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-  Dacã ar veni astãzi Vlad
Þepeº, nu i-ar ajunge, Popescu-
le, toate pãdurile ca sã facã þepe
pentru cei care le meritã.

Cu 12.077 de hectare
de teren agricol pe raza
sa, din care arabil 11.804
ha, comuna Moþãþei este
una dintre cele mai
productive localitãþi în
zarzavat. Munca în sola-
rii este anevoioasã, cu un
câºtig riscant, dar fãrã
de care localnicii nu pot
strânge banii necesari
traiului de zi cu zi.
Locuinþe solide, curþi
largi ºi bine îngrijite,
strãzi asfaltate sunt doar
câteva din semnele
vizibile cã, aici, se men-
þinã vie speranþa de mai
bine, în pofida unei
natalitãþi din ce în ce
mai scãzute, ca de altfel
în majoritatea localitãþi-
lor din judeþ. Autoritãþi-
le, pentru a veni în
sprijinul gospodarilor,
au afiºat la sediul Pri-
mãriei listele cu fermie-
rii invitaþi la APIA
pentru a depune cererile
de sprijin aferent anului
în curs.
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Emmanuel Macron, în vâr-
stã de 40 de ani, candidat bine
plasat în sondajele de opinie, la
alegerile prezidenþiale din Fran-
þa, a acordat recent un interviu
unui canal privat de televiziune
din Algeria, calificând coloniza-
rea „o crimã contra umanitãþii”.
S-a confesat ºi cotidianului „El
Watan”, în timpul vizitei (13-14
februarie) la Alger.  Fost secre-
tar general adjunct la Palatul Ely-
see, în mandatul lui Francois Hol-
lande, apoi ministru al economiei
ºi industriei în cabinetul lui Ma-
nuel Valls…

Preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat ieri cã a promulgat le-
gea bugetului de stat ºi cea a bu-
getului asigurãrilor sociale, subli-
niind cã cere Guvernului trei lu-
cruri: ‘’responsabilitate, respon-
sabilitate, responsabilitate’’. “Ve-
niturile la buget sunt aºa cum au
spus unii optimiste, eu spun su-
praapreciate. Cheltuielile sunt
prevãzute în sumã foarte mare.
Abordarea hiperoptimistã a buge-
tului se poate vedea de exemplu
fãcând o comparaþie între veni-
turile la bugetul general consoli-
dat de anul trecut ºi ce se preve-
de pentru anul acesta unde se
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constatã o creºtere de 14% fãrã
sã fie vreo explicaþie undeva cum
se ajunge la aceastã creºtere
fenomenalã, 14% este foarte mult
pentru bugetul general consolidat
Þara are nevoie de buget ºi Gu-
vernul care s-a angajat sã execu-
te acest buget, acum are posibili-
tatea sã dovedeascã cum va face
acest lucru…” a spus ºeful statu-
lui într-o declaraþie de presã.



2 / cuvântul libertãþii vineri, 17 februarie 2017actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
PSD: Nu

intenþionãm

organizarea

unui miting

în Bucureºti

PSD a dezminþit ieri, prin

intermediul unui comunicat

de presã remis MEDIAFAX,

informaþiile apãrute în presã

privind intenþia de a organi-

za un miting de amploare în

Bucureºti pentru susþinerea

Guvernului Grindeanu,

menþionând cã nu existã

nicio decizie a conducerii

PSD în aceastã privinþã.

‘’Partidul Social Democrat

dezminte informaþiile

apãrute în presã privind

intenþia acestui partid de a

organiza în viitorul apropiat

un miting de amploare în

Bucureºti pentru susþinerea

Guvernului Grindeanu. Nu

existã nicio decizie a condu-

cerii PSD în aceastã privin-

þã. Guvernul Grindeanu se

bucurã de sprijinul cetãþeni-

lor care au votat PSD sau

ALDE la alegerile libere ºi

corecte din 11 decembrie

2016. Atunci românii ºi-au

manifestat încrederea ºi au

validat prin vot programul

prezentat de PSD în timpul

campaniei electorale. Prin

urmare, obiectivul principal

este ca Guvernul sã revinã

la calendarul pentru realiza-

rea mãsurilor aºteptate cu

mare interes de toate catego-

riile sociale’’, se aratã în

comunicat.
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“Trebuie sã modificãm legis-
laþia fiindcã avem o directivã eu-
ropeanã, care prevede foarte clar
ce se întâmplã în zona agenþiilor
de turism, în caz de insolvenþã
sau faliment. Însã trebuie sã vor-
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Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunþat ieri cã a
discutat cu preºedinþii Comisiilor juridice ale celor
douã camere ale Parlamentului ºi au luat decizia
ca de a vota legea de respingere a OUG 13 ‘’pen-

tru a nu mai rãmâne loc de nicio interpretare’’.

‘’Ordonanþa 13 este abrogatã.
Din punctul meu de vedere este
un subiect închis. Au fost opinii
cã nu ar mai trebui sã se dezbatã
în Parlament, pentru cã deja este
abrogatã. Am discutat cu preºe-
dinþii Comisiilor juridice ale celor
douã camere din Parlament ºi am
decis sã ducem procesul pânã la
capãt. Vom vota legea de respin-
gere a OUG 13 pentru a nu mai
rãmâne loc de nicio interpretare’’,
a scris Dragnea pe Facebook.
Anunþul vine dupã ce PSD-
ALDE-UDMR au refuzat cererile
opoziþiei de a respinge în regim
de urgenþã OUG 13 la pachet cu
adoptarea OUG 14.

PNL a depus ieri la conducerea

Senatului solicitarea de a introdu-
ce pe ordinea de zi a plenului OUG
13 pentru a fi respinsã în regim de
urgenþã, afirmând cã o altã abor-
dare a parcursului legislativ ridicã
mari semne de întrebare asupra
intenþiilor PSD-ALDE. Preºedintele
Comisiei juridice, deputatul PSD
Eugen Nicolicea, a declarat, mier-
curi, cã deputaþii au stabilit prin
consens sã aprobe OUG 14 ºi sã
clarifice situaþia OUG 13 care a
fost abrogatã, afirmând cã plenul
s-ar putea pronunþa luni sau marþi
asupra OUG 14. “A venit înºtiinþa-
rea, OUG 14 nu a ajuns încã la
comisie. Le-am pus la dispoziþie
colegilor toatã documentaþia, ast-
fel încât sã se poatã lua urmãtoa-

rele mãsuri la urmãtoarea ºedinþã
ºi a fost un consens. Consensul
este ca OUG 14 sã fie aprobatã ºi
clarificatã situaþia OUG 13 în sen-
sul cã ei i-au încetat efectele juri-
dice de la data de la care OUG 14
a intrat în vigoare, adicã OUG 13
a fost abrogatã”, a declarat preºe-
dintele Comisiei juridice, deputatul
PSD Eugen Nicolicea.

Comisia juridicã din Senat a
respins marþi solicitarea parlamen-
tarilor PNL ºi USR de respingere
imediatã a OUG 13/2017, repre-
zentanþii PSD, ALDE ºi UDMR
afirmând cã este nevoie de o ‘’dez-
batere amplã’’ înainte de a se da
raport asupra proiectului de lege
de aprobare sau respingere a or-
donanþei.

Ministerul Mediului a depus un
amendament la proiectul de lege
pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului numãrul 9/
2017, privind unele mãsuri buge-
tare ºi modificarea ºi completarea
unor acte normative privind sala-
rizarea funcþionarilor publici. Mai
exact, reprezentanþii ministerului
cer modificarea articolului 1, care
prevede ca ”în perioada martie -
decembrie 2017, se menþin în pla-

Ministrul Turismului: Se schimbã regulile
ce protejeazã turiºtii în caz de insolvenþã a agenþiilor

Ministrul Turismului, Mircea -Titus Dobre, a declarat,
pentru MEDIAFAX, cã anul acesta se va decide care va fi
forma prin care agenþiile de turism îºi vor proteja clienþii în
caz de insolvenþã ºi faliment, dupã ce poliþele de asigurare

s-au dovedit a nu fi suficiente în astfel de situaþii.

bim ºi despre insolvabilitate. Este
o discuþie pe care trebuie sã o
avem, în special, cu cei din pa-
tronate, cu cei care reprezintã
agenþiile de turism din România,
nu numai cele mari, dar ºi cele

mici. Trebuie sã gãsim cea mai
bunã ºi mai corectã soluþie fiind-
cã putem sã discutãm despre
fond de garantare, de fond fidu-
ciar, de poliþã de asigurare, de-
spre depozite bancare ºi despre
orice instrument financiar”, a de-
clarat, pentru MEDIAFAX, mi-
nistrul Turismului.

Acesta spune cã mãsurile tre-
buiesc luate în acest an deoarece
trebuie transpusã directive euro-
peanã ce reglementeazã activita-
tea din turism. “În momentul în
care vin sã-ºi ia licenþa, trebuie
sã ºtim foarte sigur dacã sunt

solvabili. De exemplu, dacã dis-
cutãm despre agenþia Funtrip,
care nu ºi-a onorat contracte faþã
de turiºti, în valoare de peste
200.000 de euro, ei au avut o
poliþã de 50.000 de dolari. Asta
înseamnã cã au lãsat peste
150.000 de euro neacoperiþi. ªi ar
trebui sã ne gândim dacã poliþa
de asigurare mai reprezintã un
succes în aceastã zonã? Ar tre-
bui sã discutãm, mai ales cã este
vorba despre o directive europea-
nã pe care trebuie sã o închidem
pânã la sfârºiul anului”, a spus
Dobre.

Ministerul Mediului cere modificarea OUG 9 a Guvernului Grindeanu
Ministerul Mediului a propus modificarea ordonanþei de

urgenþã 9, adoptatã de Guvern la începutul lunii februarie,
prin care se aduc o serie de modificãri privind salarizarea
funcþionarilor publici ºi cere ca veniturile inspectorilor de
mediu sã fie la nivelul funcþionarilor din aparatul central.

tã la nivelul acordat pentru luna
februarie 2017 cuantumul brut al
salariilor de bazã (...) de care be-
neficiazã personalul plãtit din fon-
duri publice”.

Noul text de lege, aºa cum îl
propune Ministerul Mediului, ar
urma sã prevadã cã ”prin excepþie
de la prevederile art. 1 (1), înce-
pând cu luna iulie 2017, salariile de
bazã pentru Agenþia Naþionalã de
Protecþie a Mediului (ANPM) ºi

Agenþiile Judeþene pentru Protec-
þia Mediului, Garda Naþionalã de
Mediu ºi Administraþia Rezervaþiei
Biosferei Delta Dunãrii se stabilesc,
prin asimilare, la nivelul salariilor

de bazã aferente funcþiilor din ca-
drul Ministerului Mediului pentru
personalul încadrat pe funcþii pu-
blice ºi contractuale din aparatul
propriu al acestora”.
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Emmanuel Macron, în vâr-

stã de 40 de ani, candidat bine
plasat în sondajele de opinie, la
alegerile prezidenþiale din Fran-
þa, a acordat recent un interviu
unui canal privat de televiziune
din Algeria, calificând coloniza-
rea „o crimã contra umanitãþii”.
S-a confesat ºi cotidianului „El
Watan”, în timpul vizitei (13-14
februarie) la Alger.  Fost secre-
tar general adjunct la Palatul Ely-
see, în mandatul lui Francois
Hollande, apoi ministru al econo-
miei ºi industriei în cabinetul lui
Manuel Valls, provenind dintr-o
familie distinsã, Emmanuel Ma-
cron s-a vãzut luat „la þintã” de
politicienii republicani, dar ºi ai
Frontului Naþional, aceºtia eti-
chetându-l a nu fi „demn de
funcþia de ºef de stat pentru
cã umileºte Franþa în strãinã-
tate”. Acuzat, dar dintr-o altã
perspectivã, fusese ºi de media

rusã. Chiar ex-premierul francez,
Jean Pierre Raffarin, la BFM TV,
a spus cã nu este demn pentru
un ºef de stat sã rãscoleascã ci-
catrici, în continuare dureroase.
Emmanuel Macron nu este pri-
mul politician francez, cu un tran-
ºant punct de vedere, la coloni-
zarea francezã din Algeria. Chiar
Francois Hollande ca preºedin-
te, în 2012, a mãrturisit cã „Re-
publica recunoaºte cu lucidi-
tate sângeroasa represiune”
contra „algerienilor care ma-
nifestau pentru dreptul la in-
dependenþã,” la 17 octombrie
1961. De partea algerianã, cãin-
þa francezã, pentru trecutul co-
lonial, rãmâne prezentatã în pre-
sã, dar ºi în rândul opoziþiei, fãrã
a fi evocatã de conducãtorii þã-
rii. Mai ales cã Parisul cunoaºte
ambiguitatea dezvoltatã de Alger
cu grupurile jihadiste din Sahel.
Dar interesele economice în re-

giune au prioritate, mai ales cã
acestea sunt, de la o vreme, ame-
ninþate serios de firmele chine-
ze, devenite al doilea partener al
acestei þãri. La nivel diplomatic,
sigur, se evocã „relaþii de ma-
ximã încredere...”. Numai cã
lucrurile nu stau chiar aºa ºi au
simbolistica lor. Zilele trecute,
mai exact la 11 februarie a.c., s-
au împlinit 60 de ani de la ghiloti-
narea patriotului algerian Fer-
nand Iveton, care luptase pentru
independenþa þãrii sale, ºi inclu-
siv ministrul socialist al justiþiei,
un domn care se numea... Fran-
cois Mitterrand, îi respinsese ape-
lul, dupã ce fusese condamnat la
moarte pentru terorism. În reali-
tate, soarta sa fusese reglatã în
Franþa, ºi militanþii FLN erau exe-
cutaþi cât mai rapid cu putinþã.
Fernand Iveton a fost un erou ºi
a murit pentru un ideal. Pe eºa-
fod, se spune de cãtre martori

oculari, ºi-a îmbrãþiºat companio-
nii condamnaþi la moarte, ºi-a
privit în ochi cãlãul, reprezentând
Franþa colonialistã, ºi a strigat
„Vive l’Algerie”. 221 de alþi
patrioþi algerieni, clasaþi „musul-
mani” au fost ghilotinaþi, din care
44 în perioada în care Francois
Mitterrand era ministrul justiþiei.
Aºa au stat lucrurile, în a doua
jumãtate al secolului al XX-lea:
Iveton a fost executat prin
ghilotinare. Avea 31 de ani, ºi
este considerat un erou în þara
sa. De altfel, pânã în 1974, Fran-
þa a avut pedeapsa capitalã. Fil-
mul „Doi oameni în oraº”, în re-
gia lui Jose Giovanni, cu o distri-
buþie teribilã, incluzând moºtrii
sacri Alain Delon ºi Jean Gabin,
ar merita revãzut. „Crima” lui
Fernand Iveton? Intenþionase sã
plaseze o bombã, pentru a comi-
te un act de sabotaj, într-o uzinã
din Alger, care urma sã explode-

MIRCEA CANÞÃR

ze la o orã la care muncitorii erau
plecaþi, pentru a nu face victime.
A fost descoperitã înainte de a ex-
ploda ºi dezamorsatã. Fãptaºul
denunþat. În vremuri „normale”,
condamnarea ar fi fost de câþiva
ani de închisoare. Dar în timpul
rãzboiului din Algeria, o anomalie
în istoria Franþei ºi în particular a
justiþiei, altfel se judecau lucruri-
le, de cãtre Tribunalul permanent
al forþelor armate. Fiindcã poþi a
nu avea sânge pe mâini, dar îl poþi
avea însã pe stilou. La puþinã vre-
me, Francois Mitterrand o cunoº-
tea pe Anne Pingeot, marea sa
dragoste, ºi începea stupefianta
corespondenþã (1962-1995), pu-
blicatã în octombrie anul trecut,
la Gallimard, sub titlul „Lettre a
Anne”. Sentimental, tandru, rafi-
nat, ºi cum mai vreþi, scria un fru-
mos roman, o frumoasã istorie,
fãrã a se identifica cu vreun pro-
totip de virtute.

