþi sunt
studenþii români ºi de apreciaþi în mediile uni-
versitare occidentale ºi cât de superficiali sun-
tem noi, în ceea ce priveºte acest domeniu.

înþeles, nivelul de cunoaºtere ºi în-
þelegere din aceastã zonã... pentru
cã am înþeles cã decât aici, se pune
în acest fel problema. Iar când aud
cã elevi de gimnaziu sunt puºi sã
aleagã între douã discipline doar
pentru un moft al unui profesor mi
se pare deja prea mult...”, ne-a ex-
plicat Marian Jean Marinescu.
Agenþia Românã pentru Spaþiu

este destul de implicatã
ºi activã în cadrul Agenþiei

Europene de Spaþiu
Dacã la nivel local putem sã vor-

bim de o mediocritate, nu acelaºi
lucru se poate vorbi de încercãrile
noastre, în acest domeniu - spaþiul
cosmic – la Bucureºti. Deputatul
european ne spune cã pe mãsurã
ce ne îndepãrtãm de Craiova, lu-
crurile încep sã se vadã altfel. „Sã
ºtiþi cã Agenþia Românã pentru Spa-
þiu este destul de implicatã ºi activã
în cadrul Agenþiei Europene de Spa-
þiu.  Dacã analizãm prezentul pu-
tem sã spunem cã spaþiul este deja

foarte important. Dacã ne uitãm
spre viitor, putem sã spunem cã
spaþiul va fi un domeniu vital.  Nor-
mal cã sunt douã aspecte: spaþiul
cosmic, dacã te gândeºti la el ca
efect economic – sistemele de sa-
teliþi pentru comunicare, pentru
imagini, pentru poziþionare, pentru
apãrare ºi securitate ºi restul exploa-
tarea spaþiului, care este la fel de
importantã pentru cã putem sã ne
dãm seama unde suntem ºi ce ni se
întâmplã. Cele douã componente au
o legãturã foarte mare...

Copiii trebuie încurajaþi
sã viseze...

Cei mai mulþi studenþi de la Fa-
cultatea de Construcþii Aero-Spaþi-
ale din cadrul Universitãþii Bucureºti
sunt olimpici naþionali ºi internaþio-
nali la Astronomie ºi Astrofizicã. Ca
sã treci la partea economicã, nor-
mal cã trebuie sã cochetezi cu spa-
þiul observaþional. „Partea economi-
cã este extrem de importantã pen-
tru cã 7% din produsul brut se ba-

zeazã pe tehnologia din spa-
þiu. Dacã sistemele de sa-
telit ar avea niºte probleme,
efectele jos ar fi devasta-
toare, efecte cu consecin-
þe directe în economie. Eu
m-am ocupat  iniþial de pro-
iectul pe aviaþie ºi îmi dau
seama de importanþa spa-
þiului ºi în viitor tehnologia
spaþialã va avea un impact
extraordinar. Este adevãrat
cã eu am depus eforturi
foarte mari ºi am reuºit sã
introduc ºi acest aspect al

aplicaþiilor, pentru cã nu este totul
sã ai doar sisteme de sateliþii, tre-
buie sã le ºi utilizezi. O sã fac inter-
pelãri ºi în Parlamentul European
pe acest subiect. Vã aduc aminte
cã eu am adus ºi expoziþia aero-spa-
þialã la Craiova. Din pãcate, constat
cã nu s-a înþeles nimic. Nu vreau
sã acuz tot sistemul de educaþie ro-

mânesc pentru cã sunt judeþe care
au o altã abordare, dar la Craiova,
din câte ºtiu nici observator astro-
nomic nu avem, aici la Craiova, lu-
crurile stau destul de ciudat...ca sã
nu spun altfel. Copiii trebuiesc în-
curajaþi sã viseze...”, a completat
deputatul european Marian Jean
Marinescu.
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Într-o conferinþã de presã
susþinutã ieri, liderii locali ai PSD
Dolj au precizat cã ºedinþa de
Comitet Executiv Judeþean s-a
încheiat cu adoptarea mai mul-
tor rezoluþii. Prima priveºte sus-
þinerea Guvernului Grindeanu,
cea de a doua se referã la votul
de încredere dat preºedintelui
PSD, Liviu Dragnea. A urmat
rezoluþia prin care se cere de-
clanºarea procedurilor de exclu-
dere din partid a primarului din
Iaºi, Mihai Chiricã.

Fãrã bugetul naþional aprobat,Fãrã bugetul naþional aprobat,Fãrã bugetul naþional aprobat,Fãrã bugetul naþional aprobat,Fãrã bugetul naþional aprobat,
România este blocatãRomânia este blocatãRomânia este blocatãRomânia este blocatãRomânia este blocatã

Comitetul Executiv Judeþean Dolj al Partidului
Social Democrat s-a întrunit, ieri, în ºedinþã ºi a
votat mai multe documente cu implicaþii în viaþa
politicã actualã. Astfel, social-democraþii au adop-
tat o rezoluþie privind susþinerea Guvernului Grin-
deanu, o alta pentru susþinerea lui Liviu Dragnea
în funcþia de preºedinte al PSD, dar ºi de manda-
tare a colegilor lor din guvernare de a sprijini
construcþia autostrãzii Craiova-Piteºti ºi a spitalu-
lui regional în Craiova. Totodatã s-a solicitat
declanºarea procedurilor de excludere din partid
a lui Mihai Chiricã, primarul Iaºiului. Prin vocea
lui Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, liderii social-democraþi au precizat cã
neadoptarea bugetului naþional face ca întreaga
þarã sã parcurgã un al doilea an consecutiv în
care folosirea fondurilor europene sã fie imposibi-
lã. Motiv pentru care Doljul este ºi el un judeþ, în
prezent, închis, la capitolul investiþional.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Excluderile, la mâna
Comitetului Executiv Naþional

„Acesta (n.r. – Mihai Chiricã)
poate fi exclus doar de Comitetul
Executiv Naþional. Au fost colegi
care au cerut sã introducem în in-
teriorul rezoluþiei ºi solicitarea pri-
vind excluderea lui Cãtãlin Ivan,
europarlamentar, din acelaºi motiv.
Nu putem sã mergem la drum, unii
hãis, alþii cea! Dacã vor sã critice
partidul, sã o facã în interiorul par-
tidului, nu în afarã ºi sã-ºi câºtige

un capital electoral propriu pe si-
tuaþia emoþionalã actualã”, a pre-
cizat deputatul Claudiu Manda.

Blocarea bugetului împinge
execuþiile de lucrãri în toamnã

Vorbind despre implicaþiile în-
târzierii în adoptarea bugetului
de stat, ministrul Muncii ºi Jus-
tiþiei Sociale, Lia Olguþa Vasiles-
cu, a atras atenþia cã: „Situaþia
în ceea ce priveºte bugetul este
foarte gravã. ªi vreau sã vã spun
cã au venit colegi de-ai noºtri,
primari, care vor sã-ºi punã eºar-
fa tricolorã ºi sã se ducã ei sã
protesteze la Cotroceni. Pentru
cã nu pot sã dea drumul la nicio
investiþie. Atât timp cât bugetul
naþional nu este aprobat, nici cel
judeþean ºi nici cel local nu pot
fi aprobate. Pânã ajungi sã faci
licitaþiile, pânã faci bugetul,
ajungi sã te duci spre luna au-
gust. Au fost situaþii când, în
Craiova, am început asfaltãrile
în august, în urmã cu câþiva ani,
la o schimbare de guvern. Nu în-
þelegem absolut deloc întârzie-
rea aprobãrii bugetului României
de cãtre preºedinte. S-a mai blo-
cat 5 zile pentru obþinerea avi-
zului CSAT. Deºi, anul trecut,
guvernul Cioloº a aprobat buge-
tul, fãrã sã fie nevoie de avizul
CSAT, ce oricum a venit ulterior.
Acum, iatã, ne-am aºteptat ca,
dupã ce trecem de Parlament, sã
vinã foarte repede bugetul, pen-
tru cã suntem foarte mult în în-
târziere. Este vorba despre toa-
tã România, care este blocatã la
ora actualã”.

Spitalul Regional Craiova a
fost adus în discuþie ºi s-a pre-
cizat cã se va face din bani eu-
ropeni. Nu s-a renunþat la ideea
de a construit aceasta unitate
spitaliceascã din fonduri europe-
ne, mai ales cã finanþarea pen-
tru studiul de fezabilitate existã.
Este o certitudine pe care minis-
trul Muncii a exprimat-o tot ieri.

