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-  Nu mã dumiresc, Popescu-
le, ce fac politicienii noºtri e co-
medie sau tragedie?

Localitatea Cetate
va beneficia, în acest
an, de ample lucrãri
de asfaltare, ce vizea-
zã atât drumurile care
se situeazã în intravi-
lan, cât ºi cele din
extravilanul comunei.
O mare parte din
fondurile de la bugetul
local, dar în principal
cele de la bugetul de
stat ºi din bugetul UE,
care vor fi atrase în
acest scop, vor fi in-
vestite în moderniza-
rea infrastructurii,
localitatea având ºi
avantajul cã, de mai
bine de 10 ani, deþine
alimentare cu apã. O
veste bunã este cã
reþeaua de canalizare
va fi extinsã ºi în satul
Moreni.
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Se încinge campania electo-
ralã în Franþa. ªi ne interesea-
zã. Din motive asupra cãrora nu
mai stãruim acum. Potrivit ulti-
melor sondaje, publicate ieri, de
Echos ºi Radio Classique - rea-
lizate de OpinionWay Orpi –
Marine Le Pen, preºedinta Fron-
tului Naþional, este creditatã cu
27% intenþie de vot, urmatã de
Francois Fillon ºi Emmanuel
Macron, fiecare cu câte 20%
intenþie de vot. Candidatul so-
cialiºtilor, Benoit Hamon rãmâ-
ne undeva la 16%, în timp ce
Jean Luc Menchon, reprezen-
tând „Franþa nesupusã”.

“De la robie,“De la robie,“De la robie,“De la robie,“De la robie,
la cetãþenila cetãþenila cetãþenila cetãþenila cetãþeni
europeni”europeni”europeni”europeni”europeni”

Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „Nunta„Nunta„Nunta„Nunta„Nunta
însângeratã”însângeratã”însângeratã”însângeratã”însângeratã”
va avea premierava avea premierava avea premierava avea premierava avea premiera
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“Prezentul:“Prezentul:“Prezentul:“Prezentul:“Prezentul:
o plãsmuireo plãsmuireo plãsmuireo plãsmuireo plãsmuire
a minþi mele!”a minþi mele!”a minþi mele!”a minþi mele!”a minþi mele!”

Despre cât de misterioasã rã-
mâne mintea umanã, despre cum
ar trebui sã ne raportãm la pro-
vocãrile cotidiene, despre influ-
enþa altora asupra propriei noas-
tre gândiri am încercat sã aflãm
amãnunte interesante de la psi-
hologul clinician Mihail Jianu.
Optimist convins ºi deprins de
mai bine de un deceniu cu prac-
tica de specialitate, acesta ne în-
deamnã sã ne calibrãm mai bine
stilul de viaþã, dorinþele ºi aspira-
þiile, pentru a nu cãdea pradã unor
dezamãgiri, ce se pot amplifica
în complicaþii greu de depãºit la
un moment dat.
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Schimb de replici
Gorghiu-Bãsescu în
timpul dezbaterilor
respingerii
OUG 13/2017

În cadrul dezbaterilor, Traian
Bãsescu, a susþinut cã decizia
CCR cu privire la OUG 13/2017
este în vigoare, fiind definitivã
ºi obligatorie. ”... Am condam-
nat emiterea ordonanþei 13 ºi
îmi menþin punctul de vedere cã
au fãcut o greºealã uriaºã ºi au
procedat greºit. În momentul de
faþã, în Codul Penal, art. 297
cu pribvire la abuzul în serviciu
nu mai existã”, a spus Traian
Bãsescu. Discursul lui Traian
Bãsescu a fost combãtut de
fostul preºedinte al PNL, Alina
Gorghiu. ”Atunci când eºti un
fost preºedinte de stat ai obliga-
þia, inclusiv în plenul Senatu-
lui, sã spui adevãrul, chiar dacã
nu eºti specialist. Nu o vorbesc
despre vânt din pupã sau de
tangaj, ci despre o decizie a
CCR. Nu tot sistemul judiciar
din România este în eroare,
numai dl. Bãsescu ºtie adevãrul.
Situaþia este un pic invers. (...)
Niciun rând din decizia CCR
nu dezincrimineazã abuzul în
serviciu”, a replicat Alina
Gorghiu. Fostul ºef al statului
a revenit la microfonul central
al Senatului: ”Constituþia nu
este gestionatã nici de domnul
Vlasov, de la Camera de
Comerþ a României. Când
vorbim de Codul Penal, nu e
arbitraj. Când vorbim de
Constituþie, vorbim de legea
supremã a statului”. Replica
lui Bãsescu a fost catalogatã de
Gorghiu ca fiind una ”de doi
lei”. ”Sunt un inginer mult
mai mult decât un jurist de
camerã de comerþ”, a conti-
nuat Bãsescu. În schimbul de
replici a intervenit senatorul
PSD ªerban Nicolae. ”Vã invit
sã vã daþi replicile între dum-
nevoastrã, chiar dacã sunt de
doi lei sau mai mulþi lei, pânã
la 200.000 de lei”, a spus
Nicolae.
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”Guvernul susþine abrogarea OUG 13/
2017. Prin urmare, susþine proiectul de lege
pentru respingerea OUG 13/2017”, a spus
reprezentantul Ministerului Justiþiei, Sofia
Mariana Moþ. Raportul Comisiei juridice a
fost votat de 113 voturi favorabile ºi ºapte
abþineri.

Cãlin Popescu-Tãriceanu a criticat faptul
cã în plenul Senatului este supusã la vot le-
gea de respingere a OUG 13, spunând cã este
o ”premierã absolutã”, care face rãu institu-
þiei. ªeful Senatului a refuzat sã prezideze
ºedinþa de plen. ”Astãzi suntem în faþa unei
premiere absolute, prin care Senatul urmea-
zã sã adopte o lege de respingere a unei or-
donanþe abrogate, deci care nu mai produce
efecte juridice. E ceva care pentru mine este
inexplicabil. Suntem în aceastã situaþie pen-
tru cã, în special cei de la USR ºi, într-o
mãsurã mai micã cei de la PNL, au fãcut mare
caz cã dupã ce ordonanþa a fost abrogatã, sã
o mai respingem o datã ºi în Parlament. În
viziunea unora care sunt aici, mã refer în
special la cei mai nou veniþi, este sã facã cu
orice preþ rãu. Orice trebuie respins”, a de-
clarat Tãriceanu.

Bogdan Chiriþoiu, preºedinte-
le Consiliului Concurenþei a spus
cã în acest an Autoritatea de Con-
curenþã se va “insista” pentru cre-
area platformei digitale destinatã
comparãrii preþurilor la combus-
tibil, asemãnãtoare Monitorului

Dezbateri aprinse în plenulDezbateri aprinse în plenulDezbateri aprinse în plenulDezbateri aprinse în plenulDezbateri aprinse în plenul
Senatului pe marginea OUG 13Senatului pe marginea OUG 13Senatului pe marginea OUG 13Senatului pe marginea OUG 13Senatului pe marginea OUG 13

Plenul Senatului a respins,
ieri, OUG 13/2017, în favoare

exprimându-se 110 senatori,
unul împotrivã, iar nouã sena-
tori s-au abþinut, proiectul ur-

mând sã fie trimis spre dezbate-
re în Camera Deputaþilor.

ªeful Senatului a criticat ºi faptul cã PSD
a ales sã ”promoveze” legea de respingere a
OUG 13. ”Inaugurãm, printr-o pemierã, o
situaþie care, dupã pãrerea mea, ne pune pe
noi, ca Senat ºi întreg Parlamentul, într-o si-
tuaþie nedoritã, care ar putea, dincolo de pe-
nibilul situaþiei, sã aducã o serie de consecin-
þe juridice pe viitor”, a mai adãugat preºedin-
tele Senatului.

Cãlin Popescu-Tãriceanu a criticat ºi fap-
tul cã protestele au continuat dupã abrogarea

OUG 13, cu ”patimi aprinse” ºi ”ultimatumu-
ri”.”Este o luptã de putere între cei care sunt
votaþi democratic, care înseamnã Parlament,
ca instituþie esenþialã a democraþie, Guvern,
care este expresia majoritãþii parlamentare ºi
cealaltã parte, forþe politice oculte, instituþii
care acþioneazã ocult ºi care nu au niciun fel
de legitimitate, dar vor cu orice preþ sã îºi
pãstreze puterea pe care au câºtigat-o în ulti-
ma vreme ºi care a dus la toate aceste excese
pe care le-aþi vãzut”, a spus Tãriceanu.

Consiliul Concurenþei investigheazã de ce preþul
carburanþilor din România depãºeºte media UE

Consiliul Concurenþei (CC) a demarat la
începutul lunii o investigaþie sectorialã pe

piaþa carburanþilor, urmând sã verifice de ce
preþul carburanþilor din România a crescut
în ultima perioadã peste media UE. Bogdan
Chiriþoiu, preºedintele CC spune cã evoluþia

preþului a fost surprinzãtoare.

Preþurilor, dar cã nu poate preci-
za când va fi finalizatã aceasta.
“Anul acesta vrem sã insistãm cu
platforma pentru compararea
preþurilor la combustibil. Vã mul-
þumim pentru ofertã. Am avut
succes cu Monitorul Preþurilor la

bunurile alimentare”, a declarat
ieri, Bogdan Chiriþoiu, preºedin-
tele Consiliului Concurenþei, la
conferinþa “ZF Power Summit
`17 – Fuel of the Future”.