Ca în nici o altã iarnã de pânã
acum, Craiova a avut parte, în
aceste luni reci, de întreruperi de
cãldurã, locatarii fiind nevoiþi sã
petreacã ore întregi, din zi ºi din
noapte, cu caloriferele reci. La în-
ceput s-a considerat cã este nu-
mai o întâmplare pasagerã, care nu
se va mai repeta, cel puþin nu în
aceastã iarnã. Nu a fost deloc aºa.
Episoadele cu frigul în apartamen-
te nu au dispãrut cu totul, doar s-

CartieruluiCartieruluiCartieruluiCartieruluiCartierului
Craioviþa Nouã i-aCraioviþa Nouã i-aCraioviþa Nouã i-aCraioviþa Nouã i-aCraioviþa Nouã i-a
venit rândul la frigvenit rândul la frigvenit rândul la frigvenit rândul la frigvenit rândul la frig

Dacã pânã acum penele de agent termic s-au plimbat prin aproape
toate cartierele, ieri a venit rândul ºi zonei Craioviþa Nouã. Întâmpla-
rea a fãcut însã ca nu întreg cartierul, care este cel mai mare, sã
sufere de pe urma acestei probleme, ci doar câteva blocuri de locuinþe
care sunt alimentate de la un punct termic, cãzut subit la datorie.

au mutat în fiecare cartier. Aºa se
face cã, la o distanþã de câteva zile,
câteva blocuri sunt lãsate fãrã cãl-
durã ºi apã caldã cât timp angajaþii
de la Termo încearcã sã îi dea de
cap problemei.

Defecþiunea,
la PT 3 Craioviþa Nouã

Ieri, a venit rândul cartierului
Craioviþa Nouã. Din fericire, nu a
fost vorba de întreg cartierul, care

este cel mai mare din oraº, ci doar
de câteva blocuri. De dimineaþã,
conducerea SC Termo a anunþat
cã desfãºoarã o intervenþie la PT 3
Craioviþa-Nouã, iar ca urmare se
opreºte încãlzirea termicã la blo-
curile 15, 29a, 29b, 14, 39 ºi 29c.
Intervalul de sistare a energiei ter-
mice a fost estimat între orele 9.00
– 14.00, urmând ca locatarii sã
primeascã, totuºi, cãldurã pe tim-
pul nopþii când, de fapt, este cel
mai frig, temperaturile coborând
sub zero grade Celsius.

De ce pleznesc conductele
De ce se întâmplã, totuºi, aceas-

tã avalanºã de întreruperi de la re-
þeaua publicã în acest an, mai mult
decât oricând? Autoritãþile spun cã
iarna a fost mai friguroasã, cu ge-
ruri mari, iar temperaturile joase nu
au picat bine conductelor SC Ter-
mo. ”Fiind vorba de niºte tempe-
raturi extrem de scãzute, se poate
întâmpla ca ºi þevile noastre sã plez-
neascã. De cum a început iarna,
am luat în calcul acest lucru ºi se
monitorizeazã întregul circuit”, a

explicat Sorin Iordache, din par-
tea SC Termo SRL Craiova. O
echipã a societãþii de termoficare
este pregãtitã sã intervinbã pentru
remedierea avariilor.

480 de kilometri de reþea,
îngropaþi în pãmânt

Proprietarul sistemului de dis-
tribuþie este municipiul Craiova,
iar societatea SC Termo o deþine
doar în administrare. În cifre, sis-
temul de încãlzire al Craiovei este
alcãtuit din 52 de centrale termi-
ce (dintre care 36 sunt centrale
termice de bloc) ºi 105 puncte
termice. Centralele sunt alimen-
tate cu gaze naturale, iar puncte-
le cu energie termicã de la CET
2, toate fiind racordate la blocuri
printr-o reþea secundarã care
mãsoarã o lungime de 480 de ki-
lometri. Aceastã reþea încãlzeºte
2.867 blocuri de locuinþe din Cra-
iova, din care 507 blocuri sunt
arondate la centrale termice ºi
2.360 blocuri primesc cãldurã de
la punctele termice. Gradul de
branºare la sistemul centralizat de

furnizare a energiei termice este
de 82,73%.

Este nevoie de o investiþie
de 90 milioane de euro

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

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
respins, miercuri, 15 februarie
a.c., contestaþiile formulate de
Marian Irinel Coandã zis Charlie
ºi partenerul sãu de dosar Mihai
Deculescu împotriva hotãrârii Ju-
decãtoriei Craiova prin care au fost
menþinuþi primul în arest preven-
tiv iar cel de-al doilea sub control
judiciar. Hotãrârea Tribunalului
este definitivã. Pe 10 februarie
a.c., Judecãtoria Craiova i-a
respins lui Charlie cererea de în-
locuire a arestãrii preventive cu o
mãsurã mai blângã, dar ºi solici-
tarea lui Deculescu de a putea pã-
rãsi Craiova: „Menþine ca fiind
legala si temeinica mãsura ares-

„Charlie” nu scapã de arestul preventiv„Charlie” nu scapã de arestul preventiv„Charlie” nu scapã de arestul preventiv„Charlie” nu scapã de arestul preventiv„Charlie” nu scapã de arestul preventiv
Magistraþii craioveni au menþinut mã-

sura arestãrii preventive a lui Marian Iri-
nel Coandã zis Charlie, printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã miercuri, la Tribunalul
Dolj. Charlie este judecat, alãturi de alþi
trei craioveni, pentru scandalul cu împuº-
cãturi de la începutul lunii iulie 2016, de

la terasele din centrul vechi al Craiovei.
El a ajuns dupã gratii pentru încãlcarea
obligaþiilor impuse prin controlul judiciar,
asta dupã ce s-a stabilit cã a tras cu arma la
scandalul din noiembrie, de la barul ON
OFF, din centrul Craiovei, deºi el nu avea
voie sã poarte armã sau sã intre în baruri.

tãrii preventive luatã faþã de in-
culpatul Coandã Marian Irinel,
prin încheierea din camera de
Consiliu din data de 28.11.2016,
pronunþatã de Judecãtoria Craio-
va. Respinge cererea de înlocuire
a mãsurii arestãrii preventive, for-
mulatã de inculpatul Coandã Ma-
rian Irinel. Menþine ca fiind le-
galã ºi temeinicã mãsura preven-
tivã a controlului judiciar luatã
faþã de inculpatul Deculescu Mi-
hai. Respinge cererea de înlocui-
re a obligaþiei de a nu pãrãsii ora-
ºul Craiova cu obligaþia de a nu
pãrãsi þara, formulatã de incul-
patul Deculescu Mihai”, se aratã
în hotãrârea instanþei. Charlie a

ajuns dupã gratii pentru cã a în-
cãlcat obligaþia de a nu purta arme
impusã prin mãsura controlului
judiciar. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au stabi-
lit cã acesta a tras cu pistolul în
timpul scandalului de la începutul
lui noiembrie 2016, de la barul ON
OFF, din Craiova.

Reamintim cã, pe 21 octombrie
anul trecut s-a înregistrat la Jude-
cãtoria Craiova dosarul în care au
fost trimiºi în judecatã Ion Pavel
Surdu, fost Boboc Surdu, Marian
Irinel Coandã, Sandu Vitan ºi Mi-
hai Deculescu într-un dosar vizând
infracþiuni de lovire ºi alte violen-
þe, tulburarea liniºtii ºi ordinii pu-

blice, uz de armã fãrã drept, ne-
respectarea regimului armelor ºi
muniþiilor ºi port ºi folosire de ob-
iecte periculoase. Cu toþii sunt acu-
zaþi cã au provocat un scandal, la
barul Pallets, din centrul vechi al

Craiovei, pe 2 iulie 2016, diminea-
þa, în jurul orei 4.00, în timpul cã-
ruia doi craioveni au fost împuº-
caþi, leziunile suferite de victime
necesitând 12-14 zile de îngrijiri
medicale.

Pe rolul Judecãtoriei Craiova s-a
înregistrat, pe 30 august 2016, do-
sarul în care craioveanul Marius
Narcis Urîtu a fost trimis în jude-
catã, în stare de libertate, pentru
comiterea infracþiunilor de ultraj ºi
distrugere. Procurorii Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova care
au coordonat cercetãrile în cauzã,
au reþinut în rechizitoriul prin care
l-au deferit justiþiei pe bãrbat cã, în
noaptea de 26 spre 27 martie, în
urma unei acþiuni, inculpatul Marius
Urîtu a fost ridicat de un echipaj de
poliþiºti pentru a fi dus la Secþia 1,
urcat în autospeciala Poliþiei, iar aici
l-a muºcat de mânã pe unul din po-
liþiºti, agentul Gheorghiþã Ovidiu
Vasiloiu. Inculpatul Urîtu Marius
Narcis, fiind transportat cu auto-

Condamnat la 2 ani ºi 7 luni deCondamnat la 2 ani ºi 7 luni deCondamnat la 2 ani ºi 7 luni deCondamnat la 2 ani ºi 7 luni deCondamnat la 2 ani ºi 7 luni de
puºcãrie pentru cã a muºcat un poliþistpuºcãrie pentru cã a muºcat un poliþistpuºcãrie pentru cã a muºcat un poliþistpuºcãrie pentru cã a muºcat un poliþistpuºcãrie pentru cã a muºcat un poliþist

ºi a spart un geam de la Secþia 1ºi a spart un geam de la Secþia 1ºi a spart un geam de la Secþia 1ºi a spart un geam de la Secþia 1ºi a spart un geam de la Secþia 1
Un craiovean care anul trecut, mai exact în noaptea de 26 spre 27 martie, dupã ce a fost ridicat

pentru a fi dus la Secþia 1 Poliþie Craiova, a fãcut scandal, a muºcat un poliþist de mânã ºi a spart un
geam de la uºa secþiei, a fost condamnat la închisoare cu executare. Magistraþii Judecãtoriei Craiova
l-au condamnat, miercuri, 15 februarie a.c., pe inculpat, care este recidivist, la o pedeapsã totalã de 2
ani ºi 7 luni închisoare cu executare ºi 1.200 lei amendã penalã pentru ultraj ºi distrugere. Sentinþa nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

speciala de poliþie cãtre Secþia 1 Po-
liþie Craiova, a exercitat acte de vio-
lenþã fizicã a persoanei vãtãmate,
respectiv l-a muºcat de braþul drept,
acte care i-au produs acestui funcþi-
onar public leziuni traumatice a cã-
ror gravitate este evaluatã prin cel
mult 90 de zile de îngrijiri medicale,
au precizat anchetatorii. Mai mult
decât atât, în aceeaºi noapte, dupã
ce a ajuns la Secþie, Urîtu a conti-
nuat scandalul ºi a spart un geam
de la uºa subunitãþii de Poliþie.

Bãrbatul a recunoscut comiterea
faptelor în faþa judecãtorilor, a ce-
rut sã beneficieze de prevederile le-
gale vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã, iar miercuri,
15 februarie a.c., a fost condamnat
la o pedepasã totalã de 2 ani ºi 7

luni închisoare cu executare (întru-
cât mai avea la activ o condamnare
cu suspendare) ºi 1200 lei amendã
penalã. Mai exact, a primit 7 luni de
închisoare pentru ultraj, amenda
penalã pentru distrugere ºi i s-a re-
vocat suspendarea unei pedepse de
2 ani primitã în 2011 pentru ultraj
contra bunelor moravuri ºi tulbura-
rea liniºtii publice ºi portul fãrã drept
de armã albã: „Condamnã pe incul-
patul Urîtu Marian Narcis la pe-
deapsa de 7 luni închisoare. Con-
damnã pe inculpatul Urîtu Marian
Narcis la pedeapsa de 1.200 lei
amendã penalã, echivalentul a 120
zile-amendã. Stabileºte suma cores-
punzãtoare unei zile-amendã la 10
lei. Revocã beneficiul suspendãrii
condiþionate a executãrii pedepsei
de 2 ani închisoare aplicatã prin s.p.
133/02.03.2011 a Tribunalului
Dolj, definitivã prin nerecurarea

dec. pen. 157/08.05.2012 a Curþii
de Apel Craiova ºi alãturã aceastã
pedeapsã la pedeapsa aplicatã in-
culpatului prin prezenta sentinþã de
7 luni închisoare ºi 1200 lei amen-
dã,astfel încât inculpatul va exe-
cuta pedeapsa rezultantã de 2 ani
ºi 7 luni închisoare ºi 1200 lei amen-
dã penalã”, se aratã în hotãrârea

de miercuri, 15 februarie a.c., a
Judecãtoriei Craiova. În plus, in-
culpatul trebuie sã-i achite poliþis-
tului agresat 1000 lei cu titlu de
daune morale ºi 900 de lei cheltu-
ieli judiciare cãtre stat. Hotãrârea
instanþei nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova.