Craiova-Piteºti: autostradã
cu bani alocaþi pentru studiul

de fezabilitate
„Este o fiºã de investiþii aproba-

tã în Masterplanul pe transporturi,
în septembrie trecut. Au fost ter-
mene succesive care s-au amânat
din cauza solicitãrile de clarificãri,
ce au venit legate de documentaþia
de atribuire ºi de caietul de sarcini.
În momentul de faþã existã finanþa-
re pentru plata studiul de fezabilita-
te ºi studiile tehnice. Aºteptãm ca,
în prima decadã a lunii martie, sã
avem depunerile pentru ofertele la
studiul de fezabilitate ºi proiectele
tehnice ale autostrãzii Craiova-Pi-
teºti ºi studiile tehnice pentru cen-
tura ocolitoare Balº ºi centura oco-
litoare Slatina”, a declarat Ovidiu
Flori, secretar de stat în Ministerul
Transporturilor.

„Doljul este închis”
Preºedintele Consiliului Jude-

þean Dolj, Ion Prioteasa, a susþinut
cu tãrie cã lipsa adoptãrii cât mai
urgente a bugetului naþional duce
la o situaþie gravã, pe care oamenii
din administraþia publicã o antici-
peazã a fi foarte periculoasã. „În
anii buni ºi foarte buni, bugetul Ro-
mâniei era stabilit din luna decem-
brie. Acum, noi nu putem ºtii dacã
bugetul se va mai întoarce la Par-

lament. Toate aceste lucruri þin þara
în loc. Nu este vorba numai de le-
gea bugetului ºi nu vorbim de un
moft. Judeþul Dolj, cu 111 locali-
tãþi, este unul înschis, acum. Din
momentul publicãrii  bugetului în
Monitorul Oficial mai trebuie sã
treacã 45 de zile pentru a fi adus la
cunoºtinþa publicului. Deci, vorbim
deja de luna aprilie, când putem
trimite de la Craiova fiecãrei loca-
litãþi datele bugetare. Din acel mo-
ment, având banii, poþi ca autori-
tate localã sã treci la licitaþii. Mai
trec douã-trei luni pentru organi-
zarea licitaþiilor. Deci, s-a dus anul!
Putem spune cã avem, acum, doi
ani închiºi la capitolul investiþii.
Oare nu se gândeºte nimeni la Ro-
mânia? Eu mã bucur de aceastã
majoritate tãcutã, de milioanele de
oameni care au votat PSD-ul ºi
care nu au rãspuns unor provocãri,
pentru cã cine ºtie de incident ne-
plãcut se putea provoca” a afirmat
Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj.

La finalul conferinþei de presã,
ministrul Muncii ºi Justiþiei Socia-
le, Lia Olguþa Vasilescu, a mai spe-
cificat cã în interiorul PSD nu exis-
tã scindãri, însã crede cã s-a depã-
ºit o anumitã limitã. „ªi eu sunt un
critic, dar în interiorul partidului, ºi
cred cã domnul Chiricã a greºit”, a
punctat Lia Olguþa Vasilescu.
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Leucemiile ºi tumorile cerebrale
sunt cele mai frecvente. ªcolarii
reprezintã grupa de vârsta cu cele
mai multe cazuri ºi bãieþii sunt mai
frecvent afectaþi decât fetele la
grupa de vârstã 1-14 ani. La nivel
mondial, anual sunt diagnosticaþi
cu cancer 250.000 de copii, din
care mor 90.000, ceea ce face din
cancer numãrul unu la nivel mon-
dial între bolile netransmisibile,
drept cauzã de deces la copii.

Cifra deceselor este foarte
mare dacã luãm în con-
siderare cã specialiºtii
afirmã cã 70% din can-
cerele la copii sunt cu-
rabile. Desigur cã existã
mari diferenþe între nu-
mãrul supravieþuitorilor
din þãrile dezvoltate ºi cel
al supravieþuitorilor din
þãrile aflate în curs de
dezvoltare.

Cauzele reale ale apariþiei
cancerului la vârste fragede
nu se cunosc

Printre semnele ºi simptomele
care pot fi întâlnite la debutul unei
afecþiuni oncologice, în cazul co-

Ca urmare a situaþiei privind menþi-
nerea în activitate, ca titulari, a cadre-
lor didactice care au depãºit vârsta  de
pensionare ºi au depus cereri în acest
sens în perioada prevãzutã de metodo-
logie, dar ºedinþele Consiliului de Ad-
ministraþie al unitãþii s-au þinut în afara
calendarului, pot reveni la catedrã. „In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj a fã-

Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase, a decla-
rat, ieri, într-o conferinþã de presã cã trebuie
sã elaboreze o nouã Lege a Educaþiei pânã la
sfârºitul acestui an, aºa cum este menþionat în
programul de guvernare. „Conform Progra-
mului de guvernare, pânã la sfârºitul anului
2017, trebuie sã avem o nouã Lege a Educa-
þiei naþionale. În acest context, Consiliul Naþi-
onal al Rectorilor ºi alte consorþii universitare
vor fi invitate la un dialog pe aceastã temã ºi în
acelaºi timp comisiile parlamentare de educa-
þie din Parlamentul României care sunt abilita-

Peste 5.000 de copii suferãPeste 5.000 de copii suferãPeste 5.000 de copii suferãPeste 5.000 de copii suferãPeste 5.000 de copii suferã
de diverse afecþiuni oncologicede diverse afecþiuni oncologicede diverse afecþiuni oncologicede diverse afecþiuni oncologicede diverse afecþiuni oncologice

În România, conform statisticilor Minis-
terului Sãnãtãþii, aproximativ 5.000 de copii
suferã de cancer, 400 noi cazuri fiind diagnos-

ticate în fiecare an. Afecþiunile oncologice
sunt a doua cauzã de deces în þara noastrã,
pentru intervalul de vârstã 4-15 ani.

piilor, se numãrã cefaleea, de in-
tensitate progresivã, calmatã ini-
þial de vãrsãturi, asociatã sau nu
cu semne neurologice (mers ne-
sigur, strabism, pareze) care poa-
te anunþa o tumorã cerebralã; ade-
nomegalia (creºterea de volum a
ganglionilor limfatici) cu localizãri
diferite (laterocervical, axilar, su-
praclavicular) poate fi prezentã în
leucemii, limfoame.

Durerile osoase localizate pot
însoþi sau nu o tumorã osoasã

malignã. Acestea apar mai ales
la adolescenþi, în perioada de
creºtere acceleratã; creºterea de
volum a abdomenului printr-o
formaþiune tumoralã se întâlneº-
te în tumorile renale, neuroblas-
toame abdominale; hepatosple-
nomegalia poate anunþa o boalã

malignã (leucemie, limfom, he-
patoblastom); asocierea de febrã
cu sindrom hemoragic ºi paloa-
re marcatã este sugestivã pen-
tru o leucemie acutã.

Apariþia unei formaþiuni tumo-
rale vizibile sau palpabile trebuie sã
ridice suspiciunea unei tumori ma-
ligne. În toate cazurile, investiga-
rea chirurgicalã ºi examenul ana-
tomo-patologic precizeazã dia-
gnosticul. Semnalând medicului cât
mai repede orice semn sau simp-

tom suspect, pãrinþii
pot contribui la stabili-
rea unui diagnostic în
faze precoce de boalã,
în care se poate obþine
vindecarea.

Cauzele reale ale
apariþiei cancerului la
vârste fragede nu se
cunosc, însã specia-
liºtii sunt de pãrere ca

responsabile, în majoritatea co-
vârºitoare a cazurilor, sunt anu-
mite modificãri genetice, moº-
tenite sau dobândite, care deter-
minã o predispoziþie. Cea mai efi-
cientã armã în lupta împotriva
cancerului este diagnosticarea
într-un stadiu curabil.

În ultimii 30 de ani succesele
terapeutice au fost uriaºe

Rata de supravieþuire a copiilor
bolnavi de cancer este foarte ridi-
catã în þãrile cu sistem medical
modern (aproximativ 75 – 80% din
pacienþii care primesc tratament de
specialitate se vindecã). În cazul
leucemiei acute limfoblastice, de
exemplu, rata de supravieþuire la
cinci ani dupã tratament este de
aproximativ 85%.

Factorii de mediu nu influenþea-
zã direct apariþia cancerului la co-
pii, deoarece expunerea copilului la
aceºti factori nu a fost de duratã.
Pânã în prezent nu s-a demonstrat
cã vreun tip de aliment ar putea de-
termina apariþia cancerului la copii.