Acesta a rãspuns astfel la in-
vitaþia de colaborare lansatã de
Rãzvan Nicolescu, fost ministru
al Energie, în prezent consultant
în cadrul Deloitte, care a spus
cã “Este importantã crearea plat-
formei digitale care sã cuprindã
toate preþurile la carburanþi din
România. Deloitte este dispusã sã
colaboreze gratis pentru acest
proiect”. Chiriþoiu a spus cã nu
poate avansa un termen pânã la
care va fi finalizatã platforma
pentru compararea preþului car-
buranþilor.

Anterior, într-un interviu acor-
dat MEDIAFAX, preºedintele
Consiliului Concurenþei a preci-
zat cã “Legea spune cã Statul tre-
buie sã asigure un comparator de
preþuri pentru serviciile bancare.
Cei de la Protecþia Consumato-

rului sunt interesaþi de proiectul
acesta ºi vom colabora cu ei, aºa
cum am colaborat ºi pentru Mo-
nitorul Preþurilor. De asemenea,
am dori sã existe un produs si-
milar pentru preþurile la benzinã
ºi motorinã. Aici însã sunt niºte
initiative private ºi nu vreau sã le
subminãm. Jobul Statului nu este
sã facã ceea ce deja fac privaþii.
Doar dacã vedem cã ceea ce fac
aceºtia nu merge destul de bine,
îi putem sprijini. Cred cã iniþiati-
vele actuale nu merg destul de
bine, dar vrem sã le ajutãm pe
ele sã creascã, nu sã le luãm noi,
Statul, locul”.

În opinia lui Hamza Karimov,
CEO, Socar România „Existã
problema legatã de stocul strate-
gic ºi de importul motorinei. Ro-
mânia nu est o þarã care sã-ºi
acopere consumul din producþia
internã ºi depinde de preþul inter-
naþional al petrolului. Acum trei
ani a fost un impozit care a mu-
tat stocurile în Ungaria”.
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Se încinge campania electo-
ralã în Franþa. ªi ne interesea-
zã. Din motive asupra cãrora nu
mai stãruim acum. Potrivit ulti-
melor sondaje, publicate ieri, de
Echos ºi Radio Classique - rea-
lizate de OpinionWay Orpi –
Marine Le Pen, preºedinta
Frontului Naþional, este credita-
tã cu 27% intenþie de vot, ur-
matã de Francois Fillon ºi Em-
manuel Macron, fiecare cu câte
20% intenþie de vot. Candida-
tul socialiºtilor, Benoit Hamon
rãmâne undeva la 16%, în timp
ce Jean Luc Menchon, repre-
zentând „Franþa nesupusã”, can-
didatul stângii radicale are doar
12%, deºi a promis un program

de investiþii pe cinci ani de 102
miliarde euro ºi 173 miliarde euro
cheltuieli publice pentru lupta
împotriva sãrãciei. În turul doi,
proiecþiile atestã cã Emmanuel
Macron ar învinge-o pe Marine
Le Pen (58% la 42% - 60% cu
40% în precedentul sondaj) ºi ar
trece ºi de Francois Fillon (56%
la 44% - 57% cu 43% în prece-
dentul sondaj). Cu alte cuvinte,
Emmanuel Macron este „pe
val”, deºi sâmbãtã, la Toulon,
înaintea unei reuniuni, în marea
salã Zenith, circa 200 de mani-
festanþi au protestat pentru afir-
maþia recentã, conform cãreia
colonizarea francezã a fost „o
crimã contra umanitãþii”. S-a

întâmplat însã un lucru, care nu
poate fi trecut cu vederea: Fran-
cois Fillon, potrivit ultimului son-
daj Ifop, pentru Journal du Di-
manche (JDD) a aflat cã... 70%
din simpatizanþii republicani do-
resc sã rãmânã candidat la ale-
gerile prezidenþiale. Adicã a câº-
tigat o bãtãlie. Dupã ce i se ce-
ruse retragerea din competiþie.
Sondajul relevã o schimbare sen-
sibilã de opþiuni, în raport cu o
mãsurãtoare sociologicã ante-
rioarã, realizatã în urmã cu douã
sãptãmâni. Atunci 65% dintre
cei intervievaþi nu mai doreau
menþinerea în cursã a câºtigã-
torului alegerilor primare, în
câmpul dreptei. Doar 33% din-

tre repondenþi doreau sã rãmâ-
nã, iar 2% nu se pronunþau. Fra-
gilizat de bãnuiala angajãrii fic-
tive, de care ar fi beneficiat per-
soane apropiate, la cabinetul sãu
senatorial, cu ani în urmã, primit
cu reticenþã peste tot, întâmpi-
nat chiar cu ostilitate, cu pancar-
te belicoase „Fillon demisia”,
„Fillon a minþit”, el a rãmas me-
reu consecvent cu sine. „Nu mã
las intimidat, nici de atacuri,
nici de manifestanþi care nu
ne dau voie sã vorbim. Apã-
rãm un proiect pentru Fran-
þa. În democraþie sufragiul
universal decide ºi nu fieca-
re”. Reafirmând cã doar pro-
gramul sãu este „capabil sã re-

MIRCEA CANÞÃR
dreseze Franþa” ºi sã asigure
securitatea, a mulþumit mereu
susþinãtorilor sãi. Fillon a câºti-
gat o bãtãlie, dar campania elec-
toralã nu este terminatã. Trebu-
ie sã îi convingã pe francezi. În-
tre timp însã a apãrut un alt atac
la adresa sa legat de faptul cã ar
fi conferenþiat, în 2014 la Varºo-
via, în 2016 la Madrid, în 2016 la
Abu Dabi ºi Rabat, fiind de fie-
care datã bine remunerat. Misi-
unea este dificilã, dar, dupã toa-
te aparenþele, Francois Fillon se
anunþã „o piatrã tare”. În plus,
reprezintã „dreapta”, care nu
poate accepta ideea cã, dupã
mandatul lui Francois Hollande,
nu urmeazã la guvernare.

Noi angajãri în spitaleleNoi angajãri în spitaleleNoi angajãri în spitaleleNoi angajãri în spitaleleNoi angajãri în spitalele
din judeþul Doljdin judeþul Doljdin judeþul Doljdin judeþul Doljdin judeþul Dolj

Zece proiecte  ºi o informare referitoare la
asigurarea transparenþei decizionale au fost
ieri, pe ordinea de zi a ºedinþei ordinarea a
Consiliului Judeþean Dolj. S-a discutat despre
modificarea organigramei statului de funcþii ºi

a regulamentului de organizare ºi funcþionare
pentru Spitalul Orãºenesc “Aºezãmintele
Brâncoveneºti” Dãbuleni, un proiect care a
iscat mici controverse pe marginea numãrului
de angajaþi din aceastã unitate spitaliceascã.

În cadrul acestui Spital se vor
deschide douã noi cabinete, unul de
endocrinologie ºi altul de medicinã
dentarã. Primul va avea nevoie de
un medic specialist ºi de un asis-
tent medical generalist, iar cel de
medicinã dentarã  va angaja  un
medic dentist ºi un asistent medi-
cal generalist. Consilierul judeþean
Cosmin Cãlin a ridicat o problemã
în legãturã cu completarea lunarã
a acestui stat de funcþii ºi a între-

bat de ce în fiecare lunã se vine cu
solicitãri de completare ºi nu se vinã
o singurã datã, cu o singurã pro-
punere, în felul acesta numãrul de
angajaþi nu se va mai cunoaºte cu
exactitate.

ªi Spitalul de Pneumoftiziologie
de la Leamna a propus tot ieri spre
aprobarea consilierilor judeþeni
modificarea organigramei solicitând
douã posture de asistent medical ºi
un post de munctor calificat.

S-a aprobat ºi mandatarea îm-
puternicitului judeþului Dolj la SC
Compania de Apã Oltenia SA, în
persoana Mariei Andreescu, pentru
a vota în Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor din 10
martie 2017 ºi s-a votat în unani-
mitate înfiinþarea unui punct de lu-
cru al CAO la Staþia de Epurare Ape
Uzate Craiova-Fãcãi. Aceastã sta-
þie a fost reabilitatã ºi modernizatã
în 2012, lucrarea fiind executatã în

cadrul unui program ISPA. “Men-
þionãm cã înfiinþarea noilor punc-
telor de lucru este necesarã în ve-
derea demarãrii procedurilor de
autorizare ºi funcþionare a obiec-
tivelor realizate în cadrul proiec-
tului “Extidinderea ºi moderniza-
rea infrastructurii de apã ºi apã

uzatã în judeþul Dolj”, cerinþã a Mi-
nisterului Dezvoltãrii Regionale,
Administraþiei Publice ºi Fonduri-
lor Europene”, se precizeazã în
raportul Consiliului Judeþean Dolj,
prezentat ieri, spre analizã aleºilor
judeþeni.