Conform reprezentanþilor Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Frontierã (STPF) Dolj, mier-
curi, 15 februarie a.c., în jurul orei 07.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Cala-
fat, judeþul Dolj, s-a prezentat pe sensul de
intrare în þarã cetãþeanul bulgar Plamen K., în
vârstã de 26 de ani, la volanul unui autoturism
înmatriculat în Bulgaria. Cu ocazia controlu-
lui de frontierã, echipa de control, formatã din
poliþiºti de frontierã ºi lucrãtori din cadrul Di-
recþiei Regionale pentru Accize ºi Operaþiuni
Vamale Craiova, a descoperit în portbagajul au-
tovehiculului o plasã din rafie în care se aflau

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Aproape 4 kg de tutunAproape 4 kg de tutunAproape 4 kg de tutunAproape 4 kg de tutunAproape 4 kg de tutun
confiscat la PTF Calafatconfiscat la PTF Calafatconfiscat la PTF Calafatconfiscat la PTF Calafatconfiscat la PTF Calafat

Poliþiºtii de fron-
tierã doljeni, de la
PTF Calafat, împre-
unã cu lucrãtorii va-
mali, au descoperit,
în portbagajul unui
autoturism condus
de un cetãþean bul-
gar, aproximativ 4
kg de tutun vrac, pe
care acesta a încer-
cat sã îl introducã ile-
gal în þarã.

douã pungi negre ce conþineau, în total, 3,975
kg tutun vrac mãrunþit. Tânãrul a declarat cã
tutunul nu îi aparþine, acesta fiind achiziþionat
din Bulgaria, de cãtre prietena sa, care l-a uitat
în portbagajul autoturismului. Tutunul a fost
ridicat de cãtre lucrãtorii vamali în vederea ex-
pertizãrii, iar poliþiºtii de frontierã au procedat
la întocmirea actelor premergãtoare pentru sã-
vârºirea infracþiunii de deþinere de cãtre orice
persoanã în afara antrepozitului fiscal a peste
1 kg de tutun de fumat, dupã cum a precizat
subcomisar Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.
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GEORGE POPESCU

E cât se poate de limpede faptul cã de-
spre comunism, în toate variantele ºi ipos-
tazele sale trecute ºi prezente (de la leninism-
stalinism, maoism, titoism, dejism, castrism,
ceauºism la tentative, în parte eºuate de prin
America de Sud, nu se mai vorbeºte astãzi
decât în termenii unei condamnãri irefutabi-
le. Pentru istoriografie, el s-a instituit deja
ca un gol istoric, nedemn nici mãcar de ana-
lize riguroase, mai mult ori mai puþin impar-
þiale, în care ºansa decantãrii unor adevã-
ruri disimulate ori prezente în mecanismele
structurale de funcþionare a formelor sale,
chiar ºi în diversitatea lor (fiindcã nu se mai
fac nici distincþiile obligatorii între realitãþile
diferite: titoismul jugoslav, maoism ºi post-
maoism, cartism ºi, mai ales, eurocomunis-
mul occidental) pare definitiv ignoratã ori
chiar pierdutã. Or, istoria societãþii umane
se cuvine privitã, prospectatã ºi asumatã în
integralitatea ei. Mãcar pentru faptul, în apa-
renþã insignifiant ori „banal”, cã, în Româ-
nia, ca sã rãmânem la exemplul nostru, în
intervalul de o jumãtate de veac de comu-
nism ºi-au dus traiul câteva generaþii, într-o
diversitate de poziþionãri ºi de tipologii exis-
tenþiale care, ele însele s-ar cuveni supuse
unei evaluãri ºi reevaluãri continue.

Publicând recent un faimos interviu, ulti-
mul din existenþa sa, a italianului Pier Paolo
Pasolini, cineva, o domniþã din rândul „tine-
rilor frumoºi ºi liberi” mã amenda pentru
nesocotinþa de a restitui memoria unui „co-

munist radical”, cu propriile sale cuvinte.
Evident, incultura nu e o crimã, dar accesul
atât de larg ºi de iute la informaþii în noile
condiþii tehnologic-mediatice te poate scuti
de astfel de capcane de dimensiunea unor
gafe greu acceptabile. Întâi de toate, Paso-
lini fusese exclus din PCI încã din 1949,
devenind ulterior o þintã a foºtilor sãi colegi
aproape în mod egal în care a rãmas ca þintã
preferatã a inamicilor democrat-creºtini. În
plus, nici numele, nici operele sale – poezie,
romane, ori filme, altminteri multe dintre ele
capodopere – n-au fost traduse, evocate,
expuse în tot blocul socialist estic. Princi-
piile sale de eticã politicã ºi socialã erau con-
siderate infinit mai grave în spaþiul fostului
lagãr socialist chiar decât cele cuprinse în
operele unor scriitori ori cineaºti aºa-zicând
de dreapta. Faptul cã în perioada clandesti-
nitãþii comunistã de extracþie marxistã s-au
regãsit mari scriitori ºi intelectuali, de-ar fi
sã amintim doar un Albert Camus, un Italo
Calvino, un Brecht, ca sã nu mai vorbim de
conaþionalii noºtri Ion D. Sîrbu ºi Mihai ªora
nu ne conferã acea minimã precauþie de a
investiga cu mai mul discernãmânt nu doar
niºte opþiuni, ci ºi contexte în care, înainte
de a le condamna drept erori, sã desluºim ºi
legitimitãþi, eventuale, ale unei raþionalitãþi mai
mult decât fireºti.

Cu scuzele necesare pentru un preludiu
prea lung – asumându-mi încã o datã riscul
unor taxãri grãbite de a fi vreun nostalgic al
vechiului regim -, ofer ºi de aceastã datã
cititorilor mei câteva teze strict politice emi-
se de unul dintre liderii marcanþi ai comu-
nismului occidental (pãrinte al eurocomu-
nismului ce-a enervat, la vremea enunþãrii
sale rãbufniri arþãgoase ºi puneri la zid din
partea corifeilor din lagãrul stalinisto-brej-
nevist. E vorba de Enrico Berlinguer, ex-se-
cretarul general al comuniºtilor italieni, un
intelectual veritabil, de o imensã culturã,
nãscut, cum altfel, în Sardinia într-o familie
nobilã cu vechi origini spaniole.

Ca ºi în cazul lui Pasolini, ºi aici e vorba
de unul dintre ultimele sale interviuri acor-
dat, în 1981, marelui jurnalist, acum nono-
genar, Eugenio Scalfari, fondatorul sãptã-
mânalului „L’Espresso” ºi, mai târziu, al
popularului cotidian „La Reppublica”.

Resortul acestui demers al meu e de a
invita la o reflecþie, nu doar pe cititorul cu
ori fãrã opþiuni politice, ci pe politicieni,
mai ales pe liderii care, de-a lungul a peste
27 de ani, ne insultã conºtiinþele, conti-
nuând, cu principii de castã, sã întreþinã,
în bloc, o clasã politicã diformã, de multe
ori cu aroganþe dincolo de limitele unui in-
fantilism cras.

În acel interviu, într-un moment de
mare cumpãnã pentru Italia, a cãrei cauzã
unanim clamatã era… corupþia („statul
mafiot”?!), Berlinguer delibera din start cã
elementului esenþial al degradãrii politice
faptul cã „partidele nu mai fac politicã.
Partidele au degenerat ºi aceasta e origi-
nea bolilor Italiei”.

Iatã, sintetizate, câteva dintre elementele
invocate de fostul lider italian, în interviul
publicat cu doi ani înainte de decesul sãu,
survenit din cauza unui ictus din timpul unui
discurs istoric la Bologna în faþa unei mulþi
de sute de mii de persoane ºi la al cãrui fu-
nerar aveau sã participe, la Roma, peste un
milion, incluºi ºi cei mai vechi ºi importanþi
adversari politici ai sãi.

În primul rând, el spunea cã „întâi de toate,
noi vrem ca partidele sã înceteze sã mai
ocupe Statul. Partidele trebuie, potrivit Con-
stituþiei, sã concureze la formarea unei voinþe
politice a naþiunii ºi asta pot s-o facã nu ocu-
pând bucãþi tot mai mari din Stat, mereu mai
numeroºi centru de putere în orice câmp, ci
interpretând marile curente de opinie, orga-
nizând aspiraþiile poporului, controlând în
mod democratic modul de operare al insti-
tuþiilor. Iatã primul argument al poziþiei mele
diverse. Vi se pare cã aceasta ar genera atât
de mare spaimã în rândul italienilor”.

Reforma suspendatã a partidelor (I)Reforma suspendatã a partidelor (I)Reforma suspendatã a partidelor (I)Reforma suspendatã a partidelor (I)Reforma suspendatã a partidelor (I)
Politica ºi / sau Statul

Au fost votate, dar cu mare
greutate ºi cu multe discuþii. Se
doreºte o Europã cu douã viteze ºi
cu un vot divizat…“Sunt trei ra-
poarte extreme de controversate,
care au trecut la limitã. Unul este
pe partea financiarã fãcut de doi
europarlamentari, unul de la S&D
ºi celãlalt de la PPE; mai este un
raport privitor la viitorul Europei,
întocmit de Elmar Brok de la PPE
ºi de un deputat socialist ºi al trei-
lea raport este cel creionat de Guy
Verhofstadt, de la ALDE, de fapt,
o analizã la ceea ce ar trebui sã fa-
cem dupã Brexit, un fel de viitor

Ieri:
Raportul lui VRaportul lui VRaportul lui VRaportul lui VRaportul lui Vershofstadt a încins spriritele la Strasbourgershofstadt a încins spriritele la Strasbourgershofstadt a încins spriritele la Strasbourgershofstadt a încins spriritele la Strasbourgershofstadt a încins spriritele la Strasbourg

Trei rapoarte nelegislative au primit ieri votul
în ºedinþa de plen a Parlamentului European de
la Strasbourg. Trei rapoarte controversate care
au iscat discuþii încã de sãptãmâna trecutã, la
Bruxelles. Trei rapoarte, care deºi sunt nelegis-
lative ele vor arãta cam ce se doreºte în Uniunea

Europeanã, vor indica direcþia. Trei rapoarte care
nu avantajeazã foarte mult þara noastrã ºi care
au primit un vot împotrivã.  Ce reprezintã aceste
rapoarte, cum s-a votat ieri la PE ºi cum s-au
opus europarlamentarii români  ne-a explicat
europarlamentarul Marin Jean Marinescu.

administrativ al UE. Deºi am reu-
ºit sã scoatem mai multe din aces-
te rapoarte, delegaþiei României din
EPP a votat împotriva acestor ra-
poarte. Au fost mari discuþii. In-
clusiv nemþi au votat divizat..”, a
subliniat Europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu, vicepreºedin-
tele grupului EPP.

„Fiscal Capacity”...
În primul raport - “Fiscal Ca-

pacity” - se discutã  despre disci-
plinã financiarã, despre ce ar tre-
bui sã facã zona euro, despre un
Fond Monetar European, care sã

ajute statele la nevoie, la acest fond
poate sã contribuie toate statele,
inclusiv cele care nu sunt în zona
euro. Adicã, sã se facã un buget
pentru zona euro ºi un alt buget
pentru cei care nu sunt în zona
euro. „În Raportul lui Vershofstadt
se spune cã în condiþiile în care se
ajunge sã existe aceastã  “Capaci-
tate Fiscalã”, ºi când se va vota sã
voteze toatã lumea, dar voturile
celor care sunt acum în afara zo-
nei euro  sã fie consultative. Un fel
de Adunare Parlamentarã divizatã.
Am cerut vot separat, un vot spe-
cial, ca sã putem sã votãm împo-

trivã.  Un grup de deputaþi, 78 de
deputaþi cer vot separat, s-au
schimbat regulile, este nevoie de
78 de semnãturi, eu le-am strans

déja. Dar sunt alte grupuri care au
strâns.

MARGA BULUGEAN

Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru, vice-
preºedintele Grupului S&D din Parlamentul Eu-
ropean pentru politicã externã, a salutat progre-
sele fãcute de Albania în îndeplinirea criteriilor
politice de aderare la Uniunea Europeanã, subli-
niind totodatã faptul cã este nevoie de unitate ºi
consens pentru a consolida acest parcurs. De-
claraþiile eurodeputatului Victor Boºtinaru au fost
fãcute în plenul Parlamentului European, reunit
în aceastã sãptãmânã la Strasbourg, în contextul
dezbaterii raportului eurodeputatului Knut Fle-
ckenstein privind Albania. „Pot spune astãzi, fãrã
nicio umbrã de îndoialã, faptul cã Albania a fã-
cut progrese remarcabile în direcþia îndeplinirii
criteriilor politice de aderare ºi în punerea în apli-

Albania, un pas spre Uniunea Europeanã
care a celor cinci prioritãþi-cheie pentru deschi-
derea negocierilor de aderare. Mai mult decât atât,
majoritatea aflatã la guvernarea Albaniei a demon-
strat capacitatea sa de a conduce ºi angajamen-
tul de a depune toate eforturile pentru a asigura
un dialog politic constructiv. Acest consens po-
litic în vederea integrãrii în Uniunea European este
fundamentul continuãrii agendei de reforme. Tot-
odatã, este nevoie de unitate pentru a susþine Al-
bania ºi veþi avea întotdeauna suportul Grupului
nostru. Am speranþa cã va exista din partea Co-
misiei Europene, reconfirmarea deschiderii de noi
capitole de aderare pentru Albania.”, conform eu-
rodeputatului roman. 