În ultimii 30 de ani succesele
terapeutice au fost uriaºe. Dacã
în anii ’70 rata de supravieþuire
în bolile oncologice la copii se
situa în jurul valorii de 50%, dupa
anii ’90 procentul se ridicã la
aproximativ 80%. Mai mult, dacã
sunt analizate aceste cifre de su-
pravieþuire în funcþie de patolo-
gie, în unele boli cifrele depãºesc
90%, ajungând uneori la 95 ºi
chiar 98%. În plus, studiile ºi
cercetarile clinice care sunt în
derulare estimeazã ca în anii
2030, în patru din cancerele co-
pilului, tumori solide: tumorã re-
nalã, neuroblastom, ºi cele douã
tipuri de cancer osos, procesul
de vindecare va ajunge la 100%.

RADU ILICEANU

Ajutor de la minister
cut toate demersurile necesare ºi s-a
obþinut avizul Ministerului Educaþiei
Naþionale, astfel cã vor fi reluate pro-
cedurile legale, aºa cum sunt ele preciza-
te la art. 28, alineatele 6-9, din metodo-
logia cadru”, a  precizat prof. Monica
Sunã, inspector general al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI  PÃTRU

Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase:Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase:Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase:Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase:Ministrul Educaþiei, Pavel Nãstase:
VVVVVom avea o nouã Lege a Educaþieiom avea o nouã Lege a Educaþieiom avea o nouã Lege a Educaþieiom avea o nouã Lege a Educaþieiom avea o nouã Lege a Educaþiei

pânã la sfârºitul anului 2017pânã la sfârºitul anului 2017pânã la sfârºitul anului 2017pânã la sfârºitul anului 2017pânã la sfârºitul anului 2017

te sã producã aceastã lege. Deci, împreunã cu
Parlamentul ºi împreunã cu aceste consilii ºi
consorþii vom demara acest proces de a crea
o nouã lege a Educaþiei Naþionale care are ca
termen, aºa cum spuneam, sfârºitul acestui
an” a declarat Pavel Nãstase, Ministrul Edu-
caþie. Proiectul de lege cu privire la schimba-
rea Legii Educaþiei va fi înaintat Parlamentului
pânã la finele anului. Ultima schimbare adusã
legii educaþiei a avut loc în mandatul lui Adrian
Curaj, atunci când a fost introdusã obligativi-
tatea clasei zero. (Mediafax)
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Nãscut la Beirut (Liban) în 1981, într-o familie de artiºti, Lub-
nan Baalbaki a început sã studieze vioara ºi lãuta la Conservatorul
Naþional de Muzicã din Beirut, continuând apoi studiile teoretice
(muzicologie) la Université Saint-Esprit din Kaslik (Liban). Este li-
cenþiat în dirijat orchestrã la Academia de Muzicã „Gheorghe Dima”
din Cluj-Napoca (2009), sub îndrumarea maestrului Petre Sbârcea,
ºi a obþinut diploma de master la Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti, la clasa lui Horia Andreescu. În cadrul aceleiaºi insti-
tuþii a urmat studii doctorale, avându-l coordonator pe prof. univ.
dr. Dan Dediu, teza sa de doctorat aprofundeazã tema „Psihologia
relaþiei dirijor – orchestrã”. În 2013, Lubnan Baalbaki a devenit
dirijor permanent al Orchestrei Simfonice Naþionale a Libanului,
poziþie pe care o deþine ºi în prezent.

Violonistul Remus Azoiþei a debutat la vârsta de 8 ani cu orches-

Un virtuoz al viorii pe scena Filarmonicii „Oltenia”Un virtuoz al viorii pe scena Filarmonicii „Oltenia”Un virtuoz al viorii pe scena Filarmonicii „Oltenia”Un virtuoz al viorii pe scena Filarmonicii „Oltenia”Un virtuoz al viorii pe scena Filarmonicii „Oltenia”
Numit de revista britanicã „The Strad”

„un virtuoz incurabil cu suflet ºi tehnicã
fabuloasã”, violonistul Remus Azoiþei
revine pe scena Filarmonicii „Oltenia”
din Craiova într-un concert susþinut, în
cadrul stagiunii „Friendship Season – it
never gets old”, împreunã cu Orchestra
Simfonicã, dirijatã de Lubnan Baalbaki,
din Liban.

Evenimentul va avea loc mâine-searã,
de la ora 19.00, ºi va oferi spre audiþie
Simfonia nr. 7 în La major, op. 92 de
Ludwig van Beethoven ºi Concertul în Re
major pentru vioarã ºi orchestrã, op. 35 de
Piotr Ilici Ceaikovski. Remus Azoiþei
cântã la o vioarã Niccolo Gagliano din anul
1753, aparþinând colecþiei Academiei
Regale de Muzicã din Londra. Preþuri
bilete: 30 lei; 20 lei (pensionari); 15 lei
(elevi, studenþi).

Concertul este precedat astãzi, ora
18.00, în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii
craiovene, de „Întâlnirile AmiTEA”, care îi
au ca invitaþi pe dirijorul Lubnan  Baalba-
ki ºi violonistul Remus Azoiþei, moderatori
fiind muzicologul Constantin Secarã ºi
Ramona Bãdescu, PR al instituþiei.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Conceputã în anul 1809, Simfonia a VII-
a în La major, op. 92 de Beethoven a fost
definitivatã trei ani mai târziu, în celebra varã petrecutã la Teplitz, unde Beethoven l-
a cunoscut pe Goethe. Ecoul dramatismului simfoniilor anterioare (a III-a ºi a V-a) se
stinge, lãsând sã se întrevadã într-o limpezime de cristal frumuseþea ºi nobleþea atitu-
dinii clasicizante.

Compus în anul 1878, la Clarens, în Elve-
þia, Concertul în Re major pentru vioarã ºi
orchestrã, op. 35 de Ceaikovski s-a impus
în repertoriul general datoritã valorii sale in-
contestabile. Din acea vreme dateazã marea
popularitate a acestei lucrãri, care conþine
cele mai reprezentative trãsãturi ale muzicii
ceaikovskiene: lirism, debordantã inventivi-
tate melodicã ºi o inspiratã valorificare a ele-
mentelor muzicii populare. În anul 2009,
Concertul pentru vioarã de P. I. Ceaikovski a
fost ales sã ilustreze, ca leitmotiv, coloana
sonorã a celebrului film „Le concert” (în re-
gia lui Radu Mihãileanu).

tra simfonicã din oraºul sãu natal, Galaþi. Dupã ce, în 1995, a absol-
vit Conservatorul din Bucureºti, la clasa lui Daniel Podlovski, a ob-
þinut o bursã de studii la renumita „Juilliard” School din New York,
unde a avut ºansa de a studia cu Dorothy Delay ºi Itzhak Perlman,
la finalul pregãtirii obþinând titlul de Master of Music. În 2005 a
interpretat Dublul concert de Bach alãturi de violonistul Nigel Ken-
nedy, în cadrul Festivalului Internaþional „George Enescu”, concert
preluat de cãtre 19 posturi de radio si televiziune din Europa, inclu-
zând BBC, Arte ºi Mezzo. În 2001, Remus Azoiþei a fost numit pro-
fesor de vioarã al Academiei Regale de Muzicã din Londra, la acel
moment fiind cel mai tânãr profesor de vioarã din întreaga istorie a
Academiei. În 2007 a pus bazele Societãþii „Enescu” din Londra,
fiind unul din membrii fondatori, precum ºi directorul sãu artistic,
poziþie pe care o deþine în continuare.

Potrivit unui comunicat de presã al Muzeului Olteniei, „Parada
Mãrþiºoarelor” „îºi propune sã iniþieze copiii în cultura tradiþionalã
româneascã, în expresiile ºi modelele ei, motiv pentru care partici-
panþii vor beneficia de expuneri ºi demonstraþii asupra subiectului,
atât în atelierele creative organizate, cât ºi în cadrul expoziþiei de
bazã a Secþiei de Etnografie”.

Muzeul invitã instituþiile de învãþãmânt
doljene sã se înscrie în cadrul proiectului
cultural ºi sã participe la atelierele creative
„pentru a povesti ºi reinventa legenda fi-
rului alb ºi roºu, agãþat odinioarã în copa-
cii proaspãt înmuguriþi sau purtat de copii
ºi fete ca bãnuþ protector la mâini ºi la gât
pentru sãnãtate ºi noroc”. Astfel, în zilele de
20, 21, 22, 23 ºi 24 februarie a.c. la Secþia
de Etnografie / Casa Bãniei (strada „Matei
Basarab” nr. 16) vor avea loc ateliere de cre-
aþie, sub coordonarea specialiºtilor din ca-
drul instituþiei muzeale. Atelierele se vor des-
fãºura pe douã secþiuni: pentru preºcolari –
între orele 10.00-11.30ºi pentru ºcolari –
între orele 13.00-14.30.