MARGA BULUGEAN

Contestaþie respinsã
pentru ucigaºul din Rovine

Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, ieri, contestaþia
formulatã de Bogdan Nicolae Dosof-
tei, de 21 de ani, din Pleniþa, cel care
a ucis un tânãr ºi a rãnit altul în urma
unei încãierãri în cartierul craiovean
Rovine. Acesta a contestat prelun-

girea arestãrii preventive cu încã 30
de zile, mãsurã dispusã de magistra-
þii Tribunalului Dolj faþã de el, pe 13
februarie a.c., însã Curtea de Apel
i-a respins contestaþia astfel cã rã-
mâne dupã gratii. Reamintim cã, pe
16 ianuarie a.c., în jurul orei 2.00,
Dosoftei, care participa la o petre-
cere în blocul C31, de pe strada Ma-
ramureº, s-a implicat într-o încãie-
rare ºi l-a înjunghiat cu un cuþit cu
lamã rabatabilã tip briceag, în zona
toracicã, pe Grigorie Robert Adrian,
în vârstã de 19 ani, care a decedat,
apoi l-a rãnit cu cuþitul în zona coap-
sei piciorului drept ºi a umãrului
drept pe Doru Gheorghe Voicu, tot
de 19 ani.

CARMEN ZUICAN

Într-o singurã zi, 80 de ºoferiÎntr-o singurã zi, 80 de ºoferiÎntr-o singurã zi, 80 de ºoferiÎntr-o singurã zi, 80 de ºoferiÎntr-o singurã zi, 80 de ºoferi
sancþionaþi de poliþiºtii rutieri craiovenisancþionaþi de poliþiºtii rutieri craiovenisancþionaþi de poliþiºtii rutieri craiovenisancþionaþi de poliþiºtii rutieri craiovenisancþionaþi de poliþiºtii rutieri craioveni

Efectivele Biroului Rutier Craiova au or-
ganizat, în cursul zilei de duminicã, pe prin-
cipalele artere de circulaþie din Craiova, o
acþiune pentru prevenirea ºi combaterea ac-
cidentelor de circulaþie generate de nerespec-
tarea de cãtre conducãtorii auto a regimului
legal de vitezã. Poliþiºtii rutieri au acþionat cu

precãdere în locurile în care s-au înre-
gistrat accidente în ultima perioadã, ur-
mãrindu-se, totodatã, ºi conºtientiza-
rea ºoferilor cu privire la riscurile la care
se expun atunci când nu respectã vite-
za legalã instituitã pe anumite sectoare
de drum. Ca urmare a abaterilor con-
statate, în numai câteva ore au fost apli-
cate 80 de sancþiuni contravenþionale,
valoarea amenzilor fiind de peste 12.000
lei, dintre acestea 47 fiind aplicate unor
ºoferi care au apãsat prea tare pedala
de acceleraþie ºi au depãºit viteza lega-
lã. Ca mãsurã complementarã, în 5 ca-

zuri au fost reþinute permisele în vederea
suspendãrii dreptului de a conduce auto-
vehicule pe drumurile publice, au precizat
reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean (IPJ) Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, vineri, 17 februa-
rie a.c., apelurile declarate de cei
doi bulgari, o femeie ºi un bãrbat,
ambii în vârstã de 30 de ani, ares-
taþi anul trecut, în luna iulie, dupã
ce au montat aparaturã de skim-
ming la un bancomat din cartierul
craiovean Brazda lui Novac: „Res-
pinge apelurile formulate de incul-
paþi, ca nefondate. Deduce deten-
þia preventivã a inculpaþilor în
continuare la zi. Obligã pe ape-
lanþii inculpaþi la plata sumei de
câte 50 lei fiecare cheltuieli judi-
ciare avansate de stat, urmând ca
suma de 104,19 lei reprezentând

Conform reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, dumini-
cã, 19 februarie a.c., în jurul orei
13.00, la Punctul de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat, judeþul
Dolj, s-a prezentat pentru a efec-
tua formalitãþile de frontierã, ce-
tãþeanul turc H.E., la volanul unui
automarfar marca Volvo, înma-
triculat în Turcia. Acesta era în-

Cetãþean turc, urmãrit internaþional pentru
trafic de droguri, prins la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã doljeni au depistat ºi predat
autoritãþilor competente un cetãþean turc, dat în urmãrire
internaþionalã întrucât era cãutat de autoritãþile elene
pentru sãvârºirea unor infracþiuni privind traficul de
droguri. Bãrbatul a ajuns în arestul IPJ Dolj, dupã ce a
fost prins duminicã, la PTF Calafat, unde a prezentat la
controlul de frontierã o carte de identitate belgianã falsã.

soþit de o persoanã de sex mas-
culin care a prezentat la contro-
lul de frontierã o carte de identi-
tate belgianã. În urma verificãri-
lor specifice, echipa comunã for-
matã din poliþiºti de frontierã ro-
mâni ºi bulgari a constatat cã
documentul prezentat la control
este falsificat, neîndeplinind con-
diþiile de formã ºi fond caracte-
ristice unui document autentic.

În continuarea verificãrilor, s-a
constatat faptul cã persoana în
cauzã este cetãþeanul turc Bay-
ram H., în vârstã de 48 de ani,
urmãrit internaþional, pe numele
acestuia fiind emis un mandat
european de arestare de cãtre
autoritãþile judiciare din Grecia,
pentru sãvârºirea unor infracþi-
uni privind traficul de droguri.
Bãrbatul a fost predat unei echi-
pe de poliþiºti din cadrul Poliþiei
Municipiului Calafat, de unde a
fost preluat de poliþiºti din cadrul
Servicului de Investigatii Crimi-
nale Dolj. Oamenii legii l-au pre-
zentat Parchetului de pe lângã
Curtea de Apel Craiova care a
emis pe numele acestuia ordo-
nanþã de reþinere pentru 24 ore,
fiind introdus în arestul IPJ Dolj.

Pe numele ºoferului au fost în-
tocmite acte premergãtoare de
cercetare penalã pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de complicitate la

trecerea ilegalã a frontierei de stat,
dupã cum a precizat subcomisar
Dãnuþ Rudãreanu, purtãtorul de
cuvânt al STPF Dolj.

 Sentinþã definitivã!

Bulgarii prinºi cu „pisicuþa” la un bancomatBulgarii prinºi cu „pisicuþa” la un bancomatBulgarii prinºi cu „pisicuþa” la un bancomatBulgarii prinºi cu „pisicuþa” la un bancomatBulgarii prinºi cu „pisicuþa” la un bancomat
din Brazdã fac câte 1 an ºi 10 luni de puºcãriedin Brazdã fac câte 1 an ºi 10 luni de puºcãriedin Brazdã fac câte 1 an ºi 10 luni de puºcãriedin Brazdã fac câte 1 an ºi 10 luni de puºcãriedin Brazdã fac câte 1 an ºi 10 luni de puºcãrie

Bulgarii arestaþi în Craiova, la jumãtatea anului trecut,
întrucât au fost prinºi cu aparaturã de skimming asupra lor,
ºi-au aflat sentinþa definitivã. Ei au recunoscut comiterea
faptelor în faþa judecãtorilor de la Tribunalul Dolj ºi au fost
condamnaþi, în luna noiembrie, la câte 1 an ºi 10 luni de
închisoare cu executare, au declarat apel, iar la sfârºitul
sãptãmânii trecute, vineri, 17 februarie a.c., Curtea de Apel
Craiova le-a respins apelurile ºi i-a menþinut în spatele
gratiilor unde vor rãmâne pânã la ispãºirea pedepselor.

onorariul interpretului de limba
bulgarã precum ºi suma de 720 lei
reprezentând onorariile avocaþilor
desemnaþi din oficiu pentru incul-
paþi sã fie suportate din fondurile
Ministerului Justiþiei. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã”,
dupã cum se aratã în hotãrârea in-
stanþei. Astfel, bulgarii rãmân cu
pedepsele primite pe 21 noiembrie
2016 la Tribunalul Dolj. Mai exact,
Anton Asenov ºi Krasimira Kevre-
va, acuzaþi de operaþiuni ilegale cu
dispozitive sau programe informa-
tice ºi deþinere de instrumente în
vederea falsificãrii de valori, ºi-au
recunoscut faptele în faþa judecã-

torilor craioveni ºi au cerut sã be-
neficieze de reducerea cu o treime
a limitelor de pedeapsã, solicitare
admisã de magistraþi care i-au con-
damnat la câte 1 an ºi 10 luni de
închisoare cu executare pentru
ambele infracþiuni reþinute în sar-
cina lor: „contopeºte pedepsele
aplicate inculpatului Asenov An-
ton , urmând ca acesta sã execute
pedeapsa cea mai grea de 1 an ºi
6 luni închisoare la care se adau-
gã sporul obligatoriu de 4 luni în-
chisoare (1/3 dintr-un an închisoa-
re), inculpatul urmând sã execute
pedeapsa de 1 an ºi 10 luni
(….).Contopeºte pedepsele apli-
cate inculpatei Kevreva Krasimi-
ra , urmând ca aceasta sã execute
pedeapsa cea mai grea de 1 an ºi
6 luni închisoare la care se adau-
gã sporul obligatoriu de 4 luni în-

chisoare (1/3 dintr-un an închi-
soare), inculpata urmând sã exe-
cute pedeapsa de 1 an ºi 10 luni
închisoare”. Judecãtorii de la Tri-
bunal au mai dispus confiscarea
aparaturii deþinutã de cei doi ºi i-
au obligat la achitarea a câte 3.500
lei cheltuieli judiciare. Reamintim
cã, poliþiºtii din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Orga-
nizate (BCCO) Craiova ºi procu-
rorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Te-
ritorial Craiova au depistat, vineri,
15 iulie 2016, la un hotel din Cra-
iova, doi cetãþeni bulgari, Anton
Asenov ºi Krasimira Kevreva,
ambii în vârstã de 30 de ani, sus-
pectaþi de comiterea de operaþiuni
ilegale cu dispozitive sau progra-
me informatice. Potrivit Inspec-
toratului General al Poliþiei Româ-
ne (IGPR), în urma percheziþiilor