MARGA BULUGEAN   
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Este una dintre cele mai mari
ºi mai bogate localitãþi din Dolj,
a cãrei modernizare continuã din
anul 2000, de când la conduce-
rea primãriei Moþãþei a venit in-
ginerul agronom, Constantin
Enea. Canalizare, apã potabilã,
drumuri reabilitate au fost în ritm
alert efectuate, ceea ce a fãcut
ca alegerile locale sã nu fie o sur-
prizã pentru nimeni ºi sã se mear-
gã pe continuitate.
Punerile în posesie au încurcat
lucrurile

Cum era ºi firesc, actele de pu-
nere în posesie, date în urmã cu
mulþi ani, nu s-au mai dovedit la
fel de riguroase precum o pro-
beazã verificãrile recente ale
APIA. „Avem 600 de dosare cu
suprapuneri de terenuri. Au venit
cei de la APIA ºi ne asigurã cã,
pânã la 1 martie 2017, se vor re-
zolva aceste situaþii. Va trebui ca
noi sã le dãm oamenilor adeve-
rinþe cu ce a cultivat fiecare”, ne-
a precizat ing. Constatin Enea,
primarul comunei Moþãþei.

APIA a programat, la minut,APIA a programat, la minut,APIA a programat, la minut,APIA a programat, la minut,APIA a programat, la minut,
fermierii din Moþãþeifermierii din Moþãþeifermierii din Moþãþeifermierii din Moþãþeifermierii din Moþãþei

Cu 12.077 de hectare de teren agricol pe
raza sa, din care arabil 11.804 ha, comuna
Moþãþei este una dintre cele mai productive
localitãþi în zarzavat. Munca în solarii este
anevoioasã, cu un câºtig riscant, dar fãrã de
care localnicii nu pot strânge banii necesari
traiului de zi cu zi. Locuinþe solide, curþi largi
ºi bine îngrijite, strãzi asfaltate sunt doar

câteva din semnele vizibile cã, aici, se men-
þinã vie speranþa de mai bine, în pofida unei
natalitãþi din ce în ce mai scãzute, ca de alt-
fel în majoritatea localitãþilor din judeþ. Au-
toritãþile, pentru a veni în sprijinul gospoda-
rilor, au afiºat la sediul Primãriei listele cu
fermierii invitaþi la APIA pentru a depune
cererile de sprijin aferent anului în curs.

Marea majoritate a localnicilor
trãieºte din cultivarea legumelor,
în special a verzei. De la varza
de tunel, cum i se spune pe aceste
meleaguri, la varza de câmp, cei
din Moþãþei sunt trup ºi suflet de-
dicaþi acestei legume. ªi, sã plan-
tezi manual mii de fire în fiecare
an, nu este deloc prea conforta-
bil. Iar, dacã nu reuºeºti sã ieºi

pe piaþã mai devreme decât cei-
lalþi, riºti sã intri în pagubã. „Tre-
buie sã închiriem 15-20 de ari la
intersecþia cu drumul european
Calafat-Craiova, locul unde legu-
micultorii noºtri sunt obiºnuiþi sã
vinã ºi sã-ºi expunã marfa. Aici
vom amenaja piaþa de expunere a
mãrfii”, a mai menþionat prima-
rul comunei Moþãþei.
Lipsa bugetului îngreuneazã
activitatea

Munca în administraþia loca-
lã, mai ales într-o localitate cu ve-
nituri ºi aºa mici din impozitele
ºi taxele locale, este în aceste zile
foarte mult blocatã. Cauza este

una singurã ºi o tot vedem pre-
zentatã pe mediile de informare:
întârzirea în adoptarea bugetului
de stat. Întârziere care, potrivit
primarului Constantin Enea, atra-
ge cu sine mari neajunsuri pen-
tru localnici. Proiectele de finan-
þare nu pot fi iniþiate ºi altele nu
pot fi duse la bun sfârºit. „Lu-
crãm la nivelul de avarie, de exis-
tenþã minimalã dacã putem spu-
ne aºa a activitãþii de administra-
re a localitãþii. Sunt lucruri foar-
te serioase, cu care nu ar trebui
sã ne jucãm. Soarta oamenilor
însemnã mult mai mult decât ori-
ce disputã politicã. Cu cât buge-

tul de stat este mai repede apro-
bat, cu atât ºi noi, unitãþile ad-
minsitrativ-teritoriale, putem sã
ne apucãm de treabã”, ne-a mai
destãinuit primarul din comuna
Moþãþei.
Natalitatea scãzutã, un
semnal de alarmã pentru toþi

La ultimul recensãmânt, cel
din 2011, comuna Moþãþei avea
6.935 de persoane. Localitatea
este compusã din trei sate: Mo-
þãþei cu 5.403 locuitori, Dobridor
cu 774 ºi Moþãþei Garã cu 758.
„În Dobridor ºi Moþãþei Garã am
desfiinþat ºcolile, pentru cã au
scãzut sub numãrul de 30 de
elevi. De aceea i-am comasat la
ºcoala din Moþãþei. În anul 2000
avem aproximativ 1.000 de elevi.
Acum am ajuns la 650 de elevi.
Pot sã vã spun cã, anual, numã-
rul ºcolarilor se reduce cu circa
60. Este o situaþie foarte delica-
tã, pe un trend tot mai descen-
dent, ce se manifestã, dupã cum
vedem bine, în mai toate locali-
tãþile” a punctat Constantin Enea.

5% din populaþie primeºte
ajutor social

Numãrul destul de scãzut al
celor care beneficiazã de ajutoa-
re sociale, circa 350 de localnici,
este justificat spune conducerea
comunei prin faptul cã oamenii
au înþeles cã, numai muncind pot
sã se integreze în comunitate, cã
fãrã un efort nu pot sã þinã pasul
cu ceilalþi.

În localitate, piaþa bunurilor de
consum este împãrþitã între pes-
te 40 de magazine de profil, dar
ºi un supermarket modern ce a
ridicat ºtacheta calitãþii produse-
lor de consum. Încet, cu paºi
uneori mai mici, ºi aici în Moþã-
þei, modernitatea îºi face simþitã
prezenþa. Migrarea tinerilor spre
ale oraºe sau chiar spre alte þãri
a fãcut ca ºi implicarea autoritã-
þilor locale sã fie una mai activã.
Vremea când puteai câºtiga vo-
turile fãrã sã faci prea mare lu-
cru pentru comunitate a cam
apus. Oamenii vor angajamente
respectate, vor ca lucrurile sã se
schimbe mai ales în ceea ce pri-
veºte condiþiile de locuire. Sunt
trebuinþe fireºti, cu care unii din-
tre cei din Moþãþei s-au obiºnuit
pe alte meleaguri ºi, acum, le cer,
pe bunã dreptate, ºi în localitatea
lor de baºtinã.

La închiderea ediþiei aflãm
printr-un comunicat de presã cã
preºedintele României a promul-
gat bugetul de stat ºi bugetul asi-
gurãrilor sociale. Este ceea ce le
trebuie ºi primarilor din Dolj pen-
tru a-ºi îndeplini cât mai repede
angajamentele faþã de cetãþeni.
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Colegiul Naþional Militar „Tu-
dor Vladimirescu” din Craiova
este intrat, deja, în elita învãþã-
mântului doljean ºi, mai mult, a
pãtruns ºi în clasamentele la ni-
vel naþional. Aproape pe fiecare
clãdire din incinta curþii institu-
þiei, troneazã un citat: „Per aspe-
ra ad astra!” ( Pe cãi aspre spre
stele), din Seneca. Este crezul
prin care se cãlesc viitoarele ca-
dre militare. Din afarã, s-ar pu-
tea vorbi despre o unitate cu re-
guli strict militãreºti, în care ni-
meni nu miºcã în front ºi se stã
în poziþie „de drepþi”. Nimic mai
neadevãrat. Desigur, disciplina nu
lipseºte dar s-au stins demult vre-

Colegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova:

Calea spre reuºitã,Calea spre reuºitã,Calea spre reuºitã,Calea spre reuºitã,Calea spre reuºitã,     cãutatã,cãutatã,cãutatã,cãutatã,cãutatã, împreunã, împreunã, împreunã, împreunã, împreunã,
de elevi ºi profesoride elevi ºi profesoride elevi ºi profesoride elevi ºi profesoride elevi ºi profesori

Dupã o lungã perioadã de timp, în  toam-
na anului trecut, la Craiova ºi-a redeschis
porþile învãþãmântul militar preuniversitar.
Noul Colegiul Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu” a preluat tradiþia fostului Liceu
Militar ºi va duce mai departe istoria. Prac-
tic, aici se pregãteºte viitoarea elitã militarã
a þãrii. Sunt tineri frumoºi, fete ºi bãieþi, foar-

te deschiºi, plini de optimism ºi care nu ara-
tã cã ar învãþa într-un institut de învãþãmânt
militar. Vremurile cazone, cu restricþiile,
uneori dincolo de lege, sunt demult apuse.
Este o plãcere sã stai de vorbã cu ei, iar când
apar ºi rezultate la învãþãturã, prin premii
obþinute la diversele competiþii naþionale,
este clipa maximã de onoare ºi mândrie.

murile în care de multe ori se de-
pãºeau limitele ºi legale ºi mora-
le. Este un învãþãmânt modern,
prin care sunt asigurate toate
condiþiile moderne de viaþã. Am
stat de vorbã cu una dintre eleve
despre ceea ce înseamnã o astfel
de educaþie. Se numeºte Dalia-
na Moldovan, este în clasa a XI-
a ºi vine de departe, din judeþul
Alba. Cu exuberanþa adolescen-
þei, dar ºi cu un mod de gândire
care este peste vârsta sa, Dalia-
na ne-a spus despre experienþa ei
la Craiova: „Eu vin din judeþul
Alba ºi am urmat primele douã
clase într-un liceu civil. Când am
auzit despre oferta de la Craiova,

nu am stat foarte mult pe gân-
duri. Îmi doream o astfel de ca-
rierã ºi am considerat-o ca o
oportunitate, fiindcã îmi plac pro-
vocãrile ºi sunt convinsã cã aici
îmi voi putea dezvolta pregãtirea.
Sigur, a fost mai greu, la înce-
put, departe de casã, dar m-am
obiºnuit . Socializãm foarte mult
între noi, stând foarte mult timp
împreunã ºi nu este cum ar cre-
de lumea, cã sunt reguli foarte
stricte. Nu, avem timp liber, ie-
ºim în oraº, mergem la specta-
cole, suntem foarte legaþi între
noi, iar cadrele didactice ne ajutã
tot timpul, inlusiv dupã termina-
rea cursurilor”. Diriginta clasei
sale, prof.  Alina Cîlþan, a com-
pletat: „Daliana este o elevã foar-
te bunã, cu abilitãþi în informati-
cã, ºi este foarte dedicatã. Dar,
de fapt, toatã clasa este foarte
bunã, iar conform rezultatelor
suntem pe primul loc dupã pri-
mul semestru”.

Îi place militãria,
dar iubeºte ºi lectura

Ultima performanþã obþinutã,
pãnã acum, de elevii Colegiului
Militar „Tudor Vladimirescu”, la
diversele concursuri ºcolare, a
venit din partea unei tinere din
clasa a X-a, la faza judeþeanã a
concursului naþional „Lectura, ca
abilitate de viaþã”, ea reprezen-

tând judeþul Dolj la etapa finalã,
din luna aprilie de la Bistriþa. Se
numeºte Bianca Antofie, este
din judeþul Dâmboviþa ºi are o po-
veste puþin aparte, o parte din ea
fãcând-o cunoscutã: „Mereu mi-
a plãcut sã îmbrãþiºez cariera mi-
litarã. Am dat examen la Breaza
ºi am obþinut a 21-a notã, dar
pentru fete erau numai 20 de lo-
curi disponibile. Am mers la un
liceu din Tîrgoviºte, în clasa a
IX-a. Vara trecutã, am fost su-
natã de cei de la Centrul de Re-
crutare din judeþ ºi am fost în-
trebatã dacã mai sunt interesatã
de  un învãþãmânt militar, la Cra-
iova. Nu am stat prea mult sã mã
gândesc ºi am acceptat. Am ve-
nit, am susþinut probele specifi-
ce, am dat câteva diferenþe, am
ajuns aici ºi nu îmi pare rãu. Este
mai bine decât credeam. Dacã
vorbim despre concurs, am aflat
de la prieteni ºi am hotãrât sã par-
ticip, cu atât mai mult cu cât îmi

place sã citesc. Am fost ajutatã
foarte mult ºi doamna profesoa-
rã de limba ºi literatura românã,
Camelia Tobã. Eu sper sã obþin
rezultate foarte bune ºi la Bistri-
þa”. Bianca este una dintre cele
mai bune eleve ale Colegiului ºi
acest lucru a fost menþionat ºi de
prof.  Camelia Tobã: „Este o fatã
extrem de sensibilã, iar pentru noi
a fost o încercare. Într-o lume di-
gitalizatã, promovarea lecturii este
o adevãratã provocare. La Dolj, a
obþinut punctajul maxim (60 p) ºi
sper sã ne întoarcem cu rezultate
foarte bune ºi de la etapa finalã.
Este o plãcere ºi o onoare sã lu-
crezi cu astfel de copii. Sunt foarte
deschiºi ºi dedicaþi studiului ºi,
foarte important, le place ceea ce
fac”. Ca o concluzie, reînfiinþa-
rea învãþãmântului militar preuni-
versitar este cel mai important
proiect din sistemul educaþional
care s-a finalizat, la Craiova, în
ultimii 20 de ani.
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Migraþia este unul dintre fenomenele so-
ciale acute care afecteazã România, subli-
niazã iniþiatorii proiectului. „Sãrãcia, lipsa lo-
curilor de muncã ºi de perspective pe plan
local determinã un exod masiv spre þãrile oc-
cidentale. Migraþia a cãpãtat amploare în ul-
timii ani, odatã cu intrarea României în Uni-
unea Europeanã. Ea afecteazã toate catego-
riile sociale ºi ridicã întrebãri serioase asu-
pra viitorului societãþii. Fenomenul ia atât for-
ma migraþiei economice, cât ºi a exodului
de creiere, cunoscut sub numele de brain
drain”, adaugã aceºtia.