„Experienþa anilor trecuþi ne-a demon-
strat cã numãrul participanþilor înscriºi
la ateliere depãºeºte cu mult posibilitãþi-

Ateliere de creaþie pentru Ateliere de creaþie pentru Ateliere de creaþie pentru Ateliere de creaþie pentru Ateliere de creaþie pentru „Parada Mãrþiºoarelor”„Parada Mãrþiºoarelor”„Parada Mãrþiºoarelor”„Parada Mãrþiºoarelor”„Parada Mãrþiºoarelor”
Muzeul Olteniei se pregãteºte de organizarea

unei noi ediþii, a IX-a, a „Paradei Mãrþiºoare-
lor”, eveniment iniþiat ºi derulat în exclusivita-
te pentru (pre)ºcolarii din unitãþile de învãþã-
mânt doljene. Astfel, în perioada 20-24 februa-
rie, la Secþia de Etnografie vor avea loc ateliere
de creaþie, sub coordonarea specialiºtilor din
cadrul instituþiei muzeale. Tot aici, pe 9 martie,
ora 11.00, va fi vernisatã expoziþia cu creaþiile
copiilor, iar un juriu format din artiºti plastici
ºi reprezentanþi ai organizatorilor va acorda
premii celor mai inspirate dintre ele.

le noastre logistice, context în care ar fi de preferat ca instituþiile
de învãþãmânt înscrise în concurs sã participe în cadrul ateliere-
lor cu maximum ºase copii. Fiecare instituþie ºcolarã trebuie sã-ºi
procure materialele necesare confecþionãrii mãrþiºoarelor, în func-
þie de caracteristicile proiectelor alese”, se mai precizeazã în co-
municatul muzeului. Înscrierile se pot face la numãrul de telefon
0351/444.030.

Pânã pe data de 5 martie, ora 16.00, fiecare grãdiniþã sau ºcoalã
participantã va depune la sediul Secþiei de Etnografie un panou cu
maximum 25 de mãrþiºoare. Un juriu format din artiºti plastici ºi
reprezentanþi ai organizatorilor va acorda premii participanþilor.
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Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump ºi Benjamin Netanyahu, mult „mai aproape”!rump ºi Benjamin Netanyahu, mult „mai aproape”!rump ºi Benjamin Netanyahu, mult „mai aproape”!rump ºi Benjamin Netanyahu, mult „mai aproape”!rump ºi Benjamin Netanyahu, mult „mai aproape”!
MIRCEA CANÞÃR

Un lucru este cert, dupã prima
întâlnire de ieri, de la Washington,
dintre noul preºedinte american ºi
premierul israelian: Donald Trump
vede cu totul altfel, faþã de prede-
cesorul sãu, relaþia cu Israelul. ªi
asta se ºtia. Cum chestiunea israe-
lo-palestinanã s-a aflat în meniul reu-
niunii de ieri, s-a reiterat de bunã
seamã necesitatea imperativã a pã-
cii, fãrã a se dicta termene, ºi solu-
þia mai veche a douã state, care sã
trãiascã în pace ºi securitate. Cu
toate acestea, oficialul palestinian
Hanane Achour, membru al comi-
tetului executiv al Organizaþiei pen-
tru eliberarea Palestinei, a estimat cã „n-are nici
un sens” soluþia „a douã state”, fiindcã este clar
cã administraþia americanã este pe cale sã sa-
tisfacã doleanþele coaliþiei de dreapta condusã
de Benjamin Netanyahu. Pe timpul campaniei
electorale, Donald Trump se afiºase ca pro-
israelian, afirmând cã dacã va fi ales va prezida
un acord de pace între statul evreu ºi palesti-
nieni. La rândul sãu Benjamin Netanyahu a vã-
zut în victoria „prietenului sãu” preºedintele
Trump, o „ºansã formidabilã” pentru Israel,
referindu-se evident la conflictul israeliano-pa-
lestinian. Casa Albã a cãutat sã tempereze
dreapta israelianã ºi nu a luat o poziþie oficialã
în chestiunea colonizãrii teritoriilor ocupate. Mai
mult, Donald Trump, sã ne reamintim, critica

Comisia Europeanã a propus
modificarea regulamentului Re-
gistrului de Comitologie în sensul
simplificãrii procedurilor de vot ºi

Aleksandr Vucici,
premierul Serbiei,
va candida
la funcþia
de preºedinte
al þãrii

Premierul Serbiei, Alek-
sandr Vucici, a decis sã
candideze la funcþia de
preºedinte al þãrii, în cursul
scrutinului programat în
aprilie. Candidatura lui
Aleksandr Vucici a fost
aprobatã în cursul unei
reuniuni a Partidului
Progresist, a declarat minis-
trul sârb de Interne, Nebojsa
Stefanovici. Concret, decizia
înseamnã cã actualul preºe-
dinte al Serbiei, Tomislav
Nikolici, nu va mai obþine
un nou mandat, cu excepþia
situaþiei în care ar avea
succes ca independent. Chiar
dacã în Serbia funcþia de
preºedinte este onorificã,
votul ar putea determina
menþinerea parcursului þãrii
spre Uniunea Europeanã ori
consolidarea alianþei tradiþi-
onale cu Rusia.

Ambasadorul
Emiratelor
Arabe Unite
în Afganistan
a decedat, în urma
rãnilor suferite
într-un atentat

Ambasadorul Emiratelor
Arabe Unite în Afganistan a
decedat ieri din cauza rãnilor
provocate de un atac cu
bombã care a avut loc în
oraºul afgan Knadar, în
ianuarie 2017, a anunþat
Ministerul Afacerilor Prezi-
denþiale de la Abu Dhabi.
Ambasadorul Emiratelor
Arabe Unite în Afganistan a
decedat, în urma rãnilor
suferite într-un atentat. “Cu
mare durere ºi tristeþe, îl
plângem pe martirul naþiu-
nii ºi serviciul sãu, onestul
fiu Juma Mohammed
Abdullah al-Kaabi, ce ºi-a
oferit sufletul sãu pur pentru
binele umanitãþii”, a comu-
nicat Ministerul Afacerilor
Prezidenþiale. Cinci lucrãtori
umanitari din Emiratele
Arabe Unite care îºi desfãºu-
rau activitatea în sudul
oraºului afgan Kandar au
fost de asemenea uciºi în
urma atacului cu bombã din
Knadar. Cele cinci persoane
au decedat în timp ce erau
angajate în activitãþi umani-
tare ºi educaþionale. Diplo-
maþii Emiratelor Arabe Unite
erau aºteptaþi sã întreprindã
o serie de de proiecte ca parte
a unui program de ajutorare
a statului afgan.

în decembrie anul trecut iniþiativa americanã,
sugeratã de Barack Obama, care a permis ad-
optarea unei rezoluþii a Consiliului de Securi-
tate a ONU pentru condamnarea construcþii-
lor israeliene în teritoriile palestiniene. Sã mai
adãugãm un detaliu: Donald Trump conteazã
în anturajul sãu pe expertiza lui Jared Kus-
hner, acesta fiindu-i ginere ºi un susþinãtor al
cauzei israeliene. Încã din interviul dat presei
la 12 februarie a.c., deci înaintea sosirii lui
Benjamin Netanyahu la Washington, Donald
Trump afirmase cã „acordul cu Iranul este o
catastrofã pentru Israel”. Tel Avivul s-a arãtat
mereu îngrijorat de prezenþa unei puteri nu-
cleare ostile în vecinãtatea sa. Ce se aºtepta
de la întâlnirea de ieri 15 februarie a.c., la Casa

Albã, dintre Donald Trump ºi Ben-
jamin Netanyahu? Nirvana! Cum a
comentat cu umor un politolog is-
raelian. Dupã opt ani de mandat Ba-
rack Obama, considerat de dreapta
israelianã ca profund ostil, speran-
þele susþinerii din partea noii admi-
nistraþii americane sunt renãscute.
Benjamin Netanyahu doreºte sanc-
þiuni contra Teheranului ºi vrea ca
Washingtonul sã nu închidã ochii la
nici o abatere de la  respectarae acor-
dului pe chestiunea nuclearã. Donald
Trump a impus noi sacþiuni econo-
mice la 25 de persoane ºi antreprize
economice iranierne, dupã noile teste
balistice, efectuate recent, mai exact

la sfârºitul lunii ianuarie de Iran. O iniþiativã
salutatã de premierul israelian, care a spus cã
„Teheranul doreºte cucerirea Orientului mijlo-
ciu, înspãimântarea Europei, Occidentului, lu-
mii”. Netanyahu mai doreºte limitarea ajutoru-
lui financiar ºi militar al Iranului pentru aliaþii
din regiune, cu prioritate cãtre Hezbollahul li-
banez. În fine, dacã Benjamin Netanyahu pare
obsedat de chestiunea iranianã, Donald Trump
se aratã mult mai interesat de distrugerea Sta-
tului Islamic, ºi asta cât mai grabnic. Cu cer-
titudine cã Donald Trump ºi Benjamin Neta-
nyahu se gãsesc mult „mai aproape”, indife-
rent unde s-ar afla, chiar dacã nu rezoneazã
în orice dosar fierbinte.