corporale, asupra acestora poliþiº-
tii au gãsit ºi ridicat 13 carduri
bancare ºi plasticuri prevãzute cu
bandã magneticã, 6 cartelele tele-
fonice, un dispozitiv de tip skim-
ming, stick de memorie, dar ºi 400
de euro, 400 de leva ºi 129 de lei.
De asemenea, oamenii legii au des-
cins ºi în camera de hotel unde
erau cazaþi cei doi, fiind ridicate
în vederea cercetãrilor alte 7 dis-
pozitive de tip skimming, 2 lapto-
puri, precum ºi diferite înscrisuri.
Potrivit anchetatorilor, în cursul
zilei de joi, 14 iulie 2016, cei doi
ar fi montat un dispozitiv de skim-
ming la un ATM bancar, din car-
tierul craiovean Brazda lui Novac,
în zona Simplon. De atunci, cei
doi bulgari sunt în spatele gratii-
lor, aceastã perioadã urmând sã fie
scãzutã din pedeapsa primitã.
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Interesantã dintotdeauna dato-
ritã vecinãtãþii cu fluviul Dunãrea,
care formeazã o frumoasã plajã
acum, ºi asociatã în ultimul timp
cu poetul Mircea Dinescu, un
personaj extrem de pitoresc al
locului, localitatea Cetate devine,
din ce în ce, mai atractivã. Portul
Cultural, unde se discutã subiec-
te de literaturã, arhitecturã ºi film,
toate asezonate cu o gastronomie
tradiþionalã, devine, în lunile fier-
binþi de varã, un adevãrat mag-
net pentru intelectualii fini, iubito-
rii de cãlãtorii pe Dunãre ºi chiar
pentru oamenii simpli care îºi do-
resc sã se evadeze, câteva ore,
într-un mediu relaxant. Sunt ab-
solut irezistibile priveliºtea pe care
o oferã fluviul ºi bucãtãria maes-
trului Dinescu, care promoveazã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Primãria CetatePrimãria CetatePrimãria CetatePrimãria CetatePrimãria Cetate
investeºte în infrastructurãinvesteºte în infrastructurãinvesteºte în infrastructurãinvesteºte în infrastructurãinvesteºte în infrastructurã
Localitatea Cetate va beneficia, în acest an, de

ample lucrãri de asfaltare, ce vizeazã atât drumu-
rile care se situeazã în intravilan, cât ºi cele din
extravilanul comunei. O mare parte din fondurile
de la bugetul local, dar în principal cele de la bu-
getul de stat ºi din bugetul UE, care vor fi atrase
în acest scop, vor fi investite în modernizarea in-
frastructurii, localitatea având ºi avantajul cã, de
mai bine de 10 ani, deþine alimentare cu apã. O
veste bunã este cã reþeaua de canalizare va fi ex-
tinsã ºi în satul Moreni.

preparate de-a dreptul fabuloase:
sarmale fierte în vin ºi cu carne
de gâscã roºie, cea mai bunã pas-
tramã de raþã, zacusca uºor pi-
cantã din legume întregi, afumã-
turi la lemn de prun sau clãtitele
cu dulceþuri de casã.

Turismul, în atenþia autoritãþilor
În tot acest cadru atrãgãtor atât

pentru iubitorii de culturã, cât ºi
pentru gurmanzi, autoritãþile loca-
le ºi-au propus sã dezvolte ºi mai
mult turismul din zonã. Primul pas
a fost fãcut în anii trecuþi când douã
dintre cele patru lacuri ale locali-
tãþii au fost amenajate. Cel mai
mare lac, Cazan Bocu, a fost prins
într-un proiect cu fonduri europe-
ne, fiind transformat într-un spaþiu
de agrement. Luciul de apã a fost

populat cu peºti, iar apoi, pe mal, a
fost ridicat un muzeu al pescaru-
lui. Cel de-al doilea lac a fost ºi el
modernizat, dupã ce a fost conce-
sionat unui om de afaceri. Un
punct de atracþie în timpul verii este
însã malul Dunãrii pe care s-a
amenajat, în timp, o frumoasã pla-
jã. În lunile în care soarele înfier-
bântã nisipurile din jur, sub umbre-
luþele din papurã este aglomeraþie
mare, iar la sfârºit de sãptãmânã
sunt chiar ºi câteva sute de doljeni
care vin sã se relaxeze în acest
loc, unii dintre ei strãbãtând chiar
distanþa apreciabilã de la Craiova
pânã la Cetate. Pânã la plajã, pot
admira conacul boierului Barbu
Drugã, care a deþinut multe pro-
prietãþi în zonã.

Continuã asfaltarea comunei
Localitatea Cetate este una din-

tre cele mai mari ºi mai bine gos-
podãrite din  judeþ, dar autoritãþile
vor sã ridice ºi mai sus ºtacheta,
propunându- ºi acum sã creeze ºi
condiþiile pentru practicarea unui
turism incipient. Strategia pentru
acest an este de a îmbunãtãþi in-
frastructura rutierã, aici intrând
atât drumurile din interiorul locali-
tãþii, cât ºi cele din extravilan. În
prezent, se aflã în desfãºurare o
lucrare de asfaltare a 7 kilometri
de drum, dintre care au fost finali-
zaþi deja primii 3 kilometri. Primã-
ria Cetate ºi-a propus ca, în 2017,
acest program sã continue, urmând
sã fie asfaltaþi alþi 7 kilometri de
drum. Reprezentanþii administra-
þiei locale recunosc cã aceastã lu-
crare amplã de asfaltare nu ar fi

fost posibilã dacã localitatea nu ar
fi fost racordatã la utilitãþi, mare
parte din ea. Cetate a fost printre
primele localitãþi rurale din Dolj
care a introdus apa curentã, în
2005. Satul Moreni va beneficia ºi
el, în perioada urmãtoare, de lu-
crãri de introducere a reþelei de ca-
nalizare.

Se dubleazã numãrul
camerelor de supraveghere
Autoritãþile au început sã in-

vesteascã ºi în siguranþa localni-
cilor ºi vor continua anul acesta
sã amplaseze camere video de
supraveghere în cele mai impor-
tante puncte ale localitãþii. Pânã
acum au fost montate opt astfel
de dispozitive, urmând ca, lunile
viitoare, numãrul acestora sã se
dubleze. Potrivit reprezentanþilor
Primãriei Cetate, aceste camere
îºi ating scopul, fiind de ajutor
oamenilor legii care utilizeazã ima-

ginile surprinse pentru a depisa
autorii unor eventuale infracþiuni,
iar, în ultima perioadã, evenimen-
tele neplãcute sunt mai puþine.

Totodatã, Primãria Cetate are
în plan sã extindã ºi reþeaua elec-
tricã, precum ºi pe cea de iluminat
public în zonele în care nu existau.

Lista de investiþii ºi demararea
lucrãrilor se vor putea face însã
numai dupã ce va fi definitivat
bugetul localitãþii, care a fost, la
rândul lui, întârziat de situaþia de
la nivel naþional.
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Cum se vede lumea actualã
prin ochii psihologului? În ce
culori puteþi zugrãvi un tablou þi-
nând cont de apetitul actual al oa-
menilor pentru informare ºi, mai
puþin, pentru culturã generalã sau
specializare cât mai accentuatã?

Sunt mulþi ani de când am în-
ceput sã lucrez cu oamenii, sus-
þinându-i ºi ajutându-i sã îºi gã-
seascã propria cale. Mi-am dat
seama cã, deºi mulþi dintre ei
spun cã îºi doresc sã depãºeas-
cã problemele, în acelaºi timp
rãmân blocaþi în nesiguranþã, in-
certitudine ºi teamã ºi au nevoie
sã devinã mai conºtienþi, sã îºi
gãseascã motivaþia, sã se reco-
necteze cu puterea lor interioarã.
De multe ori, aceºtia nici mãcar
nu realizeazã cã au o problemã,
deoarece disfuncþionalitatea a
devenit parte din normalitatea vie-
þii lor. Aºadar, continuã sã trã-
iascã în aceeaºi manierã dure-
roasã contaminându-se unii pe
alþii cu nefericire.

ªi eu am trecut printr-un mo-
ment definitoriu în viaþa mea,
când a trebuit sã aleg fie sã con-
tinui pe drumul pe care eram deja,
însã unde mã simþeam nefericit,
fie sã las totul în urma mea ºi sã
îmi construiesc o nouã viaþã. Do-
rindu-mi sã aflu rãspunsuri la
problemele existenþei, sã înþeleg
mai bine oamenii ºi viaþa, sã des-
luºesc felul în care funcþioneazã
ºi de ce funcþioneazã aºa, am ales
o nouã cale, care m-a adus în
punctul în care sunt astãzi. Am
citit, am studiat ºi am explorat
mult ºi, cãutând sã mã desãvâr-
ºesc pe mine, mi-am gãsit ºi vo-
caþia.