Primul proiect al platformei
de teatru ºi dezbatere GO WEST

Iniþiatoarea GO WEST – platformã de te-
atru ºi dezbatere care îºi propune sã atragã
atenþia opiniei publice asupra fenomenului mi-
graþiei ºi impactului acestuia asupra societãþii

Un spectacol inspirat din fenomenul migraþiei motivateUn spectacol inspirat din fenomenul migraþiei motivateUn spectacol inspirat din fenomenul migraþiei motivateUn spectacol inspirat din fenomenul migraþiei motivateUn spectacol inspirat din fenomenul migraþiei motivate
de sãrãcie, pe scena Tde sãrãcie, pe scena Tde sãrãcie, pe scena Tde sãrãcie, pe scena Tde sãrãcie, pe scena Teatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiovaeatrului Naþional din Craiova

În perioada februarie-iunie a.c., Asociaþia
ARENA realizeazã un turneu naþional al spec-
tacolului „ROVEGAN”, de Catinca Drãgãnes-
cu, cu reprezentaþii gratuite urmate de dezba-
teri cu publicul, în Bucureºti, Cluj, Craiova, Iaºi,
Botoºani, Sibiu, Târgu Mureº ºi Sfântu Gheor-
ghe. „ROVEGAN” – o producþie a Asociaþiei
ARENA ºi Centrului de Teatru Educaþional
Replika, prezentat în cadrul GO WEST, platfor-
mã de teatru ºi dezbatere, printr-un proiect cofi-

nanþat de Administraþia Fondului Cultural Naþi-
onal (AFCN) – a fost realizat în urma unei am-
ple documentãri desfãºurate, anul trecut, în lo-
calitãþi din judeþul Vaslui ºi exploreazã fenome-
nul migraþiei motivate de sãrãcie dinspre Euro-
pa de Est spre Occident. La Craiova, spectaco-
lul va putea fi vãzut marþi, 21 februarie, ora 19.00,
pe scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.
Intrarea este liberã, pe bazã de rezervare la adre-
sa contact.asociatia.arena@gmail.com.

«„ROVEGAN” este un spectacol care te pãcãleºte isteþ sã asculþi,
tu, om mare, poveºti pentru copii ºi sã iei în serios un fenomen de
care îþi e mai comod sã faci abstracþie. Te smulge pur ºi simplu din
ecranul luminos cu poveºti pe care le scrollezi din obiºnuinþã ºi te
convinge cu frumosul sã te uiþi la lumea tristã ºi plinã de umor din
jurul tãu. Aplauzi performanþa artisticã ºi rãmâi cu gustul unei vi-
novãþii difuze în faþa unei poveºti de viaþã cât se poate de realã,
spusã în limbaj de basm». (Alina Epîngeac, „Yorick.ro)

„Pentru cine are contact cu
aceastã Românie, tãcutã ºi ignora-
tã, care se destramã încet, „RO-
VEGAN” este un spectacol cutre-
murãtor. Pentru ceilalþi, poate fi o
revelaþie. Catinca Drãgãnescu a
reuºit o distribuþie excepþionalã în
„ROVEGAN”, cu trei actriþe care
realizeazã un tur de forþã, combi-
nând modalitãþi diferite de joc, de
la scene dramatice la naraþiuni co-
rale sau muzicã live». (Oana Stoi-
ca, „Dilema Veche”)

Bãieþelul a fost transportat de
urgenþã de la Spitalul de Boli In-
fecþioase „Victor Babeº” din Cra-
iova, la Spitalul „Marie Curie” din
Bucureºti, prezentând simptome de
sindrom hemolitic uremic. Medicii
au constatat cã este vorba de un
caz grav, o forma severã de boalã,
cu dializã peritonealã.

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj
a efectuat o anchetã epidemiologi-
cã în acest caz iar rezultatele vor fi
trimise la Bucureºti. Anul trecut alþi
doi copii din judeþul Dolj au ajuns
la Spitalul „Marie Curie“ cu sindro-
mul hemolitic uremic.

În intervalul ianuarie-octombrie
2016, la Spitalul „Marie Curie” din
Bucureºti au fost înregistrate 32 de
cazuri de sindrom hemolitic ure-
mic (SHU), cel mai mare numãr
din ultimul deceniu. Trei copii au
murit din cauza acestei afecþiuni.

Ce este
sindromul hemolitic uremic
Sindromul hemolitic uremic este

Copil din Craiova, diagnosticat cu SHU,Copil din Craiova, diagnosticat cu SHU,Copil din Craiova, diagnosticat cu SHU,Copil din Craiova, diagnosticat cu SHU,Copil din Craiova, diagnosticat cu SHU,
transportat de urgenþã la Bucureºtitransportat de urgenþã la Bucureºtitransportat de urgenþã la Bucureºtitransportat de urgenþã la Bucureºtitransportat de urgenþã la Bucureºti
Un copil de un an ºi patru luni din Craiova a fost transportat de urgenþã la Spitalul ”Marie

Curie” din Bucureºti, fiind diagnosticat cu sindrom hemolitic uremic în formã severã. Este primul
caz din acest an de SHU diagnosticat la un copil.

–, regizoarea Ca-
tinca Drãgãnes-
cu, împreunã cu

echipa de creaþie, ºi-au propus sã documen-
teze ºi sã analizeze atât motivele care deter-
minã migraþia, cât mai ales experienþa migran-
þilor în Occident ºi felul în care aceasta le
afecteazã viaþa personalã ºi relaþia cu cei apro-
piaþi. În 2015, pornind de la cartea Lilianei
Nechita, „Exodul mamelor”, echipa proiec-
tului a efectuat o amplã documentare a mi-
graþie motivate de sãrãcie, concentrându-se
pe situaþia mamelor românce plecate la mun-
cã în Italia. În urma acestei documentãri, co-
ordonatã de antropologul Alexandra Dincã ºi
realizatã în parteneriat cu organizaþia World
Vision România, Catinca Drãgãnescu a fina-
lizat textul spectacolului în cadrul unei rezi-
denþe de creaþie la Drama League New York.

Catinca Drãgãnescu a montat
la Craiova spectacolul „Photoshop”
Pe baza piesei, Asociaþia ARENA ºi Cen-

trul de Teatru Educaþional Replika au co-
produs spectacolul „ROVEGAN”, primul
proiect al platformei GO WEST. Textul ºi
regia îi aparþin Catincãi Drãgãnescu, cu care
a colaborat ºi Teatrul Naþional din Craiova,
pentru punerea în scenã a spectacolului
„Photoshop”, câºtigãtor al concursului de
proiecte regizoral-scenografice destinat ti-
nerilor regizori ºi scenografi români, orga-
nizat instituþia craioveanã. „ROVEGAN” le
are în distribuþie pe Mihaela Teleoaca, Sil-
vana Negruþiu ºi Valentina Zaharia. Specta-
colul a fost prezentat în cadrul Festivalului
de Teatru Independent Butterfly Effect, de
la Galaþi, în septembrie 2016, unde a fost
premiat pentru „rafinamentul mijloacelor
performative ºi folosirea alegoriei ca instru-
ment de conºtientizare a efectelor migraþiei
economice”.

Urmãtorul spectacol va avea ca temã
exportul de medici ºi specialiºti în IT
În perioada februarie-iunie a.c., spec-

tacolul este prezentat în cadrul unui tur-
neu în opt oraºe din þarã: Bucureºti (11
februarie), Craiova (21 februarie), Sibiu
(10 martie), Sfântu Gheorghe (12 martie),
Botoºani (9 aprilie), Iaºi (11 aprilie), Cluj
(19 aprilie) ºi Târgu Mureº (20 aprilie).
Turneul va avea dublã misiune, mai preci-
zeazã iniþiatorii proiectului: de instrument
de conºtientizare, dar ºi o ocazie de a do-
cumenta ºi colecta date pentru un urmã-
tor spectacol, „Bun de export”, care sã
abordeze fenomenul de brain drain. „Este
deja cunoscut exportul de medici ºi de spe-
cialiºti în IT, dar ceea ce este ºi mai îngri-
jorãtor este perspectiva clasei de mijloc
care îºi încurajeazã copiii sã îºi caute de
lucru în Occident dacã aspirã la un trai
decent. România este privitã ca un terito-
riu dezolant, lipsit de perspective, de care
aceºti tineri trebuie sã fugã dacã vor sã
realizeze ceva”, se menþioneazã într-un co-
municat de presã.

 MAGDA BRATU

o afecþiune a rinichilor, copiii fiind
supuºi dializei pentru a supravieþui.
Primele semne sunt tulburãrile diges-
tive, caz în care cel mai bine ar fi sã
fie consultat un specialist. Sfatul me-
dicilor pentru pãrinþi este însã sã nu
se panicheze pentru cã doar în cazuri
rare ar putea fi vorba despre un prim
simptom al sindromului hemolitic ure-
mic. La început boala se manifestã
prin diaree obiºnuitã. De aceea poate
nici nu e recunoscutã în primele 24-
48 de ore de la debut. Dupã care se
poate transforma în scaune formate
din cheaguri de sânge

Sindromul hemolitic uremic se
caracterizeazã prin insuficienþã re-
nalã acutã, anemie ºi o scãdere brus-
cã ºi severã a numãrului de trom-
bocite, celulele care ajutã la coagu-
larea sângelui. SHU se întâlneºte de
regulã la sugar ºi la copilul mare,
dar se poate întâlni ºi la adulþi .

Cum se poate prefeni
infecþia cu STEC

Sindromul hemolitic uremic por-

neºte de la o colitã hemoragicã,
adicã un tip de gastroenteritã în care
anumite tulpini ale bacteriei Esche-
richia coli infecteazã intestinul gros,
generând o toxinã (toxina Shiga),
care provoacã diaree cu sânge ºi
alte complicaþii grave. SHU repre-
zintã o complicaþie majorã care este
un tip de insuficienþã renalã ºi apa-
re la circa 10% din cazurile de boalã
diareicã produse de STEC ºi care
apare mai ales la copiii de 0-5 ani
ºi la persoanele în vârstã.

Pentru a preveni infecþia cu Shi-
ga toxina E.coli (STEC) autoritãþi-
le sanitare îi sfãtuiesc pe pãrinþi sã
se spele pe mâini cu apã ºi sãpun
dupã folosirea toaletei, dupã schim-
barea scutecelor copilului ºi înain-
tea preparãrii sau a consumului de
alimente. De asemenea, sã se spe-
le pe mâini cu apã ºi sãpun dupã
contactul cu animale sau cu mate-
rialele folosite pentru îngrijirea lor.

Infecþia apare în urma ingestiei
de STEC, chiar în cantitate extrem
de micã (doar 1.000 de bacterii

sunt suficiente pentru a produce
infecþia). Aceasta se produce mai
ales dupã consumul de alimente sau
apã contaminate. Alimentele cel mai
frecvent implicate în transmiterea
acestei infecþii sunt laptele ºi pro-
dusele lactate nepasteurizate, car-
nea de vacã, mai ales cea tocatã
insuficient preparatã termic, sucul
de mere nepasteurizat, salata ver-
de insuficient spãlatã. Prelucrarea
alimentelor crude poate contamina
ustensilele de bucãtãrie, mai ales
daca nu sunt utilizate separat pen-
tru fiecare categorie de alimente si
nu sunt curãþate între utilizãri.
Uneori contaminarea se produce

prin intermediul persoanelor care
vin în contact cu animalele ºi care
nu respectã regulile elementare de
igienã personalã (spãlatul mâinilor
cu apã ºi sãpun).

Prezentarea la medicul de fa-
milie sau la specialist trebuie fã-
cutã cât mai curând (imediat),
mai ales în cazul copiilor de 0-5
ani, dacã diareea se însoþeºte de
febrã sau scaune cu sânge. La
adulþi fãrã altã simptomatologie
decât diareea, prezentarea le me-
dic este obligatorie dacã aceasta
persistã timp de 3 zile.

RADU ILICEANU
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UE este un actor vital în
gestionarea provocãrilor cu
care se confruntã comunitatea
internaþionalã, iar întreaga lume
are de câºtigat de pe urma unei
Uniuni Europene puternice, a
declarat premierul canadian
Justin Trudeau cu ocazia unui
discurs în plenul Parlamentu-
lui European. Premierul cana-
dian a susþinut ieri un discurs
oficial în plenul Parlamentului
European, la o zi dupã ce in-
stituþia a aprobat acordul glo-
bal economic ºi comercial UE-
Canada (CETA). Trudeau este
primul premier canadian care
susþine un discurs în Parla-
mentul European. Premierul a declarat cã
Uniunea Europeanã este o realizare remar-
cabilã ºi un model fãrã precedent de coope-
rare paºnicã. UE este “un actor vital în ges-
tionarea provocãrilor cu care se confruntã
comunitatea internaþionalã”, potrivit site-ului
Parlamentului European. “Întreaga lume are
de câºtigat de pe urma unei Uniuni Europe-

Parchetul naþional financiar din Franþa
anunþã continuarea investigaþiilor
în cazul soþiei lui Francois Fillon

Raportul Poliþiei privind ancheta vizavi
de posturile fictive ocupate de Penelope Fil-
lon, soþia lui Francois Fillon, candidatul
partidului Republicanii în scrutinul prezi-
denþial, a fost trimis cãtre PNF, care a anun-
þat cã nu ia în considerare clasarea ime-
diatã a dosarului. Parchetul naþional fi-
nanciar din Franþa anunþã continuarea in-
vestigaþiilor în cazul Penelope Fillon, soþia
lui Francois Fillon, candidatul partidului
Republicanii în scrutinul prezidenþial. “Nu-
meroasele elemente deja adunate nu per-
mit luarea în considerare, în stadiul ac-
tual, a unei clasãri imediate a procedurii”,
a indicat Parchetul naþional financiar
(PNF) într-un comunicat, adãugând cã
“investigaþiile vor continua”. Pe data de 25
ianuarie, PNF a deschis o anchetã preli-
minarã pentru deturnarea de fonduri pu-
blice în urma unor suspiciuni cã soþia lui
Francois Fillon ar fi ocupat funcþii fictive.
Publicaþia Canard Enchaîné a dezvãluit cã
soþia candidatului de centru-dreapta, Pe-
nelope Fillon, ar fi fost remuneratã timp
de opt ani ca asistent parlamentar al lui
Francois Fillon deºi nu a efectuat activitã-
þile prevãzute în fiºa postului.