Coreea de Nord a anunþat ieri, într-un co-
municat, cã respinge textul Consiliului de Se-
curitate al ONU care condamnã ultimul sãu test
cu rachetã balisticã, susþinând cã efectuarea
acestuia este un drept suveran ºi reprezintã
mãsurã de autoapãrare, scriu Reuters ºi Le Fi-
garo. Comunicatul Ministerului nord-coreean
de Externe a fost publicat într-un moment în
care autoritãþile malaeziene fac cercetãri cu
privire la asasinarea fratelui vitreg al liderului
nord-coreean, Kim Jong-un. Consiliul de Se-
curitate al ONU a condamnat în unanimitate
testul cu rachetã balisticã efectuat duminicã de
Coreea de Nord ºi a avertizat cã “va lua noi
mãsuri importante” împotriva Phenianului. Cei

Comisia Europeanã propune simplificarea
ºi transparentizarea procesului decizional UE

intensificãrii transparenþei în im-
plementarea legislaþiei Uniunii Eu-
ropene. “Comisia Europeanã a
propus marþi modificarea regula-

mentului Registrului de Comito-
logie, creºterea transparenþei ºi a
responsabilitãþii în procedurile de
implementare a legislaþiei Uniunii
Europene”, se aratã într-un comu-
nicat oficial postat pe site-ul Exe-
cutivului UE. Registrul de Comi-
tologie se referã la o serie de pro-
ceduri prin care þãrile UE contro-
leazã modul în care Comisia Eu-
ropeanã pune în aplicare legisla-
þia europeanã. Pe scurt, înainte de
a putea pune în aplicare un act
juridic al UE, Comisia Europeanã
trebuie sã discute în detaliu mã-
surile de punere în aplicare pe care
le propune cu un comitet în care
este reprezentat fiecare stat mem-
bru. Deciziile Consiliului UE se iau
de obicei prin majoritate califica-
tã, greu de obþinut în multe ca-

zuri. Situaþia îngreuneazã proce-
sul decizional ºi lasã unele proiecte
la decizia Comisiei Europene,
atrãgând ºi critici pentru modul de
implementare. În acest context,
Comisia Europeanã propune sim-
plificarea procesului de vot în Co-
mitetul de Apel, astfel încât sã nu
se mai ia în considerare decât
voturile pro ºi contra, nu ºi abþi-
nerile, facilitându-se procesul de-
cizional. Astfel, s-ar diminua ºi
responsabilitatea decizionalã a
Comisiei Europene, care ar urma
sã aibã doar atribuþia aplicãrii le-
gislaþiei. O altã propunere se re-
ferã la creºterea transparenþei pro-
cesului de vot. Astfel, voturile re-
prezentanþilor statelor membre din
Comitetul de Apel ar urma sã fie
fãcute publice.

Coreea de Nord respinge condamnarea din partea
ONU privind ultimul sãu test cu rachetã balisticã

15 membri ai Consiliului, inclusiv China, prin-
cipalul aliat al Coreei de Nord, au aprobat un
text propus de Statele Unite în care se afirmã
cã testul cu rachetã constituie “o încãlcare gra-
vã” a rezoluþiilor ONU. “Este timpul ca statul
nord-coreean sã dea socotealã, nu în cuvinte
ci în fapte”, au scris cele 15 state. Consiliul de
Securitate al ONU s-a reunit de urgenþã la ce-
rerea Statelor Unite, a Japoniei ºi a Coreei de
Sud, a doua zi dupã ce Coreea de Nord a efec-
tuat un nou test cu rachetã balisticã care, po-
trivit Seulului, ar fi avut rolul de a testa reacþia
noului preºedinte american, Donald Trump.
Acesta din urmã a promis cã va rãspunde Co-
reei de Nord. “Coreea de Nord este bineînþeles

într-o mare, mare probelmã. Ne ocupãm foar-
te intens de acest lucru”, a declarat Trump, în
cadrul unei conferinþe de presã comune la Casa
Albã cu premierul canadian, Justin Trudeau.
Coreea de Nord a anunþat luni cã a testat cu
succes un nou tip de rachetã balisticã cu razã
de acþiune medie spre lungã în cursul zilei de
duminicã, susþinând cã a înregistrat un nou
progres în programul de armament pe care îl
desfãºoarã, încãlcând astfel rezoluþiile ONU.
Agenþia de presã nord-coreeanã KCNA a anun-
þat cã liderul Kim Jong-un a supravegheat tes-
tarea unei rachete Pukguksong-2, un nou tip
de armã strategicã care este capabilã sã trans-
porte focoase nucleare.
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METEO

În mare
parte
seninjoi, 16 februarie - max: 3°C - min: -4°C

$
1 EURO ........................... 4,5071 ............. 45071
1 lirã sterlinã................................5,3125....................53125

1 dolar SUA.......................4,2736........42736
1 g AUR (preþ în lei)........168,4249.....1684249

Cursul pieþei valutare din 16 februarie 2017 - anunþat de BNR
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Mirajul Dansului 3

Se difuzeazã la HBO, ora 21:30

Jonathan Reeves este forþat
sã introducã stiluri de dans
contemporane ºi, per total,
modernitate, în cadrul Acade-
miei Americane de Balet. El îºi
trimite cei mai de seamã core-
grafi, Charlie, Cooper ºi Tom-
my, pentru a recruta cei mai
potriviþi dansatori, care vor
concura pentru un loc la
Academie, în cadrul unei
tabere de antrenament...

Abraham Lincoln:
Vânãtor de Vampiri

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

ABRAHAM LINCOLN: VÂNÃ-
TOR DE VAMPIRI analizeazã
viaþa secretã a celui de-al 16-
lea preºedinte american ºi
povestea nespusã care le-a
modelat naþiunea. Realizatorii
vizionari Tim Burton ºi Timur
Bekmambetov contribuie cu
o voce proaspãtã la ºtiinþa
sângeroasã privind vampirii,
imaginându-l pe Lincoln
drept cel mai mare vânãtor de
vampiri din istorie...

Erou din întâmplare

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:00

"Poveste serios-comicã
despre un deþinut care sal-
veazã vieþi când dã în cale
peste un avion prãbuºit, ca
apoi sã-ºi negocieze faima
de erou incognito cu o zia-
ristã ºi un impostor" - Leo-
nard Maltin...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 16 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 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Doar sã gustaþi
18:00 Lozul cel mare
18:35 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
03:45 Amintiri din infern (R)
04:15 A doua emigrare (R)

TVR 1

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

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Arte, carte ºi capricii (R)
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:40 Armãsarul lui Megan
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Familie
17:15 Jurnal de secol
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Doctorul
1991, SUA, Dramã
22:20 Omul din spatele uºii
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei

TVR 2

07:40 Zootropolis
09:30 Agentul de la U.N.C.L.E.
11:25 Dezastrul din San

Andreas
13:20 Filme ºi vedete
13:50 Mare ºi tare
15:30 De la 5 la 7
17:10 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
18:30 Spre necunoscut
20:00 Totul despre gâdilat
21:30 Mirajul Dansului 3
23:05 Cum scãpãm de zombi,

frate?
00:40 Deadpool
02:30 Victor Frankenstein

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 Abraham Lincoln: Vânãtor

de Vampiri
22:30 Oldboy: Prizonier în

libertate
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Abraham Lincoln: Vânãtor

de Vampiri (R)
02:30 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:00 Dansul vieþii
07:45 Ce spun românii (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Bossa Nova (R)
13:15 Aventurile Baronului

Munchausen (R)
15:45 La bloc
18:00 Erou din întâmplare
20:30 Secretele de la Easton
22:30 Dubla personalitate
00:45 Rãzbunarea
02:30 Cine A.M.
06:00 Vacanþã la Paris (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 Next Star
23:30 Xtra Night Show
01:00 Ciuleandra
1985, România, Dramã,

Romantic, Dragoste
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 (R)
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Nemuritorul 3: Vrãjitorul
1994, SUA, Acþiune, SF
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Basic - Instrucþia (R)
2003, SUA, Thriller
02:30 Focus 18 (R)
03:15 Epic Show
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã 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 Special Fotbal Uefa

Europa League, Astra - Genk
20:00 Fotbal Uefa Europa

League, Astra - Genk
22:00 Special Fotbal Uefa

Europa League, Astra - Genk
22:30 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:30 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria

Lego Batman: Filmul

Ora: 13:00 (3D, ro)

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

Cincizeci de umbre întunecate

Ora: 15:00

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste
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I Saw the Light

Se difuzeazã la HBO, ora 18:00

Filmul biografic I Saw the
Light spune povestea lui Hank
Williams, una dintre vedetele
de primã mânã ale muzicii
contry între 1940 ?i 1950. Viaþa
lui a fost scurtatã prematur, la
doar 29 de ani (la sfârºit de an
1953), de un infarct. Moºteni-
rea sa a capatat proporþii tot
mai mari în ultimele decenii,
fiind inclus pe listele ce ono-
reazã celebritaþile muzicii
country...