Vã aflaþi la pragul a peste
11.000 de ore de activitate psi-
hologicã. Cum aþi descrie anii
anteriori, când eraþi la debu-
tul activitãþii de explorare a
uneia dintre cele mai tainice
universuri: creierul uman?

Au fost ani de tocire, de ºle-
fuire, de captare a unor experi-
enþe unice, de momente incredi-
bile, de un consum energetic
mare. Mã fascinezã ºi acum, ca
în prima zi omul... creierul… per-
sonalitatea… caracterul!

Consideraþi cã paleta pro-
blemelor de comportament s-
a extins în ultimii ani ºi dacã
da, care pot fi cauzele unei ast-
fel de amplificãri?

Problemele de comportament

“Prezentul: o plãsmuire a minþi mele!”“Prezentul: o plãsmuire a minþi mele!”“Prezentul: o plãsmuire a minþi mele!”“Prezentul: o plãsmuire a minþi mele!”“Prezentul: o plãsmuire a minþi mele!”
Despre cât de misterioasã rãmâne mintea umanã,

despre cum ar trebui sã ne raportãm la provocãrile
cotidiene, despre influenþa altora asupra propriei
noastre gândiri am încercat sã aflãm amãnunte
interesante de la psihologul clinician Mihail Jianu.
Optimist convins ºi deprins de mai bine de un dece-
niu cu practica de specialitate, acesta ne îndeamnã
sã ne calibrãm mai bine stilul de viaþã, dorinþele ºi
aspiraþiile, pentru a nu cãdea pradã unor dezamãgiri,
ce se pot amplifica în complicaþii greu de depãºit la
un moment dat. ªi, nu în ultimul rând, suntem sfãtuiþi
sã dãm o mare însemnãtate gândului, expresia cea
mai intimã cu putinþã a manifestãrii noastre interioa-
re, gând care ne oferã prezentul actual  prin acþiunile
întreprinse ºi ne aºterne, uºor-uºor, viitorul.

s-au adâncit din mai multe cau-
ze: neîncrederea în propria per-
soana, stresul, teama, frica, in-
certitudinea, imaturitatea psiho-
emoþionalã.

Cum au evoluat practicile ºi
metodele de investigare în psi-
hoterapia actualã? Folosiþi ace-
leaºi metode ca ºi în urmã cu
12 ani, când aþi fãcut pasul în
acest univers fascinant?

Metodele ºi practica psiholo-
gicã s-au îmbunãtãþit considera-
bil, se pune accent pe detalii, pe
nevoiile reale ale oamenilor, sunt
cursuri, teste specifice fiecarei
probleme în parte. Se pune un
mare accent pe dezvoltarea ºi au-
tocunoaºterea individului.

Într-o schemã pur cronolo-
gicã, de vârstã, care apreciaþi
cã sunt cele mai expuse cate-
gorii de vârstã la o perturbare
a normalitãþii psihice?

Adolescenþii sunt vulcanici,
trãiesc cu ceea mai mare intensi-
tate fiecare emoþie, pozitivã sau
negativã, plini de energie, cu pro-
blemele ºi dificultãþiile specifice
vârstei. Adultul, dacã nu setea-
zã bine ritmul de viaþã, realita-
tea, nevoile, doinþele ºi asuma-
rea apar probleme mãrunte la
început, apoi se transformã în
situaþii, uneori, greu de depãºit.
Pornind de la stres, dezamãgire,
insomnie, atac de panicã, depre-
sie se poate ajunge la obsesie,
nevrozã, tulburãri, fobii, pânã în
vârsta de 40-45 de ani.

Între om, ca personalitate
bine definitã ºi societatea cu
ansamblul sãu de normative ºi
de statusuri predefinite, care
apreciaþi cã are o înrâurire ºi
poate influenþa mai mult?

Mediul are o influenþã majorã
în definirea personalitãþii umane.
Societatea lasã urme în perso-
nalitatea omului, influenþeazã
foarte mult deciziile ºi acþiunile
unui om.

Cât de importantã mai este lec-
tura, acum, în era high-tech-ului,
pentru a menþine gândirea într-
un echilibru cât de cât benefic?

Lectura este esenþialã în dez-
voltarea ºi menþinerea planului
cognitiv cât mai ºlefuit.

Privind retrospectiv, ce aþi
lãsa în urma din întreg bagajul
dumneavoastrã emoþional ºi de
cunoºtine ºi ce aþi dori sã pãs-
traþi, ca pe ceva fundamental
în formarea ºi definirea ca om?

Fiecare experienþã trãitã, fie-
care eroare, fiecare moment plin
de intensitate sau banal m-au aju-
tat sã devin ceea ce sunt azi, un
om cu flexibilitate în gândirea in-
dependentã. Nu aº lãsa nimic în
urma mea. Apreciez ºi mã bucur
de fiecare experienþã trãitã.

La final, îngãduiþi-mi sã vã
adresez o întrebare puþin mai
delicatã. Care a fost cea mai
grea lecþie de viaþã pe care aþi
primit-o ºi cum aþi gestionat-
o la acel moment ºi, ulterior,
de-a lungul timpului?

Sã am rãbdare ºi un grad
crescut de atenþie la detalii. De-
taliile fac diferenþa se spune. Aºa
este! La început nu acordam
atenþia cuvenitã detaliilor ºi am
învãþat ceea ce înseamnã sã
aloci timpul ºi energia pentru
acest fapt. Mã bucur nespus, cã
am învãþat repede ºi bine, cum
sã gestionez rãbdarea ºi detaliile
în orice problemã. Trãiesc dupã
reguli simple: cine doreºte – va
veni, cui îi trebuie – va suna, cui
îi este dor – va suna, cui nu îi
pasã – problema lui, scuzele nu
mã intereseazã! ªi, mai este un
amãnunt foarte important: ai
mare grijã cui îi spui proble-
mele, nu toþi care îþi zâmbesc
îþi sunt ºi prieteni.

Prezentul pe care îl trãiesc
este o plãsmuire a minþii mele,
având la temelie gândurile pe
care le-am trãit în trecut. În con-
secinþã, viitorul va fi o plãsmui-
re formatã din gândurile pe care
le cuget în prezent. ªi, pentru
cã în trecut nu mai pot acþiona,
iar in viitor nu am cum ajunge,
tot ceea ce conteazã este gândul
pe care îl am în prezent. De gân-
dul din prezent se leagã toatã
viaþa mea, de gândul din pre-
zent este legatã starea mea de
sãnãtate, relaþiile mele, starea
mea financiarã, mulþumirea
sau nemulþumirea profesiona-
lã. Deoarece gândul produce o
emoþie, iar emoþia o acþiune pu-
ternicã. Acþiunea, ºi numai ea,
scrie rezultatul vieþii mele.

Ce înseamnã profesional
acest ultim deceniu

de activitate?
De 12 ani sunt psiholog, nu

ºtiu dacã este mult sau puþin, nu
ºtiu dacã ar trebui sã mã bucur
sau nu, dar de când am pornit pe
acest drum, plin de necunoscut,
de emoþii diverse, de stãri com-
plexe am învãþat sã-mi folosesc
mintea la maximum. Sunt al 1.212
psiholog clinician atestat de Co-
legiul Psihologilor din România.
Specialiºtii în domeniu afirmã: sã
fii un profesionist în orice dome-
niu, trebuie sã ai la activ 10.000
de ore în acel domeniu. Am fã-
cut un calcul simplu ºi cred cã
am ajuns la 11.350 de ore, pot sã
trec la profesioniºti, dar mai am
un drum anevoios de strãbãtut
pânã la urmãtoarea etapã.

Practic cu mare drag activita-
tea de psiholog, fiindcã iubesc
aceastã profesie, mai mult decât
banii pe care îi obþin practicând-o.
Mã conduce la o stare de mulþu-
mire interioarã, de împlinire în con-
cordanþã cu scopul meu pe lume,
care în mod evident, îmi dã o sta-
re aproape perpetuã de fericire.

Cum putem fi mai fericiþi?
Exemplificaþi cu

propria persoanã.
Fericirea mea se construieºte

prin faptele mele, orientate în di-
recþia slujirii semenilor mei. Dacã
doar privesc cerul albastru sau
mã uit la frunzele tomnatice aº-
ternute ca un covor la picioarele
mele ºi simt aceeaºi stare, ea nu
dureazã decât atâta vreme cât
sunt acolo. Însã, atunci când fac
o faptã bunã ºi de ea beneficiazã
cât mai mulþi oameni, pe o pe-
rioada cât mai lungã de timp, fe-
ricirea pe care o resimt atunci
este aproape permanentã. Mulþu-
mirea de sine îmi va umple su-
fletul ºi voi pãstra cu mine, me-
reu, cel mai de preþ bun pe care-
l pot obþine în aceastã viaþã: slu-
jirea semenilor, zi de zi!

Am învãþat sã am grijã de
gândurile mele cu privire la vii-
torul meu. Învãþ, zi de zi, sã-mi
controlez mintea, sã am echilibrul
ºi consecvenþa necesarã traversã-
rii momentelor critice, sã contro-
lez informaþiile pe care le las sã
pãtrundã în mintea mea, sã con-
troleaz reacþiile ºi acþiunile din pre-
zent ºi cred ca voi avea un viitor
aidoma dorinþelor mele celor mai
adânci. Am observat cã oamenii
sunt ca fierul. Fiinþele umane sunt
ca oþelul. Poate oamenii sunt im-
puri ºi slabi. Fiinþele umane sunt
cât pot ele de pure ºi puternice.
Cum sã ne raportãm la
provocãrile vieþii?