Pentagonul ar putea propune trimiterea
de trupe terestre americane
în Siria-oficial SUA

Departamentul Apãrãrii din Statele Uni-
te ar putea propune ca þara sã trimitã pen-
tru prima oarã forþe conveþionale de lup-
tã la sol în nordul Siriei pentru a intensi-
fica lupta împotriva Stat Islamic, a decla-
rat un oficial pentu CNN. “Este posibil sã
vedeþi forþe convenþionale pe teren în Si-
ria o anumitã perioadã de timp”, a decla-
rat pentru CNN un oficial care activeazã
în domeniul Apãrãrii. Acesta a subliniat
însã cã orice decizie rãmâne în cele din
urmã la latitudinea preºedintelui Donald
Trump, care a cerut secretarului Apãrãrii
sã formuleze o propunere pentru comba-
terea Stat Islamic înainte de sfârºitul lu-
nii. Pânã în prezent, doar echipe mici for-
mate în mare parte din forþe ale Operaþi-
unilor Speciale din SUA au activat în Si-
ria, oferind instruire ºi asistenþã grupãri-
lor de opoziþie care luptã împotriva Stat
Islamic în regiune.

Un nor toxic a acoperit un oraº german,
dupã o explozie la o uzinã chimicã

Localnicii din oraºul german Oberhau-
sen au fost sfãtuiþi sã nu iasã afarã din
casã din cauza unui incident ce s-a pro-
dus ieri la o fabricã de produse chimice,
în urma cãruia localitatea a fost acope-
ritã de un nor toxic. Potrivit serviciilor
de pompieri, un recipient ce conþinea
acid sulfuric s-a spart, substanþa scursã
din acesta fiind colectatã ieri dimineaþã.
Cel puþin 150 de persoane au suferit pro-
bleme respiratorii minore, în urma scur-
gerii de la uzina chimicã, dar numai
douã dintre acestea au avut nevoie sã fie
transportate la spital. Localnicii au fost
rugaþi sã nu-ºi pãrãseascã locuinþele, iar
uºile ºi ferestrele caselor acestora sã rã-
mânã închise. “Existã posibilitatea ca
vapori ce sunt dãunãtori sã se fi rãspândit
în zona industrialã din apropiere”, a de-
clarat un purtãtor de cuvânt al poliþiei
germane. Oamenii aflaþi în imediata ve-
cinãtate a uzinei chimice au fost duºi în
zone mai sigure pentru aceºtia. Serviciile
de transport public ºi-au sistat temporar
activitatea.

Secretarul general al NATO, Jens Stol-
tenberg, a anunþat ieri cã Alianþa Nord-
Atlanticã va introduce noi mãsuri cu sco-
pul sporirii prezenþei sale în regiunea Mã-
rii Negre, pentru o mai bunã conºtientiza-
re situaþionalã ºi coordonare cu forþele
navale aliate care opereazã în acestã re-
giune. “Am discutat despre prezenþa noas-
trã în regiunea Mãrii Negre. Pentru a com-
pleta poziþia noastrã regionalã puternicã în
plan aerian ºi terestru - în jurul brigãzii
cadru multinaþionale din România”, a de-
clarat oficialul NATO în cadrul unei con-
ferinþe de presã. “Opt aliaþi s-au angajat
sã contribuie cu personal la brigadã. Iar
cinci aliaþi s-au angajat sã trimitã forþe te-
restre ºi aeriene pentru pregãtire ºi poliþie
aerianã”, a continuat oficialul. “Am cãzut
de acord sã introducem douã mãsuri ma-
ritime suplimentare: o prezenþã navalã
NATO sporitã la Marea Neagrã pentru
exerciþii, îmbunãtãþirea pregãtirii, ºi o mai
bunã conºtientizare situaþionalã, ºi o funcþie
de coordonare maritimã pentru Forþele
Navale de Reacþie atunci când opereazã
împreunã cu alte forþe aliate în regiunea
Mãrii Negre”, a precizat secretarul gene-
ral. Stoltenberg a fãcut aceste declaraþii

Douã femei ºi un bãrbat au fost arestaþi
în legãturã cu asasinarea lui Kim Jong
Nam, fratele vitreg al liderului nord-core-
ean, în Malaysia, a anunþat ieri poliþia. Cele
douã femei au fost identificate în urma
analizãrii înregistrãrilor camerelor de su-
praveghere de la aeroportul din Kuala Lum-
pur, unde se presupune cã ar fi fost otrã-
vit Kim Jong Nam. Una dintre suspecte
avea documente de cãlãtorie din Vietnam,
iar a doua deþinea un paºaport indonezian.
Momentan, autoritãþile din Malaysia în-
cearcã sã afle dacã documentele sunt au-
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ne puternice”, a adãugat liderul canadian.
Trudeau a mai declarat cã UE ºi Canada “tre-
buie sã aleagã sã conducã economia inter-
naþionalã ºi nu doar sã se supunã capriciilor
ei”. În ceea ce priveºte CETA, premierul
canadian a afirmat cã reprezintã “un plan
complet care asigurã o cooperare economi-
cã responsabilã între state” ºi în caz de suc-

ces, “CETA va deveni mo-
delul pentru toate acorduri-
le comerciale ambiþioase din
viitor”. Trudeau a mai pre-
cizat cã acest acord va uºu-
ra schimburile comerciale ºi
va permite în continuare
guvernelor sã-ºi protejeze
cetãþenii, mediul ºi nivelul de
siguranþã alimentarã ºi bu-
nele practici în domeniul in-
vestiþiilor. Aprobarea Acor-
dului CETA de cãtre Parla-
mentul European reprezintã
un nou pas spre eliminarea
vizelor de cãlãtorie în Cana-
da pentru cetãþenii români.
În contextul semnãrii Tra-

tatului CETA, România a negociat un acord
bilateral cu Canada care va permite elimina-
rea vizelor de cãlãtorie pentru cetãþenii ro-
mâni. Canada intenþioneazã sã elimine regi-
mul de vize pentru cetãþenii români ºi bul-
gari începând cu 1 decembrie 2017, declara
în noiembrie 2016 ministrul canadian al Imi-
graþiei, John McCallum.

Trei persoane, arestate în Malaysia
în legãturã cu asasinarea lui Kim Jong Nam

tentice. Poliþia a reþinut ºi un bãrbat de
naþionalitate malayesianã, despre care se
crede cã este prietenul suspectei care de-
þinea un paºaport indonezian. Autoritãþile
încã nu au dat publicitãþii raportul autop-
siei lui Kim Jong Nam, care ar putea sã
dezvãluie dacã acesta a fost otrãvit. Core-
ea de Nord a obiectat faþã de autopsia lui
Kim Jong Nam, însã autoritãþile din Malay-
sia au efectuat totuºi aceastã procedurã
întrucât Phenianul nu a înaintat un protest
oficial, a declarat Abdul Samah Mat, un
oficial din cadul poliþiei malaysiene. Kim

Jong Nam, în vârstã de 45 sau 46 de ani,
nu avea niciun fel de contact cu fratele sãu
vitreg din Coreea de Nord, locuind de mai
mulþi ani în strãinãtate. Potrivit unor ofi-
ciali guvernamentali din Malaysia, care au
cerut sã rãmânã anonimi, înainte de a muri,
Kim Jong Nam ar fi spus personalului me-
dical cã ar fi fost atacat cu un spray chi-
mic. Kim Jong Nam ºi-a petrecut o mare
parte din viaþã în afara þãrii ºi s-a exprimat
în mod public împotriva succesiuni dinas-
tice în Coreea de Nord, declarând ºi cã fra-
telui sãu vitreg îi lipsesc calitãþile de lider.

Stoltenberg: NATO va lua noi mãsuri cu scopul
consolidãrii prezenþei în regiunea Mãrii Negre

cu ocazia reuniunii mi-
niºtrilor Apãrãrii din
statele NATO, care are
loc în perioada 15-16
februarie, aceasta fiind
prima de acest fel la
care va participa ºi se-
cretarul american al
Apãrãrii, Jim Mattis.
Potrivit ºefului NATO,
în urma reuniunii s-a
convenit ca grupãri
navale ale alianþei vor
participa mai frecvent
la exerciþii ºi activitãþi
de colectare de infor-
maþii în Marea Neagrã,
în colaborare cu flote-
le statelor NATO rive-
rane. “Tot ce vom face
va fi în concordanþã cu
angajamentele ºi obli-
gaþiile internaþionale, inclusiv în acord cu
Convenþia de la Montreux (cu privire la
statutul strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele)
… Vom avea o prezenþã sporitã la Marea
Neagrã, însã va fi un rezonabilã, va avea
un caracter defensiv ºi în niciun fel nu va

avea drept scop sã iºte vreun conflict ori
sã escaladeze tensiunile”, a declarat Stol-
tenberg. Oficialul a mai declarat cã NATO
urmeazã sã sporeascã sporeascã numãrul
de misiuni de patrulare aerianã deasupra
Mãrii Negre.
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METEO

În mare
parte
seninvineri, 17 februarie - max: 7°C - min: -1°C

$
1 EURO ........................... 4,5226 ............. 45226
1 lirã sterlinã................................5,3257....................53257

1 dolar SUA.......................4,2544........42544
1 g AUR (preþ în lei)........169,2419.....1692419

Cursul pieþei valutare din 17 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii vineri, 17 februarie 2017programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

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

RECOMANDÃRI TV
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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



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria

Avertizarea 3

Ora: 13:00(3D) ;18:00(3D)

Gen film: Dramã, Horror

John Wick 2

Ora: 20:30

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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În cãutarea lui Nemo

Se difuzeazã la HBO, ora 18:15

O aventurã subacvaticã în
care este urmãritã cãlãto-
ria amuzantã ºi plinã de
aventuri a doi peºti - Marlin
(Albert Brooks) ºi fiul sãu,
Nemo (Alexander Gould) -
care vor fi separaþi la Ma-
rea Barierã de Corali. Nemo
este luat pe neaºteptate
din ocean ºi ajunge în
acvariul unui dentist din
Portul Sydney...

Wolverine

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Bazat pe o popularã mini-
serie de benzi desenate
scrisã de Chris Claremont ºi
Frank Miller, filmul îl aratã pe
Wolverine, cel mai cunoscut
ºi iubit personaj din univer-
sul X-Men, ajungând în Japo-
nia zilelor noastre. Mediul
nefamiliar îl va arunca într-un
conflict cu unul dintre cei
mai celebri antagoniºti ai sãi
ºi-i va schimba viaþa o datã
pentru totdeauna...

Concediu de la cãsnicie

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  23:15

Cine nu ºi-a dorit niciodatã
un Concediu de la cãsni-
cie? Rick (Owen Wilson) ºi
Fred (Jason Sudeikis), doi
prieteni foarte buni cãsãto-
ri?i de mulþi ani, sunt pe
punctul de a afla ce pot
face cu o sãptãmânã de
libertate absolutã...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 18 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
(R)

08:00 Europa mea (R)
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Zon@ IT
10:00 Scafandrii de luptã ai

României
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Ochiul magic (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Festivalul Ioan Macrea
23:00 Eurovision. Aleºii! (R)
01:10 Geopolitice (R)
01:40 Festivalul Ioan Macrea

(R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Sport (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Singura impotriva tuturor
1991, SUA, Dramã
15:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 Eurovision. Semifinaliºtii!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Papillon
1973, SUA, Aventuri, Biografic,

Crimã, Dramã
22:40 Onoarea familiei Prizzi
1985, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:50 Gala Umorului (R)
01:50 Arte, carte ºi capricii (R)
02:50 Jurnal de secol
03:00 Duelul pianelor (R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Rico ºi Oskar
09:30 Trauma
11:30 Cum sa fii o persoanã

normalã
12:55 Legenda din Longwood
14:35 Yasmine
16:25 Whiskey Tango Foxtrot
18:15 În cãutarea lui Nemo 3D
20:00 Cu cele mai bune intenþii
21:45 Câini
23:30 Hitman: Agent 47
01:10 Poveste adevãratã
02:50 Totul pânã la bani
04:25 Cut Bank

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 O americanca la Tokio
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:00 Ce spun românii (R)
14:00 Masterchef (R)
16:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Wolverine
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:00 Shutter Island
2010, SUA, Dramã, Horror,

Mister, Thriller
01:45 Wolverine (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
04:00 I Like IT (R)
04:30 O americanca la Tokio

(R)
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

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

07:00 La Mãruþã (R)
08:00 Misterul crimei din

Manhattan
10:15 La bloc (R)
12:15 Erou din întâmplare (R)
14:30 Aventurile lui Joe Dirt
16:30 La bloc
18:45 Un liceu "periculos"
20:30 Mâini de aur: Povestea lui

Ben Carson
22:30 Un sac de oase
00:15 Spiritul rãzbunãrii
01:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Kazaam
1996, SUA, Comedie, Dramã,

Familie, Fantastic, Muzical
11:00 Honey
2003, SUA, Aventuri, Muzical,

Romantic, Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 Concediu de la cãsnicie
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
01:30 Honey (R)
2003, SUA, Aventuri, Muzical,

Romantic, Dragoste
03:15 Jane Eyre (R)
2006, Marea Britanie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
09:15 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

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

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

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

KANAL D

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

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
16:00 Cãsãtorie cu repetiþie (R)
1985, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Nemuritorul 3: Vrãjitorul

(R)
1994, SUA, Acþiune, SF
00:30 Happy End
2006, România, Dramã
02:30 Epic Show
03:30 M-a fãcut mama artist
05:30 Focus 18 (R)

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

League, PSG-Barcelona
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
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 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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O terapie pentru viaþã

Ora: 15:30

Gen film: Mister, Thriller
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Anunþul tãu!
Cabinetul Individual de Insol-

venþã Durlã Sorin Daniel, în calita-
te de lichidator al SC Rainpex SRL
(dosarul nr. 238/63/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Dolj), vinde la li-
citaþie, în condiþiile Codului de pro-
cedurã civilã, urmãtoarele bunuri:
- grapã cu discuri Quivogne, mo-
del APLXD, 28 discuri, fabricatã în
2011, preþ de pornire echivalentul
a 3.713 euro (TVA inclus). Preþul
este diminuat cu 10%. - combinã
Massey –Fergusson 520, motor
defect, preþ de pornire echivalen-
tul a 1.553 euro (TVA inclus). Pre-
þul este diminuat cu 10%. Licitaþii-
le vor avea loc în fiecare zi de vi-
neri, în perioada 24 februarie – 17
martie 2017, orele 10.30, la Casa
Tineretului din Craiova, Calea Se-
verinului nr.1(lângã magazinul
Billa). Informaþii suplimentare la
tel. 0740912640.