Înmormântare cu peripeþii

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:30

Atunci când patriarhul unei
familii nord-americane dis-
funcþionale se stinge din
viaþã, toþi componenþii fami-
liei se reunesc în casa dece-
datului pentru a participa la
priveghi ºi la ceremonia de
înmormântare. Vaduva îndu-
reratã ºi cei doi fii ai acesteia
sunt consolaþi de cãtre
unchi, mãtuºi, veriºori, veri-
ºoare ºi prieteni care mai de
care mai amuzanþi ºi bizari...

Jocuri la nivel înalt

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Bazat pe mini-seria BBC cu
acelaºi nume, lungmetrajul
State of Play prezintã poves-
tea unei echipe de reporteri
investigatori ce lucreazã în
colaborare cu un detectiv
pentru a încerca rezolvarea
unui caz de crimã. Amanta
unui membru din congresul
SUA a fost omorâtã...

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 17 februarie

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

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
09:50 Discover Romania
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Inteligenþã la export
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Inteligenþã la export (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)

TVR 1

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

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 D'ale lu' Miticã (R)
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Farul de la capãtul lumii
1971
22:20 Gala Umorului
23:20 A noua poartã
1999, Spania, Franta, SUA,

Mister, Thriller
01:40 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:20 Legile afacerilor (R)
03:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:52 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

07:35 I Saw the Light
09:35 Mica sirenã: Începuturile

lui Ariel
10:55 Spre necunoscut
12:25 Mirajul Dansului 3
13:55 Tata în rãzboi cu... tata
15:30 Omul-Furnicã
17:25 Filme ºi vedete
18:00 I Saw the Light
20:00 ªase
20:45 Bucla temporalã
22:20 Un tãrâm ciudat
00:10 Momentum: Urmãrire disperatã
01:45 Glumã mortalã 3

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 Românii au talent
23:30 Înmormântare cu peripeþii
2010, SUA, Comedie
01:30 Ce spun românii (R)
02:30 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
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
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Vacanþã la Paris (R)
08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Aventurile Baronului

Munchausen (R)
14:00 Erou din întâmplare (R)
16:15 La bloc
18:15 Vis inaripat
20:30 Mãnâncã roagã-te iubeºte
23:30 Extaz
01:30 Mãnâncã roagã-te iubeºte

(R)
04:00 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Jocuri la nivel înalt
2009, SUA, Marea Britanie,

Franta, Crimã, Dramã, Mister,
Thriller

23:00 Rambo
1982, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
01:00 Jocuri la nivel înalt (R)
2009, SUA, Marea Britanie,

Franta, Crimã, Dramã, Mister,
Thriller

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 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 11-11-11
2011, SUA, Horror, Thriller
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcþie ºi design
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

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

bine
20:30 Cãsãtorie cu repeti?ie
1985, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA Europa

League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local Kombat
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

SPORT.RO
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O terapie pentru viaþã

Ora: 17:30

Gen film: Mister, Thriller
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OFERTE DE SERVICIU
Femeie internã. Tele-
fon: 0765/789.333.

PRESTÃRI SERVICII
Emailez cãzi impecabil.
Telefon: 0744/119.516.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj-1. Telefon:
0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul con-
strucþiei: 1967), 3 ca-
mere (cu sobe de tera-
cotã, parchet ºi mobi-
lã), douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospodã-
reºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grã-
dinã cu viþã-de-vie ºi
pomi fructiferi; fântânã
în curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni- Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã.
Telefon: 0745/589.825.

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

AUTO
Vând Renault Sym-
bol 2005, motorinã,
140.000 km, preþ
2500Euro. Telefon:
0743/644.990.

Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr.
7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de conducere
vacante:

- ºef serviciu în cadrul Serviciului Stare Civilã, Direcþia de Evidenþã a Persoanelor
- 1 post;

- ºef birou în cadrul Biroului Depunere Acte Stare Civilã, Serviciul Stare Civilã,
Direcþia de Evidenþã a Persoanelor - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 27.03.2017, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de
interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru funcþia publicã de conducere vacantã de ºef serviciu în cadrul Servi-
ciului Stare Civilã, Direcþia de Evidenþã a Persoanelor:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 2 ani;
2. pentru funcþia publicã de conducere vacantã de ºef birou în cadrul Biroului

Depunere Acte Stare Civilã, Serviciul Stare Civilã, Direcþia de Evidenþã a Persoanelor:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare

de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice,

management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 2 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie
sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Servi-

ciul Resurse Umane.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Siliº-

tea Crucii organizeazã concurs
pentru ocuparea postului con-
tractual vacant de agent agri-
col, treapta I, în cadrul Compar-
timentului Agricol, în data de
13.03.2017, ora 10.00 -proba
scrisã ºi în data de 15.03.2017,
ora 10.00 - interviul. Relaþii su-
plimentare la Primãria Comunei
Siliºtea Crucii, str. Magistrat
Dragut Costel, nr. 2, judeþul
Dolj, persoanã de contact: Ma-
rin Corina, tel.0251.319.212.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 16 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 dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag UE.
0723/684.511.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, foto-
lii, scaune tapiþate,
pat dublu, comodã,
masã, saltea rela-
xa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Nego-
ciabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând bocanci din
piele, cu carâmb
înalt, mãrimea 43,
canistre aluminiu 20
litri noi,cârlige pentru
jgheaburi acoperiº,
loc de veci Sineas-
ca, douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

DIVERSE
Gãsit cartelã interfon
ºi cheie uºã. Telefon:
0740/ 515.044.
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi rela-
þii contracte întreþinere:
0766/673.666.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PERLA CARPAÞI-
LOR SRL J16/ 331/
2004, CUI: 16168974
declarã pierdut certifi-
cat constatator sediu
social emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
A.N.C.M.R.R. FILIA-
LA DOLJ REGRETÃ
profund decesul
fostului coleg col.
(R) MARIA ION - un
profesionist de ex-
cepþie. Transmitem
condoleanþe familiei
îndoliate! Dumnezeu
sã-l odihneascã în li-
niºte ºi pace!
Cadrele Inspectora-
tului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj ºi Grupã-
rii de Jandarmi Mo-
bile Craiova sunt alã-
turi, în aceste clipe
de grea încercare, de
îndurerata familie a
celui care a fost col.
(r) Ion NEAGOE, fost
comandant al Bata-
lionului Mobil de
Jandarmi Craiova,
camarad de armã ºi
distins coleg. Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în pace! Înmor-
mântarea are loc azi,
16 februarie 2017, la
cimitirul Ungureni,
cu plecarea de la do-
miciliul acestuia în-
cepând cu ora 13.00.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Partidã de galã, azi, la Sala Po-
livalentã, acolo unde va poposi re-
gina continentalã CSM Bucureºti.
Craiovencele, care au avut rundã
liberã în week-end, vin dupã un
succes în faþa ultimeia clasate,
Unirea Slobozia, scor 33-28, într-
un joc disputat de asemenea în
propriul fief, în timp ce handba-
listele din Capitalã se prezintã în
Bãnie, la rându-le, dupã o izbân-
dã, 33-25 (a), în Liga Campioni-
lor, contra formaþiei daneze Team
Esbjerg. Cât priveºte precedentul
meci de campionat susþinut,
CSM-ul a trecut cu 33-21 de Du-
nãrea Brãila, rãzbunând astfel sin-
gurul eºec suferit, pânã acum, în
Liga Naþionalã.