Cu toþii avem capacitatea de a
ne oþeli, trecând prin forjare, pre-
sare ºi cãlire de nenumãrate ori.
Viaþa aceasta este ºi forjã ºi presã
ºi mediu de cãlire pentru om,
dar numai el poate decide dacã
doreºte sã scape de impuritãþi ºi
sã devinã o lamã ascuþitã de sa-
bie. Pentru cei mai mulþi, a de-
veni sabie înseamnã a-ºi asuma
responsabilitatea unei sãbii ºi a
tãia în carne vie, atunci când în-
tâlnesc un oponent; acest lucru
este înfricoºãtor ºi de aceea ma-
joritatea acceptã, în continuare,
postura de fier impur.

De vrei sã devii puternic, ac-
ceptã din start procesul de elimi-
nare a impuritãþilor ºi lasã viaþa sã
îþi serveascã lecþiile de care ai ne-
voie, iar tu strãduieºte-te sã le în-
veþi morala, încã de prima datã.
Vei constata, pornind pe aceastã
cale, cã lecþiile vieþii, cu cât sunt
mai dure, cu atât eliminã din tine
mai multe impuritãþi, transformân-
du-te în oþel. ªi, cu cât transfor-
marea aceasta este mai rapidã, cu
atât valurile ºi încercãrile vieþii vor
deveni pentru tine doar simple re-
pere spre cucerirea de sine.

Ei bine, am sã continui sã fac
cu ºi mai mare ardoare ceea ce
mã împlineºte ºi ºtiu cã pot sã
ajut omul, aºa cum este el.

Fericirea este uneori în mâinile
mele!
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Ieri,  s-au împlinit 161 de ani
de la momentul desfiinþãrii robiei
în Principatele Române. Dupã
cinci secole de Evul Mediu greu,
în 1856, romii erau oameni liberi,
fãrã de stãpân. Nicolae Iorga sus-
þinea cã aceºtia au ajuns în Euro-
pa în timpul invaziilor mongole ºi
tãtare, fiind luaþi ostatici de cãtre
regii europeni, dupã înfrângerea
hoardelor invadatoare. Totuºi, pri-
mele atestãri documentare care
indicã prezenþa þiganilor în spaþiul
românesc dateazã din 1385 ºi 1387
ºi fac referire la douã donaþii, cã-
tre mãnãstirea Tismana, respec-
tiv cãtre mãnãstirea Vodiþa. Prin-
tre bunurile donate se numãrã:
„satul Jidovstiþa, livezile din Bah-
nino, morile de pe Bistriþa ºi 40
de familii de þigani“. Aºadar, aces-
ta era statutul þiganilor aºezaþi în
Þãrile Române, de robi. Puteau fi
vânduþi ºi cumpãraþi ori schim-
baþi. Erau marfã.

“Sunt foarte mulþi oameni
care confundã deportarea

cu dezrobirea”
Momentul exact al instituirii stã-

rii de robie nu este cunoscut, însã
motivaþiile au putut fi înþelese de
cãtre istorici ºi sunt, mai degra-
bã, de naturã economicã. “Am þi-
nut în mod special sã marchez ziua
de astãzi (n.r ieri) ºi mã bucur cã
doi profesori universitari de mar-
cã ai mediului academic craiovean
au dat curs invitaþiei mele de as-
tãzi. Prof.univ.dr Sorian Damean,
decanul Facultãþii de ªtiinþe So-
ciale ºi prof.univ.dr Nicolae
Panea, prorectorul Relaþii Inter-
naþionale ºi Imagine Academicã,
Universitatea din Craiova  au rãs-
puns invitaþiei noastre ºi nu poate
decât sã mã onoreze prezenþa dân-
ºilor. De asemenea este present
astãzi (n.r ieri) ºi profesorul Lu-
cian Cherata, inspector ºcolar pe
probleme de minoritãþi, care de

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ieri, Partida Romilor PRO EUROPA Sucur-
sala Dolj a organizat un simpozion ºtiinþific cu
tema “161 DE ANI DE LA DEZROBIREA
ROMILOR”. Manifestarea s-a desfãºurat la
Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi Aristia
Aman” ºi s-a bucurat de un public numeros,
tinerii fiind cei mai interesaþi de istoria lor. Au

participat profesori universitari de prestigiu ai
Universitãþii din Craiova, cercetãtori ºi lingviºti.
Dezbaterea  în cadrul cãreia au fost reflectate
amãnunte importante legate de fenomenul de
„dezrobire a romilor” a fost moderatã de  Ro-
meo Tiberiade, preºedintele Partidei Romilor
PRO EUROPA Sucursala Dolj.

fiecare datã a fost alãturi de co-
munitatea rromã ºi ne-a dat o
mânã de ajutor. Toþi sunt invitaþii
noºtri speciali, care vor mara im-
portanþa acestui moment istoric
din perspective diferite ºi le mul-
þumesc frumos. Am þinut sã invit
specialiºti în domeniu tocmai pen-
tru cã am constatat cã sunt foar-
te mulþi oameni care confundã ºi
astãzi deportarea cu dezrobirea
þiganilor. Sunt douã momente di-
ferite din istoria noastrã, a comu-
nitãþii rrome, dar extrem de im-
portante amândouã. Mai mult, ti-
nerii noºtri care sunt în salã au
venit cu ideea ca aceastã dezbate-
re sã se intituleze “De la robie, la
cetãþeni europeni” ºi au dorit me-
reu sã facã un pas în faþã ºi eu îi
felicit. Vrem pe viitor sã reconsti-
tuim câteva documente istorice. ªi
noi comunitatea trebuie sã ne do-
rim acst lucru ºi dumneavoastrã,
Universitatea sã ne ajutaþi”, a subli-
niat Romeo Tiberiade.

“Dezrobirea nu ar fi fost posibilã
fãrã implicarea elitei

intelectuale…”
Prof.univ.dr Sorin Damean, de-

canul Facultãþii de ªtiinþe Sociale,
invitat de onoare la aceastã dezbate-
re a subliniat idea cã  într-adevãr se

cunosc foarte puþine lucruri despre
dezrobirea þiganilor, lucruri care ar
merita sã fie cunoscute astãzi ºi nu
numai de cãtre comunitatea rromã,
ci de toþi cei care într-un fel sau al-
tul convieþuim laolaltã. “Vremea dis-
criminãrilor a trecut. Nu mai sun-
tem cu scole în urmã, suntem în
secolul XXI. Ceea ce trebuie sã se
schimbe însã este mentalitatea oa-
menilor, pentru cã acolo, în menta-
lul colectiv nu s-a produs încã
schimbarea pe care o aºteptãm cu
toþii. Rolul meu astãzi ( n.r ieri), aici
este sã vã spun câteva lucruri de-
spre dezrobire, cum s-a ajuns la dez-
robire la jumãtatea secolului al XIX-
lea. Acest lucru nu ar fi fost posibil
fãrã implicarea elitei intelectuale. E
vorba de o elitã intelectualã care ºi-a
fãcut studiile în Occident, care a
avut contact cu civilizaþia occiden-
talã ºi care ºi-au dat seama cã Þãrile
Române au rãmas în urmã faþã de

evoluþia societãþii în Occident. De
unde aceastã rãmânere în urmã ? E
vorba de dominaþia otomanã care s-
a exercitat asupra Þãrilor Române
vreme de secole, aproape cã nu mai
eram o þarã europeanã, eram o þarã
orientalã, ajunsesem pânã acolo în-
cât ºi portul era de origine orientalã.
În condiþiile acestea, fireºte, cã ºi
robia a coexistat”, a mai spus pro-
fesorul Damean.

“Au avut de suferit þiganii,
erau vânduþi, stãpânul

era absolut asupra þiganului”
Au existat trei categorii de þigani

: þiganii statului, robi ai mânãstirilor
ºi nu în ultimul rând, cei care erau
robi ai particularilor, ai boerilor.
Prof.univ.dr Sorin Damean susþine
cã intelectualii de care a vorbit mai
sus ºi-au dat seama cã societatea
româneascã nu poate progresa, nu
poate sã ajungã la standardele unei
societãþi româneºti moderne, nu
poate avea loc o modernizare de la
instituþiilor dacã mai rãmâneau rã-
mãºiþe ale fostei epoci feudale. “ªi
pe lângã robia þiganilor mai exista
ºi þãrani clãcaºi, rãmâºiþe ale unei
epoci care nu cadra cu epoca mo-
dernã. A trebuit sã vinã Marea Re-
voluþie Francezã din 1789 care sã
propage aceste idei de libertate, de
egalitate, de fraternitate, cã toþi sun-

tem pânã la urmã finite umane cu
drepturi egale în faþa legii. Au avut
de suferit þiganii, erau vânduþi, stã-
pânul era absolut asupra þiganului,
cu drept de viaþã ºi de moarte. Nici-
odatã þiganul nu avea drepturi, era
întreþinut de familia unde se stabili-
se, dar cea mai mica greºealã era
pedepsitã crunt. Perioada emanci-
pãrii a fost de duratã, nu a venit
spontan. Am avut ºansa unor dom-
nitori luminaþi care au înþeles cã nu
ne putem apropia de statele euro-
pene dacã nu îi emancipãm pe þi-
gani…”, a subliniat decanul Facul-
tãþii de ªtiinþe Sociale.