ANUNÞ PUBLIC A.P.M. DOLJ
ºi Societatea COMPLEXUL ENER-
GETIC OLTENIA S.A. - Sucursala
Electrocentrale Iºalniþa anunþã pu-
blicul interesat asupra documenta-
þiei de solicitare a avizului de mediu
pentru proiectul „Reabilitare ºi mo-
dernizare bloc energetic nr. 7 lignit
S. E. Iºalniþa – Modernizare instala-
þie de evacuare a zgurii din cazan”
titular Societatea COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A. – S. E.
Iºalniþa, str. Mihai Viteazu, nr. 101,
comuna Iºalniþa, jud. Dolj. Informa-
þii privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul
A.P.M. Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº nr. 1, jud. Dolj, pe site-ul ceol-
tenia.ro ºi la sediul S. Complexul
Energetic Oltenia S.A. – S.E. Iºalni-
þa, comuna Iºalniþa,  str. Mihai Vi-
teazu, nr. 101,  jud. Dolj, de Luni pânã
Vineri între orele 08.00 – 15.00.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea

nr. 215/2001, privind administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de
20.02.2017, ora 12.00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de func-
þii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezã-
mintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de func-
þii ºi a regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie
Leamna.

3. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C.
HIGH – TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. sã voteze în AGA prelungirea con-
tractului de administrare-mandat încheiat cu administratorul unic, alegerea cenzorilor ºi
a cenzorului supleant.

4. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C.
Compania de Apã Oltenia S.A. sã voteze înfiinþarea unui punct de lucru.

5. Proiect de hotãrâre pentru completarea anexei la Hotãrârea nr.26/26.01.2017 pri-
vind prelungirea contractelor de închiriere a unor spaþii destinate cabinetelor medicale
din Centrul Medical Calea Bucureºti ºi Centrul Medical Brazda lui Novac.

6. Proiect de hotãrâre privind modificarea componenþei Comisiei Tehnice Judeþene
de Amenajare a Teritoriului ºi Urbanism ºi aprobarea regulamentului de organizare ºi
funcþionare a comisiei.

7. Proiect de hotãrâre privind modificarea tarifelor de utilizare pentru utilajele din
dotarea Societãþii pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A.

8. Proiect de hotãrâre privind modificarea datei de finalizare a contractului de finan-
þare pentru proiectul „Centrul Internaþional Constantin Brâncuºi – Centru Turistic Inter-
activ” ºi aprobarea cheltuielilor necesare finalizãrii acestuia.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorilor actualizate la unele drumuri judeþene.
10.Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice - faza DALI

– pentru obiectivul de investiþii:” Modernizare DJ 643A, Lim. Jud. Olt – Veleºti”.
11.Informare referitoare la proiectul de hotãrâre propus de domnul consilier Rãducea

Isidor privind adoptarea unor mãsuri în vederea asigurãrii transparenþei decizionale la
nivelul Consiliului Judeþean Dolj.

12.Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia
Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

  NR. 238                                                    Emisã astãzi, 16.02.2017

                                               Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,                                SECRETAR,

        ION PRIOTEASA                              GHEORGHE BARBÃRASÃ
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ANIVERSÃRI

Cu prilejul aniversãrii
a 70 ani familiile Daha
Gelu ºi Adrian Enuca
ureazã domnului
COSTEL BAZÃVER-
DE- sãnãtate, bucurii,
împliniri, viaþã lungã
ºi “La Mulþi Ani!”

OFERTE DE SERVICIU
Angajãm educatoare,
învãþãtoare. Relaþii la te-
lefon: 0785/113.154.
Femeie internã. Telefon:
0765/789.333.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Croitor, instalator, modi-
fic repar haine de damã
ºi bãrbat, repar instalaþii
sanitare ºi gaze. Telefon:
0766/304.708.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etaj-1.
Telefon: 0769/274.704.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie. Te-
lefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Tele-
fon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, parchet
ºi mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren de
aprox. 1.400 mp; grãdi-
nã cu viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în curte
ºi posibilitate de racorda-
re la reþeaua publicã de
alimentare cu apã. Preþ:
50.000 lei, negociabil. Te-
lefon: 0744/810.932.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul Ghiz-
dãveºti - Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/542.454.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

TERENURI
Vând teren comuna Bu-
covãþ- Dolj. Telefon:
0745/ 936.321
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/563.823.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni- Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/ 303.445.

Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã. Te-
lefon: 0745/589.825.

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

AUTO
Vând Renault Symbol
2005, motorinã, 140.000
km, preþ 2500Euro. Te-
lefon:  0743/644.990.
Vând GOLF, motor 1,4,
16V, 75 C ºi AC distribu-
þie ºi pompã de apã
nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Tele-
fon: 0768/440.441.
Vând Cielo al doilea pro-
prietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Munici-

pal Filantropia Craiova orga-
nizeazã concurs la sediul din
localitatea Craiova, str. N. Ti-
tulescu, nr. 40, pentru ocupa-
rea urmãtorului post vacant,
conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: Econo-
mist IA- Serviciul RUONS- 1
post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în
data de 14.03.2017, ora 10.00,
Proba interviu în data de
17.03.2017, ora 10.00. Pentru
participare la concurs candi-
daþii trebuie sã îndeplineas-
cã urmãtoarele condiþii: Di-
ploma de licenþã; Concurs
pentru ocuparea postului; 6
ani ºi 6 luni vechime în spe-
cialitate. Candidaþii vor depu-
ne dosarele de participare la
concurs pânã la data de
03.03.2017, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str. N. Titules-
cu, nr. 40. Relaþii suplimenta-
re la sediul Spitalului din str.
N. Titulescu, nr. 40- Serviciul
RUONS, tel. 0251/307.500.

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti  –  Sucursala
de Transport Craiova, cu se-
diul în mun. Craiova, str.
Brestei nr. 5, jud. Dolj, scoate
la concurs 1 post vacant de
“responsabil de proiect” (du-
ratã nedeterminatã) în cadrul
Serviciului Investitii, mun.
Craiova, str. Brestei nr. 5, jud.
Dolj. Relaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de tele-
fon 0251/307115.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 17 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:

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de veci
Roboaica, groapã boltitã
– placã metalicã 2 locuri.
Telefon: 0744/208.585.
VÂND semãnãtoare pã-
ioase, Craiova, stare ex-
cepþionalã. Telefon:
0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon:
0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca – 70
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând frigider stare bunã
de funcþionare. Telefon:
0724/065.756.

Vând triploc, arbore mo-
tor Dacia 106, vând arc
spate Dacia 5 locuri, sã-
pun de casã, bobinatoa-
re electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând dãrac de lânã, mo-
tor Tn 10 CP, motor elec-
tric 9 kw, cântar 200 kg,
ºabloane de imprimat
steag UE. 0723/684.511.
Vând maºinã de cusut.
Telefon: 0740/611.136.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.

Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru te-
lefon. Preþuri mici. Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii – 50
lei, expresor cafea 100
lei, maºinã de spãlat 50
lei. Negociabil. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând bocanci din pie-
le, cu carâmb înalt,
mãrimea 43, canistre
aluminiu 20 litri noi,câr-
lige pentru jgheaburi
acoperiº,  loc de veci
Sineasca, douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bici-
cletã copii pentru vârsta
de 7 ani. Telefon: 0764/
779.702.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, deco-
mandat, ultracentral (Pri-
mãrie), complet dotat ºi
mobilat, microcentralã,
aer condiþionat, balcoa-
ne închise termopan,
igienã ºi liniºte deplinã,
220 E. Telefon: 0722/
956.600.

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

PIERDERI
Pierdut certificat înregis-
trare pe numele TULEA
EUGENIA. Se declarã nul.

CONCEPT MUSSE
SRL, J16/ 148/ 2013
declarã pieerdut cer-
tificat de înregistrare
emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
REZEANU C. IOANA-
CÃTÃLINA CUI:
28243514 declarã
pierdut certificat de în-
registrare fiscalã emis
de D.G.F.P. Dolj. Se
declarã nul.
Pierdut Nr. Fiscal OT
0027011319 aparþinând
S.C. DINAGRIS SRL.
Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Marin Dumitru este alã-
turi de prietenul Lucian
Pencea, la decesul so-
crului. Sincere condo-
leanþe familiei îndoliate!
COMEMORÃRI

Se împlinesc 3 ani de
lacrimi ºi mult dor de
când a plecat spre o
lume mai bunã nepre-
þuita noastrã FLORI
MORÃREÞ. Nestinse
candele ºi multe flori
vor fi mereu la cãpã-
tâi, în amintirea sufle-
tului ei bun ºi gene-
ros. Dumnezeu sã o
odihneascã!

Primãria Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj organizeazã in te-
meiul prevederilor HG nr.286/ 2011, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, concurs pentru ocuparea urmatoarelor func-
þii de naturã contractualã:

        - administrator public (perioadã determinatã )-1 post;
        - consilier al primarului (perioadã determinatã )-1 post;
    Concursul se va desfãºura astfel:
 - în data de 14 martie 2017- proba scrisã;
 - în data de 16 martie 2017- proba de interviu,

    Condiþii de participare la concurs:
- studii medii liceale, (pentru funcþiia de consilier al

primarului);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respec-

tiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã (pentru funcþia de administrator public );

- cunoºtinte de operare pe calculator ;
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucratoare

de la data afiºãrii anunþului privind organizarea concursului.
Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de telefon:

0251 379.052, 0769 251122,  persoana de contact: Manda Daniela,
secretarul comisiei de concurs.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã senzaþionalul debut
în faþa polonezilor de la Bel-
chatow (3-1), voleibaliºtii de
la SCM “U” Craiova ºi-au tre-
cut în cont, miercuri searã, o
nouã victorie în Grupa D a
Ligii Campionilor, tot un 3-1,
ºi tot la Polivalentã, în com-
pania formaþiei slovene ACH
Ljubljana. Cum Belchatow
pierduse în fief-ul liderului autoritar Mode-
na, alb-albaºtrii au revenit pe locul secund,
unul calificabil direct în faza urmãtoare (Top
12), devansându-i cu un punct pe polonezi,
în fieful cãrora vor juca în runda finalã. În
cazul în care SCM-ul va pierde cu 3-2 ºi
cele douã vor fi egale la puncte, cum prin-
cipalul criteriu de departajare sunt victorii-
le, Belchatow va merge mai departe. Cra-
iova are ºi varianta de a se califica de pe
locul trei, oportunitate de care se vor bu-
cura douã dintre cele cinci echipe care vor
încheia pe aceastã poziþie. Un loc a fost
deja ocupat, o altã echipã nu-i mai poate
depãºi pe oamenii lui Pascu, context în care
ar rãmâne o luptã în trei, cu alþi polonezi,
de la Rzeszow, ºi cu nemþii de la Friedric-
hshafen. Cu menþiunea cã aici primul cri-
teriu sunt punctele, iar mai apoi setavera-
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Calculele calificãrii în Top 12

GRUPA D – Etapa a 5-a: SCM “U” CRAIOVA – ACH Ljub-
ljana 3-1, Azimut Modena – PGE Skra Belchatow 3-1.

Clasament
1. Modena 5 5 0 15-5 14
2. CRAIOVA 5 2 3 9-11 7
3. Belchatow 5 2 3 9-11 6
4. Ljubljana 5 1 4 8-14 3
Runda viitoare (ultima), în 1 martie: Ljubljana – Modena

(18:00), Belchatow – Craiova (21:00).

Bayern Munchen nu i-a lãsat nicio ºansã
lui Arsenal, câºtigând cu 5-1, miercuiri sea-
rã, pe “Allianz Arena”. Dupã o primã re-
prizã încheiatã nedecis (1-1), gol superb
Robben – foto (min. 11), respectiv Alexis
Sanchez (30), bavarezii au egalat scorul
cu care îi invinseserã pe britanici ºi la pre-
cedenta vizitã a acestora în Germania (în
grupele ediþiei trecute), graþie unor reuºite
semnate de Lewandowski (53), Thiago Al-
cantara (56, 63) ºi Muller (88).

Bayern: Neuer – Lahm, Hummels, Mar-
tinez, Alaba – Vidal, Alonso – Robben (Rob-
ben 88), Thiago, Costa (Kimmich 84) – Le-
wandowski (Muller 86).

Arsenal: Ospina – Bellerin, Koscielny
(Gabriel 49), Mustafi, Gibbs – Coquelin
(Giroud 77), Xhaka – Iwobi (Walcott 66),
Ozil, Chamberlain – Sanchez.

În cealaltã confruntare a serii, la Madrid,
Real a revenit de la 0-1 la 3-1 cu Napoli.

DIGI SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – ASA

Tg Mureº.
DIGI SPORT 2
13:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam, în Olanda / 15:30 – TENIS (F) – Turneul
de la Doha, în Qatar / 20:30 – TENIS (M) –
Turneul de la Rotterdam.

DIGI SPORT 3
15:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam, în Olanda / 17:30, 19:30 – VOLEI (F) –
Divizia A1: Unic Piatra Neamþ – ªtiinþa Bacãu,
CSM Bucureºti – CSU Medicina Tg Mureº /
21:45 – FOTBAL – Campionatul Italiei: Juven-
tus – Palermo.

DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Cupa României,

finala: se întâlnesc învingãtoarele din partidele
U-BT Cluj – Steaua CSM EximBank ºi BC Mureº
– CSM CSU Oradea / 21:45 – FOTBAL – Cam-
pionatul Franþei: Bastia – Monaco.