Campioana europeanã presteazã pe parchetul  Pol ivalenteiCampioana europeanã presteazã pe parchetul  Pol ivalenteiCampioana europeanã presteazã pe parchetul  Pol ivalenteiCampioana europeanã presteazã pe parchetul  Pol ivalenteiCampioana europeanã presteazã pe parchetul  Pol ivalentei
SCM Craiova – CSM Bucureºti, astãzi, ora 18:30, în direct la Digi Sport 4 ºi Dolce Sport 3

În restul rundei: CSM Roman – HC Zalãu, HCM
Rm. Vâlcea – CSM Bistriþa (ambele sâmbãtã), ASC
Corona Braºov – CS Mãgura Cisnãdie, HC Dunã-
rea Brãila – CSU Danubius Galaþi (ambele dumini-
cã). CSM Unirea Slobozia ºi U Cluj stau.

Clasament
1. CSM Buc.* 42 7. Braºov 19
2. Brãila 31 8. “U” Cluj* 15
3. Zalãu 28 9. Bistriþa 15
4. CRAIOVA 26 10. Cisnãdie 11
5. Vâlcea 22 11. Galaþi* 11
6. Roman 21 12. Slobozia* 8
* - un joc mai mult.

În disputa din tur,
jucãtoarele alb-albastre
au pierdut la o diferen-
þã de opt “lungimi”,
25-33.

„Câºtigãtoarea Ligii
Campionilor nu mai are
nevoie de nicio prezen-
tare. Este un motiv de
mândrie sã jucãm în
faþa unei asemenea
echipe ºi pentru publi-
cul spectator. Ne-am
antrenat foarte bine ºi
sper sã fim capabili sã oferim o
replicã pe mãsurã CSM-ului. Sper
ºi cã vom avea un spectacol spor-
tiv foarte bun. Fetele sunt mobili-
zate ºi îºi doresc sã evolueze foar-

te bine. Dacã rezultatul va fi pozi-
tiv, bucuria va fi infinit mai mare”,
spunea luni, în cadrul unei confe-
rinþe de presã, tehnicianul Craio-
vei, Bogdan Burcea

Aflaþi pe penultimul loc în Liga Naþionalã, baschet-
baliºtii de la SCM “U” Craiova n-au avut nicio ºansã
în compania ocupantei poziþiei a doua a ierarhiei, Stea-
ua CSM EximBank Bucureºti, fiind învinºi cu 83-63,
marþi searã, în primul meci al turneului “Final 8” din
Cupa României, turneu gãzduit de Sibiu.

Oamenii lui Vladimir Vuksanovic au început sub
orice criticã partida din Sala Transilvania, vâzându-se
conduºi cu un halucinant 17-0, iar pe sferturi scorul
a arãtat astfel: 23-7, 25-20, 13-21, 22-15.

Nicio noutate, Darius Hargrove a fost cel mai bun
realizator dintre alb-albaºtrii, americanul trecându-ºi
în cont 15 puncte. El a fost urmat, în ordine, de Ja-
mar Abrams (13p), Iuri Fraseniuc (9), Cãtãlin Burla-
cu (7p), Travis Bureau (6), Christopher Lee (6), Vla-
dislav Solopa (5) ºi Tayloe Taylor (2).

Tot marþi, într-un joc din care s-a stabilit adver-

Baschetbaliºtii, înlãturaþi facil din Cupa României

Campioana Franþei, Paris
Saint-Germain, a oferit o
adevãratã lecþie de fotbal
Barcelonei, de care a trecut cu
un ºocant 4-0, marþi searã, pe
“Parc des Princes”. Angel di
Maria ºi Edinson Cavani, care
au împlinit chiar în ziua
meciului 29, respectiv 30 de
ani, ºi-au fãcut cadouri pre-
þioase. Argentinianul a fost cel
mai bun on al parizienilor,
reuºind o dublã (min. 18 ºi
55), iar uruguayanul a închis
tabela (71). A mai marcat
neamþul Julian Draxler (40).

PSG: Trapp – Meunier,
Marquinhos, Kimpembe,
Kurzawa – Rabiot, Verratti
(Nkunku 70), Matuidi – Di
María (Lucas Moura 60),
Cavani, Draxler (Pastore 86).
Antrenor: Unai Emery.

Barcelona: Ter Stegen –
Roberto, Pique, Umtiti, Alba –
Busquets, Iniesta (Rakitic 72),
Gomes (Rafinha 58) – Messi,
Neymar, Suarez. Antrenor Luis
Enrique.

În cealaltã partidã a zilei de
marþi, zi care practic a con-
semnat starul optimilor,
Benfica Lisabona a învins cu

sara Stelei din semifinale, U-Banca Transilvania Cluj,
liderul la zi din campionat ºi deþinãtoarea en-titre a
trofeului, a întrecut cu 88-70 echipa gazdã, BC CSU
Sibiu. Celelalte douã sferturi de finalã au avut loc
asearã, faþã în faþã aflându-se BC Mureº cu CS
Phoenix Galaþi ºi BC SCM Timiºoara cu CSM CSU
Oradea.

Revenind la echipa craioveanã, doi dintre jucãtorii
vor mai avea treabã în urbea de la poalele Cibinului,
urmând a evolua, sâmbãtã, în All Star Game. Este
vorba despre principalii marcatori ai meciului cu Stea-
ua, Hargrove ºi Abrams, care vor fi în primul cinci al
selecþionatei Sudului.

Pe de altã parte, SCM “U” va reveni în campionat
cu un joc tot împotriva Stelei. Se va întâmpla în 24
februarie (ora 17:15, Digi Sport), în Bãnie, în runda
finalã a sezonului regulat.

FK Krasnodar – Fenerbahce 18:00
Olympiakos – Osmanlispor 20:00
ASTRA – KRC Genk 20:00
Ludogoreþ – FC Copenhaga 20:00
Celta Vigo – ªahtior Doneþk 20:00
KAA Gent – Tottenham 20:00
FK Rostov – Sparta Praga 20:00
Monchengladbach – Fiorentina 20:00
AZ Alkmaar – Lyon 20:00

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olan-

da / 14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha, în Qatar /
22:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam.

DIGI SPORT 3
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olan-

da / 18:00 – BASCHET (M) – Cupa României: U-Banca
Transilvania Cluj – Steaua CSM EximBank / 21:00 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Kadetten Schaffhausen –
Barcelona.

DIGI SPORT 4
16:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC Dunã-

rea Cãlãraºi – HC Dobrogea Sud / 18:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: SCM Craiova – CSM Bucureºti / 20:30
– BASCHET (M) – Cupa României: meci între învingã-
toarele partidelor BC Mureº Tg Mureº – CS Phoenix Ga-
laþi ºi BC SCM Timiºoara – CSM CSU Oradea.

DOLCE SPORT 1
18:00, 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: FK Kras-

nodar – Fenerbahce Istanbul, Astra – KRC Genk, Villar-
real – AS Roma / 2:00 – HOCHEI – NHL: New York Islan-
ders – New York Rangers.

DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olan-

LIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
Astãzi

Manchester Utd – St. Etienne 22:05
PAOK Salonic – Schalke 22:05
Ath. Bilbao – APOEL Nicosia 22:05
Legia Varºovia – Ajax 22:05
Anderlecht – Zenit 22:05
Villarreal – AS Roma 22:05
Hapoel Beer Sheva – Beºiktaº 22:05
Returul este programat sãptãmâna viitoare.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
da / 20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Monchen-
gladbach – Fiorentina, Anderlecht – Zenit.

DOLCE SPORT 3
16:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC Dunã-

rea Cãlãraºi – HC Dobrogea Sud / 18:30 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: SCM Craiova – CSM Bucureºti / 20:00,
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: KAA Gent – Tottenham,
Manchester Utd – St. Etienne.

DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Ludogoreþ –

FC Copenhaga, Hapoel Beer Sheva – Beºiktaº.
SPORT.RO
20:00 – FOTBAL – Liga Europa: Astra – KRC Genk.
EUROSPORT 1
10:30 – SCHI ALPIN – Campionatul Mondial, la St Mo-

ritz, în Elveþia / 11:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa
Mondialã, la Pyeongchang, în Coreea de Sud / 13:45 – SCHI
ALPIN – CM, la St Moritz / 15:00 – BIATLON – Campiona-
tul Mondial, la Hochfilzen, în Austria / 21:00 – SNOOKER –
Openul Þãrii Galilor, la Cardiff, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
14:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor, la Cardiff, în

Regatul Unit / 16:30 – CICLISM – Turul Andaluziei, în
Spania / 18:00 – CICLISM – Turul Algarve, în Portugalia.