“Dezrobirea  eticã a þiganilor
continua ºi astãzi”

Prof.univ.dr Nicolae Panea a
avut o altã abordare a subiectului.
În viziunea domniei sale, dezrobi-
rea þiganilor este echivalentã cu pro-
cesul de modernizarea a României.
“Este o etapa absolut obligatorie a
modernizãrii României, este o eta-
pã de trecere de la o þarã medievalã

la o þarã modernã. Aceastã paginã
din istoria noastrã are douã aspecte
: unul obiectiv – cel legat de evolu-
þia istoricã ºi altul subiectiv. Obiec-
tivitatea acestei reforme vine dintr-
un complex de factori : interni ºi
externi. Nu putem sã negãm presi-
unea exterã. S-a vãzut influenþa
educaþiei boierilor care ºi-au fãcut
ºcoala în strãinãtate ºi care a con-
dus la o atmosferã propice dezro-
birii þiganilor, pentru cã legile ace-
lea nu au însemnat imediat dezro-
birea þiganilor. A fost o pregãtire
destul de îndelungatã, o pregãtire
care s-a manifestat pe de o parte,
în saloanele boiereºti, pe de altã
parte, în cercurile de intelectuali ºi
care s-a resfrânt foarte repede în
marea literaturã a perioadei respec-
tive. Aceastã literaturã a contribuit
la crearea unei atmosfere sensibile,
propice dezrobirii. Am fãcut o scur-
tã introducere pentru cã în fapt,
dezrobirea þiganilor nu s-a încheiat
nici astãzi, pentru cã aspectul juri-
dic s-a încheiat, dar aspectul etic,
aspectul moral continuã sã fie
pregnante ºi astãzi. Dezrobirea eti-
cã a þiganilor continua ºi astãzi.
Fãcând apel la acele principii pe care
Revoluþia Francezã le-a impus, evo-
luþia majoritãþii ºi minoritãþiilor ro-
mâneºti a avut un mers cât se poa-
te de complicat….”, a explicat
prof.univ.dr Nicolae Panea.

“Din punct de vedere sufleteºte
am ieºit întotdeauna îmbogãþit”

Profund emoþionat de încãrcã-
tura zilei de ieri, profesorul Lucian
Cherata li s-a adresat rromilor pre-
zenþi în salã în limba romani, dupã
care a explicat didactic ce a însem-
nat dezrobirea rromilor, dar de data
asta din pespectiva unui cetãþean de
etnie rromã. “Având permanent în
minte aceastã raportare la lumea
rromilor, am ajuns cu timpul sã în-
þeleg foarte multe, cumva din inte-
rior ºi mã bucur cã din punct de
vedere sufleteºte am ieºit întotdeau-
na îmbogãþit.  Am sã încerc sã spun
ºi eu câteva lucruri de suflet, care
vin din interior, din faptul cã aºa
mi-a fost destinul sã cunosc aceas-
tã comunitate foarte bine ºi i-am
dedicat 11 cãrþi. Ajunºi în Europa,
o bunã parte din þigani au devenit
robi. În filmul ªatra este o secvenþã
foarte interesantã, cineva la un mo-
ment dat îl întreabã pe ºeful ºatrei,
“voi unde mergeþi ?!”, iar rãspun-
sul a fost extraordinar . “La capã-
tul lumii”. De ce ?! “Ca sã avem
de unde ne întoarce…”. Dincolo
de metaforã, trebuie sã ne gândim
cã aceastã alergare prin lume, fãrã
un þel, era durerea nomadului care
era nevoit sã plece de la el de aca-
sã.. ”, subliniat inspectorul ºcolar
Lucian Cherata.
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Mai sunt, încã, destule proble-
me legate de þigani. S-a trecut,
în multe puncte, peste percepþia
peiorativã asupra etniei, dar  sunt
rezerve în societate, în ceea ce
priveºte rasa respectivã. Însã,
procesul de învãþãmânt merge
înainte ºi foarte mulþi copii romi
merg la ºcoalã, alegând sã înveþe
în limba maternã. Sunt înregis-
traþi, în Dolj, peste 7.700 de co-
pii vorbitori nativi, iar aproape ju-
mãtate dintre ei sunt, în prezent,
cuprinºi în sistemul de învãþã-
mânt naþional, cu studiere în „ro-
mani”, ceea ce nu este puþin lu-
cru. „Avem înregistraþi peste
7.000 de vorbitori de limbã þigã-
neascã, dacã putem spune aºa.
Dintre aceºtia, mai mult de 3.700
au optat, ºi cu acordul pãrinþilor,
pentru limba maternã „romani”,
iar  566 au  ales  sã studieze ºi
istoria ºi tradiþiile etniei. Sunt 14
unitãþi de învãþãmânt din judeþ

În perioada 25 ianuarie - 25 fe-
bruarie, la Craiova se desfãºoarã
cea de-a  17-a ediþie a Proiectului
„GROW”.  Este vorba despre un
program desfãºurat în parteneriat
de cãtre AIESEC Craiova ºi
„ªcoala de Valori”, destinat  ele-
vilor de liceu, care are ca scop
dezvoltarea personalã  a acesto-
ra. „Sunt sesiuni în limba engle-

Experienþã  pentru liceeni
zã, þinute  de voluntari internaþio-
nali din þãri precum Afganistan,
Grazilia ºi Algeria, care îi ajutã pe
participanþi sã îºi descopere punc-
tele forte, dar ºi pe cele slabe, prin
spaþii de lucru practice. Pe durata
proiectului, elevii participã la nu-
meroase evenimente cu rol de in-
tercunoaºtere în diferite locuri din
oraº”, a precizat Alexandra Stan,

manager AIESEC. La rândul sãu,
coordonatorul proiectului, Chris-
topher Radovici, se aratã mulþu-
mit de modul de derulare ºi de im-
plicarea celor peste 140 de parti-
cipanþi: „Sunt surprins de ideile ºi
modul de lucru ale acestor tineri,
mi-au arãtat  potenþialul imens pe
care îl au ºi dorinþa lor de a schim-
ba comunitatea”.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Eforturi susþinute pentruEforturi susþinute pentruEforturi susþinute pentruEforturi susþinute pentruEforturi susþinute pentru
ºcolarizarea copiilor romiºcolarizarea copiilor romiºcolarizarea copiilor romiºcolarizarea copiilor romiºcolarizarea copiilor romi

În urmã cu 161 de ani, a avut loc Dezrobirea
þiganilor din Prinicipatele Române. Un eveniment
care a  rãmas în istorie, ºi în prezent tratat cum se
cuvine, iar  etnia  îºi duce  mai  departe  tradiþia ºi
istoria. Învãþãmântul  în limba „romani” este cât se
poate de actual, iar, în Dolj, este la cote ridicate.
Sunt peste  3.000 de copii care ºi-au ales, ca limbã
maternã, „romani”, din ciclul gimnazial, trecând
prin „primar”, care fac parte din sistemul educaþio-
nal de stat românesc. Mai mult, sunt ºi 20 de cadre
specializate care lucreazã cu tinerii ºi 31 de media-
tori sociali pentru comunitãþile defavorizate, cu
precãdere din comunitatea romã, ceea ce claseazã
judeþul nostru pe primul loc în România, în ceea ce
priveºte efortul de incluziune socialã.

unde se învaþã în aceastã limbã,
cu 20 de cadre specializate, la
care se adaugã 31 de mediatori.
Sunt ºcoli unde avem ºi câte doi
- trei  profesori, de aceea apare
aceastã diferenþã. Dacã este sã
vorbim despre cei mai mulþi elevi,
care urmeazã aceste cursuri, pu-
tem aminti ªcoala Gimnazialã
„Anton Pann” din Craiova” ºi cea
din satul Ocolna, a precizat prof.
Lucian Cherata, inspector de
specialitate în cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.
Pe primul loc în  România

Munca într-o astfel de comu-
nitate este una foarte  dificilã, în
care trebuie  sã ai aplecare , sã
înþelegi oamenii ºi sã-i faci sã în-
þeleagã cã este în beneficiul lor
educaþia. „Sunt  convins cã  ex-
perienþa îºi spune cuvântul. Am 15
ani de vechime în domeniu ºi  am
vãzut cu ceea ce  se confruntã

etnia. Cel  mai  bine este perceput
un mediator care vine din rândul
acesteia. Avem, în prezent, 31 de
mediatori, iar scopul nostru, pen-
tru anul ºcolar viitor, este sã-l
mãrim. Acum, suntem pe primul
loc în România, în ceea ce pri-
veºte numãrul celor implicaþi în
fenomenul de incluziune socialã.
Ne dorim cu toþii sã ridicãm nive-
lul de  pregãtire a acestor copii”,
a  mai spus Lucian Cherata.
Existã ºi „A doua ºansã”...