DOLCE SPORT 1
20:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – ASA

Tg Mureº / 3:00 – BASCHET NBA – All Star
Weekend: Rising Stars.

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR

Bayern n-are milã de Arsenal, Real
revine spectaculos în faþa lui Napoli

Insigne (min. 8) a marcat pentru italieni, în
timp ce pentru campioana en-titre au în-
scris Benzema (18), Kroos (49) ºi Casemi-
ro (54).

Real Madrid: Navas – Carvajal, Ramos
(Pepe 71), Varane, Marcelo – Modric, Ca-
semiro, Kross –  Rodriguez (Lucas 76),
Benzema (Morata 81), Ronaldo.

Napoli: Reina – Hysaj, Koulibaly, Albiol,
Ghoulam – Zielinski (Allan 75), Diawara,
Hamsik (Milik 83) – Callejon, Mertens, In-
signe.

Marþi, în turul primelor douã partide: PSG
– Barcelona 4-0 (Di Maria 18, 55, Draxler
40, Cavani 71), Benfica – Dortmund 1-0
(Mitroglou 48).

Restul optimilor debuteazã sãptãmâna vii-
toare, dupã programul: Manchester City –
Monaco, Leverkusen – Atletico Madrid (am-
bele în 21 februarie), FC Porto – Juventus,
Sevilla – Leicester (ambele în 22 februarie).

Filiaºiul a învins Pandurii, într-un joc amical
CSO Filiaºi, ocupanta poziþiei a patra în

C3, s-a impus cu 2-0 (0-0), miercuri, la Ro-
vinari, într-o partidã de verificare susþinutã
în compania prim-divizionarei Pandurii Târ-
gu Jiu, formaþie care ºi-a pierdut în aceastã
iarnã mai tot lotul, ca urmare a problemelor
financiare. Golurile doljenilor au fost marcate
de Neacºu, dintr-o loviturã de pedeapsã, ºi
Claudiu Bãlan.

Iatã cele douã distribuþii:
Filiaºi: Mogoºanu – Ciocârlã, Lupu, Te-

reche, Neacºu – Bogdanovici, Duriþã, Bor-
neci, Cruºoveanu – Bãlan, Stanca. Au mai
intrat: Borhot, Georgescu, Papa, Obeanu,
Fruntelatã, Pârvuicã. Antrenor: Florin ªoavã.

Pandurii: L. Popescu – Samson, Tãta-
ru, Erico, Brânzan – Elton, Ket – Firþulescu,
Dãnãricu, Hamed – Mãrgãrit. Au mai intrat:

Trifu, David, Negoiþã, Bogoi, Negrescu,
Amariei, Dican, Sitoianu. Antrenor: Flavius
Stoican.

Universitatea II s-a distrat cu liderul din Olt
Într-un alt joc test, echipa secundã a CS

Universitatea Craiova a dispus categoric, scor
5-1, pe terenul sintetic de la Aeroport, de Ju-
ventus Slatina, liderul Ligii a IV-a Olt. Alb-
albatrii mici au punctat prin Gunie (20), Ena-
che (35), Vali Constantin (77), Þoiu (87 pen.)
ºi Rodeanu (89).

Corneliu Papurã ºi Mugur Guºatu au mi-
zat pe urmãtorii: Vlad – Borþa, Ion, Hreniuc,
Tãtulea – Enache, Hodea, Buzan – Frãsinea-
nu, Gunie, Constantin. Au mai intrat: Nedeia-
nu, Preduþ – Stancu, Pârvu, R. Bogdan, Io-
nescu, Chivu, Þoiu, Bãloi, Cârlig, Rodeanu.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
13:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotter-

dam, în Olanda / 21:45 – FOTBAL – Campiona-
tul Spaniei: Granada – Betis.

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

dam, în Olanda.
EUROSPORT 1
10:30, 13:45 – SCHI ALPIN – Campionatul

Mondial, la St Moritz, în Elveþia / 15:15 – BIA-
TLON – CM, la Hochfilzen, în Austria / 21:00 –
SNOOKER – Openul Þãrii Galilor, la Cardiff, în
Regatul Unit.

EUROSPORT 2
12:00 – PATINAJ ARTISTIC – Campionate-

le celor patru continente, la Gangneung City, în
Coreea de Sud / 15:00 – SNOOKER – Openul
Þãrii Galilor, la Cardiff, în Regatul Unit / 16:30 –
CICLISM – Turul Andaluziei, în Spania / 18:00
– CICLISM – Turul Algarve, în Portugalia /
21:30 – FOTBAL – Campionatul Germaniei:
Augsburg – Leverkusen.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – ASA

Tg Mureº.

jul, clasamentul provizoriu aratã astfel: 1.
Craiova 7p (9-11), 2. Rzeszow 5p (8-13),
3. Friedrichshafen 4p (8-14). În perspecti-
va rundei finale, calculele se prezintã mai
mult decât  delicat. Dacã SCM “U” va dis-
puta o adevãratã “finalã” la Bechatow, Rzes-
zow ºi Friedrichshafen întâlnesc, ambele
pe teren propriu, “lanternele” grupelor din
care provin, este vorba despre Liberec (1p)
ºi Paris (2p).

Revenind la meciul cu Ljubljana, alb-al-
baºtrii au pornit în trombã, 4-0, un avantaj
pe care aveau sã-l gestioneze excelent, în-
cheind setul cu 25-19. Manºa secundã a
fost extrem de echilibratã ºi de dramaticã.
Alb-albaºtrii au cedat în prelungiri, dupã ce
au irosit trei mingi de a-ºi dubla avantajul:
27-29. Craiova s-a instalat din nou la con-
ducere dupã un 25-21, într-un act în care

slovenii au oferit o replicã dârzã pânã cãtre
final (17-18), pentru ca meciul sã fie în-
chis cu un 25-23, de asemenea dupã un
final în care a remontat spectaculos.

SCM “U”: Keller, Koprivica, Stulenkov,
Bartha, Licã, Bala – Mãrieº. Au mai intrat:
Suson, Georgescu, Ene.

„Am reuºit un meci extraordinar în faþa
unei echipe foarte bune. Am avut o atmo-
sferã fantasticã în salã ºi mulþumesc tutu-
ror celor care au fost prezenþi la meci. Bã-
ieþii au jucat cu o dãruire de nedescris ºi îi
felicit pentru aceastã victorie”, a spus teh-

nicianul craiovean, Dan Pascu.
„Este un succes foarte important pentru

noi. Mã bucur cã am revenit pe locul doi
ºi sper sã rãmânem acolo ºi dupã jocul din
Polonia.”, a adãugat ridicãtorul Cristian
Bartha.

Finalmente, a vorbit cãpitanul Laurenþiu
Licã: „Este o victorie foarte muncitã. Ne
dorim foarte mult sã mergem mai departe
în play-off ºi s-a vãzut acest lucru ºi pe
teren. În setul trei a fost momentul psiho-
logic, când ne-au condus cu trei puncte ºi
am reuºit sã revenim.”
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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, astãzi, 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

Antrenorul Craiovei, Gigi Mul-
þescu, catalogheazã derby-ul de
mâine, cu FCSB, drept unul dintre
cele mai importante jocuri pentru
el ºi pentru elevii sãi ºi îºi doreºte
foarte mult un succes, deºi recu-
noate cã s-ar mulþumi ºi cu o re-
mizã, þinând cont de valoarea ad-
versarului. „Nici nu trebuie sã mai
spun cât de important este acest
joc, atât pentru noi, ca echipã, fi-
indcã vrem ne calificãm matema-
tic în play-off, cât ºi pentru toatã
suflarea fotbalisticã din Oltenia. E
mult prea important meciul cu
Steaua pentru a ne mai crampona
de eºecul de la Botoºani, nu vreau
sã mai vorbim de acel meci, dis-
putat în condiþii speciale. Miza este
inestimabilã pentru un succes cu
Steaua, mi-aº dori sã avem la final
un gol în plus. ªi egalul e bun, ori-
ce punct câºtigat cu Steaua e un
plus. Pregãtim jocul cu responsa-
bilitate, trebuie sã avem o prestaþie
solidã ºi sã câºtigãm. Este posibil
sã fie schimbãri în primul 11. Tre-
buie sã rãmânem echilibraþi, o pre-
siune prea mare ar putea afecta ran-
damentul jucãtorilor. Combativita-
tea va fi la cote maxime ºi sper ca
ºi precizia sã fie la fel. Nu vreau sã
fim dominaþi de urã, fiindcã dacã

Gicã Craioveanu a fost felici-
tat de întregul lot al ªtiinþei pen-
tru ziua sa de naºtere, el împli-
nind 49 de ani de Valentine’s
Day, iar „Grande” nu a rãmas
dator, adresându-le un mesaj de
încurajare  alb-albaºtrilor înain-
tea derby-ului de mâine, la care
încearcã sã fie prezent ºi fostul
golgheter al Universitãþii. „Vã
mulþumesc pentru urãri, leilor,
sper sã fiu alãturi ºi alãturi de
acest public minunat pe care-l
avem sã vã împingem spre victo-
rie. Forza ªtiinþa” le-a transmis
Craioveanu juveþilor. Ultima pre-
zenþã a Gicanului la un meci cu
Steaua nu le-a purtat noroc alb-
albaºtrilor, care au fost eliminaþi
din sferturile de finalã ale Cupei
României, la ultimul meci jucat
pe vechiul „Ion Oblemenco”,
înaintea cãruia Craioveanu a cân-
tat imnul ªitinþei, alãturi de An-
drei Pãunescu.

Craioveanu, în prezent con-
silier de preºedinte de club la
Getafe, a declarat cã are în-

Aºa cum s-a întâmplat ºi înaintea
partidei din toamnã, cu Dinamo,

antrenorul ªtiinþei dã impresia cã
simte emulaþia din jurul derby-ului cu
FCSB, dar îºi doreºte ca sentimentele
sã nu-i nãpãdeascã ºi pe jucãtori, pe

care-i vrea focusaþi la meci

urâm nu avem timp sã construim.
Trebuie sã fim concentraþi ca ºi
cum ar fi ultimul joc din cariera
noastrã. Miza este inestimabilã,
orgoliul nu poate fi plãtit, nu poate
fi cântãrit” a spus Mulþescu.

Antrenorul Craiovei nu este pre-
ocupat dacã va întâlni Steaua sau
FCSB, ci strict de valoarea adver-
sarilor: „Chestia asta cu FCSB nu
mã intereseazã, pe mine mã preo-
cupã jucãtorii adversarului, valoa-
rea lor, nu numele echipei. Nu pot
sã cad pradã unor comentarii de
presã, eu vãd cã Steaua are jucã-
tori de valoare, care pot decide jo-
cul ºi putea sã câºtige uºor prime-
le douã meciuri dupã cum s-a pre-
zentat ºi ce jucãtori posedã. Au
multe alternative pentru a dezvolta
un joc solid”.

Mateiu nu mai e indezirabil
Dacã în tur Alex Mateiu nu a

evoluat, dupã ce Marcel Popescu
a declarat cã nu i se pare normal
sã fie folosit împotriva echipei an-
trenate de soþul agentului sãu, de
aceastã datã Gigi Mulþescu a spus
cã va conta pe mijlocaºul de 27 de
ani: „Mateiu este sub contract cu
noi ºi mã aºtept sã dea totul pe te-

ren, eu nu þin cont decât fotbal,
nu de alte probleme. Este matur
ºi avem încredere în el cã va juca
pentru culorile Craiovei. Ce mi s-
a pãrut interesant este cã a apã-
rut într-un ziar cã Steaua îl vrea
pe Acka tocmai înaintea meciu-
lui direct. Acka este în ultimele 6
luni de contract ºi el ar vrea sã
rãmânã, dar soþia sa vrea sã ple-
ce de aici”

Cãpitanul Craiovei, Andrei Ivan,
a declarat: „Va fi un meci foarte
greu, nu trebuie sã intrãm cu emoþii
sã ne ajutãm ºi sã luãm cele 3 punc-

te, care sunt foarte importante pen-
tru noi”. Ivan a primit interdicþie
de la conducerea clubului sã mai
facã acele salturi dupã marcarea
unui gol, însã Gigi Mulþescu îºi
doreºte sã le efectueze în continua-
re ºi sã aibã cât mai multe ocazii
de a le arãta. Portarul Pedro Min-
gote a rãmas impresionat, în scur-
tul timp petrecut în Bãnie, de pasi-
unea pentru fotbal a craiovenilor
ºi se simte deja dator sã contribuie
la o performanþã: „ Este un meci

greu, jucãm cu o echipã foarte
bunã, ne dorim foarte mult vic-
toria. Suntem motivaþi ºi trebuie
sã dãm sutã la sutã pentru a câº-
tiga. Craiova are niºte suporteri
minunaþi, sper sã vinã cât mai
mulþi sã ne sprijine ºi dupã meci
sã celebrãm victoria împreunã.
Îmi doresc foarte mult sã termi-
nãm campionatul pe podium ºi sã
aducem un trofeu în oraºul aces-
ta care pune atât de multã pasiu-
ne pentru fotbal. ”

„Grande”, încurajãri pentru alb-albaºtri„Grande”, încurajãri pentru alb-albaºtri„Grande”, încurajãri pentru alb-albaºtri„Grande”, încurajãri pentru alb-albaºtri„Grande”, încurajãri pentru alb-albaºtri

credere în prietenul sãu, Cos-
min Contra, care va fi prezen-
tat la Dinamo ºi îi ureazã suc-
ces, însã abia dupã meciul cu
Universitatea Craiova, pro-
gramat peste o sãptãmânã, în
etapa a 25-a din  Liga 1. „Îmi
pare rãu pentru nea Ando, e o
legendã la Dinamo. Dar, sin-
cer, am încredere în «Guriþã».
Poate sã califice echipa în

play-off.  Mã bucur pentru
amândoi (n.r. – Cosmin Con-
tra ºi Ionel Gane). Sunt pro-
fesioniºti, iar acolo unde li se
acordã încredere, trebuie sã
rãspundã. Le doresc mult no-
roc, dar dupã meciul cu noi,
Craiova! Cred cã o sã fie egal
sau va câºtiga Universitatea
Craiova”, a declarat Gheor-
ghe Craioveanu.
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