PSG o distruge pe Barca,
Dortmund pierde pe “Da Luz”

1-0, în Portugalia, pe Borussia
Dortmund. Singurul gol i-a
aparþinut grecului Konstantinos
Mitroglou, în minutul 48.
Nemþii puteau evita, totuºi,
înfrângerea, dacã Aubameyang
nu irosea o loviturã de pedeap-
sã (58).

Benfica: Ederson – Seme-
do, Luisão, Lindelof, Eliseu –
Fejsa, Pizzi, Salvio, Carrillo
(Augusto 46), Rafa Silva
(Cerci 67) – Mitroglou
(Jimenez 75). Antrenor: Rui
Vitoria.

Dortmund: Bürki - Pis-
zczek, Sokratis, Bartra,
Schmelzer – Weigl – Dembele,
Guerreiro (Castro 82), Reus
(Pulisic 82), Durm – Aubame-
yang (Schurrle 62). Antrenor:
Thomas Tuchel.

Asearã s-au disputat meciu-
rile Real Madrid – Napoli ºi
Bayern Munchen – Arsenal.
Restul confruntãrilor au loc
sãptãmâna viitoare, dupã
programul: Manchester City –
Monaco, Leverkusen – Atletico
Madrid (ambele în 21 februa-
rie), FC Porto – Juventus,
Sevilla – Leicester (ambele în
22 februarie).
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LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR
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1. Viitorul 23 15 3 5 34-20 48
2. FCSB 23 12 6 5 30-19 42
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 23 9 5 9 35-32 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 23 7 5 11 29-36 26
11. Chiajna 23 5 6 12 14-28 21
12. Pandurii 23 6 7 10 23-36 19
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 24-a

CFR Cluj – ASA, vineri, ora 20
FC Voluntari – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 14
„U” Craiova – Steaua, sâmbãtã, ora 20
Pandurii – Chiajna, duminicã, ora 17.30
Astra – Viitorul, duminicã, ora 20
ACS Poli – CSMP Iaºi, luni, ora 18
Dinamo – FC Botoºani, luni, ora 20

Echipa lui Becali nu mai are
nimic, nici identitate, nici supor-
teri, nici fostele glorii ale Stelei
alãturi. Doar Duckadam, pentru
un salariu consistent, se rãzboieº-
te cu toþi foºtii sãi camarazi. Echi-
pa cu care Universitatea Craio-
va va juca sâmbãtã este jucãria
lui Gigi Becali ºi doar presa cen-
tralã o mai considerã Steaua.
Lovitura datã de justiþie, de su-
porterii Stelei ºi de fostele glorii i-
a durut mai mult pe ziariºtii de-
pendenþi, sub diverse forme, de
Gigi Becali, decât l-a afectat pe
patronul clubului. Rãmaºi fãrã,
Borcea, Iancu, Porumboiu ºi cei-
lalþi patroni-actori de pe vremuri,
presa centralã trãieºte din inter-
venþiile lui Gigi Becali ºi se mai
agaþã de câte vreo vizitã a lui
Mititelu în Bucureºti, cu ocazia
vreunui proces. De altfel, FCSB
este FCU, cu diferenþa cã FCSB
chiar existã. În acelaºi timp, CSU
Craiova este CSA Steaua, echi-
pa din Ghencea renãscând din
clubul-mamã, tocmai pe modelul
ªtiinþei. Toþi steliºtii veritabili sunt
de partea CSA Steaua, spre dis-
perarea aceleiaºi prese din Bu-
cureºti, care are acum a rãmas
cu circul, dar nu mai are privito-
rii. Se mai poate adresa doar su-

Dinamo ºi-a gãsit antrenor la o zi dupã ce s-a despãr-
þit de Ioan Andone. Cosmin Contra (41 ani) va fi noul
antrenor al echipei din ªtefan cel Mare, iar Jerry Gane
(45 ani) va fi secundul acestuia. Gane a confirmat cã
totul este deja stabilit. “Acum intru pe poarta bazei de la
Sãftica. O sã conduc antrenamentul de astãzi ºi o sã fiu
secundul lui Cosmin Contra. Am sta-
bilit tot. Mâine îl aºtept pe Cosmin” a
declarat Jerry Gane. Dinamo s-a des-
pãrþit oficial de Ioan Andone marþi sea-
rã, iar numele lui Cosmin Contra a apã-
rut imediat în discuþie þinând cont cã
despre o eventualã venire a fostului
fundaº dreapta se vorbea de mai mul-
tã vreme. Contra a jucat la Dinamo în
perioada 1996-1999,  iar în ultimul se-
zon Jerry Gane ºi Mutu i-au fost co-
legi. Dupã ce a plecat de la Craiova la
Osasuna, Gane a revenit în Liga I la
Dinamo, pentru un sezon, iar apoi a
fãcut carierã în Elveþia, la St. Gall ºi
Grasshppers Zurich.

Ca antrenor, Cosmin Contra le-a
pregãtit pe Politehnica Timiºoara,
Fuenlabrada, Petrolul Ploieºti, Geta-
fe, Guangzhou R&F ºi Alcorcon. Se-
cundul lui “Guriþã”, Ionel Tersinio
Gane, a antrenat ultima datã în Liga
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porterilor FCSB de prin provin-
cie, care ori sunt suporteri de re-
zultat, ori sunt fani Gigi Becali.

Derby-ul de sâmbãtã este
doar unul de clasament, fiindcã
rivalitatea a dispãrut de când fir-
ma lui Gigi Becali a pierdut în
instanþã marca Steaua Bucureºti
ºi implicit suporterii. Ambele pe-
luze au renunþat sã mai încura-
jeze echipa lui Becali, dar chiar
ºi restul fanilor, aºa-ziºii „cetã-
þeni” au abandonat echipa din
Liga I, care nu mai are decât
câteva sute de spectatori la me-
ciurile de acasã. În schimb, CS
Universitatea Craiova are pal-
maresul ªtiinþei, respectiv: mar-
ca, stema, numele, pânã ºi drept
asupra imnurilor. De asemenea,
chiar în condiþiile pierderii unei
mase de suporteri cu ocazia se-
gregãrii CSU-FCU, tot reuºeº-
te sã-ºi asigure un rating de
echipã mare, având alãturi nu
mai puþin de 2.000 de suporteri
la meciul cu FCSB din tur, pe
Arena Naþionalã, cea mai nu-
meroasã deplasare a unei echi-
pe din Liga I din ultimii ani. ªi
la Severin sunt aºteptaþi foarte
mulþi suporteri, deºi este prac-
tic imposibil sã fie plin stadio-
nul, în condiþiile în care probabil

nu se vor pune în vânzare  mai
mult de 10.000 de bilete.

Totodatã, ªtiinþa are de partea
ei gloriile echipei, foºtii fotbaliºti
care au construit practic palma-
resul, în timp ce Steaua nu este
recunoscutã ca fiind adevãrata
echipã de cei care i-au adus tro-
feele în vitrinã. Dintre componen-
þii echipei de la Sevilla, care a
câºtigat Cupa Campionilor Euro-
peni, doar Duckadam este de par-
tea FCSB, el fiind ºi angajat la fir-

ma lui Gigi Becali, restul compo-
nenþilor echipei fiind alãturi de
CSA, echipa care va renaºte  din
varã sub comanda lui Marius Lã-
cãtuº.  De altfel, suporterii Cra-
iovei ºi-au precizat poziþia faþã de
FCSB printr-un mesaj afiºat la
meciul din tur, de pe Arena Naþi-
onalã: „Este lipsã de mentalitate

sã ataci adversarul în lipsã”.
Gigi Becali: „Am schimbat

numele oficial în FCSB,
avem ºi o marcã. Nu voiam
sã mai existe discuþii, mai
ales cã existã riscul sã ne
oblige instanþa sã ne schim-
bãm numele”

Jerry Gane, secundul lui Contra la Dinamo
Gane, Contra ºi Mutu au fost coechipieri la formaþia din ªtefan cel Mare acum 20 de ani

2, la CSM Râmnicu Vâlcea, echipã de care s-a des-
pãrþit în luna decembrie a anului 2016 dupã ce s-a
anunþat oficial cã gruparea olteanã urmeazã sã se des-
fiinþeze. În cariera sa de antrenor, Gane a mai pregãtit
pe Gaz Metan CFR Craiova, Gaz Metan Severin, Co-
rona Braºov, Universitatea Craiova ºi Petrolul Ploieºti.
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