Nu este un lucru foarte simplu
sã lucrezi într-un astfel de mediu.
Toþi tinerii din  etnie meritã tot ceea
ce este  mai bun pentru ei. Aban-
donul ºcolar, aplecarea spre tradi-
þii,  lipsa unui cadru adecvat de dez-
voltare sunt factori care conduc la
rãmânerea în urmã a romilor, faþã
de ceilalþi. Dar, nu este totul pier-
dut... „Sunt cazuri în care, mai ales
fetele, renunþã la studii, fiindcã res-
pectã tradiþia. Nici pentru ele, nici
pentru alþii nu este totul pierdut.
Dupã cum se ºtie, existã o alterna-
tivã în învþãmânt, care se numeºte
„A doua ºansã”. Are mai multe
componente. Prima ar fi cã ºi aceia
care nu au fãcut parte din sistem

pot participa la cursuri, sã le zi-
cem, de alfabetizare. A doua se re-
ferã la completare de studii, iar cea
de-a treia conþine recunoaºterea
unor competenþe, pentru cei care
au terminat primele opt clase ºi
care, din diverse motive, au prestat
mai multe activitãþi ºi pot  urma
cursurile profesionale ale unor in-
stituþii de învãþãmânt ºi pot primi
diplome de atestare. Vreau sã mai
spun cã, în învãþãmântul universi-

tar, am avut, în acest an, 38 de lo-
curi rezervate (33  la Universitatea
din Craiova, cinci la Universitatea
de Medicinã ºi Farmacie din Cra-
iova), toate fiind ocupate, dar foar-
te mulþi romi  merg sã concureze
cu majoritatea,  ceea ce înseamnã
cã sunt bine pregãtiþi”, dupã cum
a mai menþionat Lucian Cherata.
Prea multe nu mai sunt de spus,
poate doar cã incluziunea romilor
în societate este pe un drum bun.
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În cazul Filarmonicii „Oltenia”,
funcþia de manager a rãmas liberã
dupã plecarea lui Vlad Drãgules-
cu, la sfârºitul anului trecut, pe
postul de director artistic al Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”.

Concursurile de proiecte de management la Filarmonica
„Oltenia” ºi Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, în stand-by

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Douã instituþii de culturã ale urbei, ambele în subordinea
Primãriei Craiova – Filarmonica „Oltenia” ºi Casa de Cultu-
rã „Traian Demetrescu” –, se aflã, de câteva luni, în aºtep-
tarea organizãrii concursului de proiecte de management, în
aceastã perioadã funcþiile de conducere fiind ocupate interi-
mar. Pentru niciuna însã reprezentanþii municipalitãþii nu pot
avansa, deocamdatã, o datã de desfãºurare a concursului.

Numit de Primãria Craiova în func-
þia de manager interimar al institu-
þiei, pentru o perioadã de 120 de
zile, începând cu data de 29 no-
iembrie 2016, este Dorin Mãciu-
cã, fost lider al Sindicatului Liber

al Artiºtilor Instrumentiºti.
La Casa de Culturã „Traian De-

metrescu”, postul de conducere a
rãmas vacant dupã ce Luiza Mitu
ºi-a înaintat demisia, la începutul

lunii decembrie 2016. Pentru o pe-
rioadã de patru luni, începând cu
data de 8 decembrie 2016, funcþia
este ocupatã, interimar, de Monica
Vlad, anterior referent în cadrul in-
stituþiei. Ultimul concurs pe postul
de manager al Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” a fost anun-
þat pe 20 decembrie 2016, proiec-
tele urmând sã fie depuse, analizate
ºi susþinute în decursul lunii ianua-
rie a.c. Nici o persoanã nu s-a arã-
tat însã interesatã sã concureze.

Potrivit Serviciului Imagine al Pri-
mãriei Municipiului Craiova, în am-
bele cazuri se lucreazã în prezent la
întocmirea regulamentului de orga-
nizare ºi desfãºurare a concursului
de proiecte de management ºi la re-
alizarea caietului de obiective. Deo-
camdatã, reprezentanþii instituþiei nu
au putut avansa nici o datã pentru
reluarea procedurilor de concurs la
Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu”, nici pentru organizarea acestu-
ia la Filarmonica „Oltenia”.

Cea mai recentã producþie a
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
– „Nunta însângeratã”, de Fede-
rico Garcia Lorca, una dintre pie-
sele cele mai cunoscute ale drama-

Spectacolul „Nunta însângeratã” va avea premiera
duminicã, la Teatrul Naþional din Craiova

 Andrei Mãjeri a absolvit, în 2012, secþia Regie Teatru la Facul-
tatea de Teatru ºi Televiziune a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Na-
poca. Unul dintre spectacolele de succes pe care le-a regizat ºi cel mai
jucat spectacol al anului 2016 la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” este
„Exploziv”, de Elise Wilk – proiect câºtigãtor al concursului dedicat
tinerilor regizori ºi scenografi români, ediþia a V-a (2015). În prezent,
Andrei Mãjeri este regizor de teatru ºi doctorand, pregãtind o tezã cu
tema „Teatralitatea endemicã a grupurilor segregate. Anatomia colecti-
vitãþii ºi psihologia corpului comun”.
 Scenografa Irina Chirilã este absolventã a Universitãþii Naþionale

de Artã Teatralã ºi Cinematograficã  „I.L. Caragiale” din Bucureºti, specia-
lizarea Scenografie (2005-2008), ºi a lucrat pânã în prezent cu numeroºi
regizori ºi scenografi, între care Silviu Purcãrete, Radu Afrim, Vlad Ma-
saci, Gelu Colceag, Andrei Mãjeri, Horaþiu Mãlãiele, Andrei Munteanu.

În Salonul Medieval al Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” va
avea loc joi, 23 februarie, ora 18.00,
o nouã întâlnire din cadrul proiec-
tului lunar „Imago texte”, de aceas-
tã datã cu scriitoarea Luiza Mitu.
Invitata va citi din volumul sãu de
debut în poezie „Confesiunile Ami-
ralei Noir”, aflat în pregãtire, de-
spre care va vorbi Maria Dinu, cri-
tic literar, doctor în filologie. Întâl-
nirea este moderatã de Petriºor
Militaru, iniþiatorul proiectului, iar
intrarea publicului este liberã.

Luiza Mitu (n. 31 decembrie
1984, Râmnicu Vâlcea) a absolvit
Facultatea de Litere ºi Arte a Uni-
versitãþii „Lucian Blaga” din Sibiu
(2008) ºi masterul „Literaturã românã în context euro-
pean”, la Facultatea de Litere a Universitãþii din Craio-

O nouã întâlnire
în cadrul proiectului „Imago texte”

Parteneriat cultural în beneficiul copiilorParteneriat cultural în beneficiul copiilorParteneriat cultural în beneficiul copiilorParteneriat cultural în beneficiul copiilorParteneriat cultural în beneficiul copiilor
proveniþi din familii aflate în dificultateproveniþi din familii aflate în dificultateproveniþi din familii aflate în dificultateproveniþi din familii aflate în dificultateproveniþi din familii aflate în dificultate
Centrul social multi-

funcþional pentru copii
„Best Life” al Arhiepisco-
piei Craiovei a încheiat, re-
cent, un parteneriat cultu-
ral cu Centrul Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale
(C.J.C.P.C.T.) Dolj, care
urmãreºte colaborarea în
vederea derulãrii unor acþi-
uni ºi programe culturale în
beneficiul copiilor ce pro-
vin din familii aflate în difi-
cultate. „În acest sens,
C.J.C.P.C.T. Dolj îºi pro-
pune sã continue implica-
rea în acþiuni care contribuie la  dezvoltarea valorilor culturale ale copiilor
care provin din familii marginalizate social, beneficiari ai Centrului, ºi va
permite accesul gratuit al acestora la expoziþii ºi alte evenimente cultural-
artistice pe care le organizeazã. Totodatã, îi va implica pe copii în ateliere
de creaþie tradiþionalã”, precizeazã reprezentanþii Centrului „Best Life”.

va (2010). Este doctor în studii trans-
disciplinare cu teza „Eugene Iones-
co ºi logica contradictoriului. O
abordare transdisciplinarã a drama-
turgiei ionesciene”, susþinutã în ca-
drul Facultãþii de Studii Europene a
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, sub îndrumarea acad. prof.
univ. dr. Basarab Nicolescu.

Ca bursierã P.O.S.D.R.U. a satisfã-
cut un stagiu de cercetare de trei luni la
Paris – Université Paris-Est Créteil
(UPEC), sub conducerea lui Sylvie Jo-
uanny, ºi alte trei luni la Université Tou-
louse Le Mirail II, sub coordonarea lui
Monique Martinez. Este redactor la re-
vista de culturã „Mozaicul” ºi la e-re-
vista EgoPhobia. De la începutul lunii

martie pânã la sfârºitul lunii noiembrie 2016 a fost mana-
ger al Casei de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova.

turgiei universale, pusã în sce-
nã la Craiova de regizorul An-
drei Mãjeri – va avea premie-
ra duminicã, 26 februarie, ora
19.00, la Sala „Amza Pellea”.
Scenografia este realizatã de
Irina Chirilã, iar coregrafia îi
aparþine artistei Flavia Giurgiu.

„Vã propunem un specta-
col-competiþie, unde momen-
tele de umor ºi cele dramati-
ce se succed cu virtuozitatea
unor lovituri de rachetã. Vã in-
vitãm sã fiþi parte din alaiul de
nuntã ºi sã arbitraþi din tribu-
nele acestui teren loviturile
iubirii”, spune tânãrul Andrei
Mãjeri, care semneazã tradu-
cerea ºi adaptarea piesei îm-
preunã cu asistenta de regie
Adina Lazãr. „Noua traduce-
re asigurã demersurile îndrãz-
neþe ale spectacolului, cu in-

serþii de versuri din poezia lui Fe-
derico Garcia Lorca, pãstrând ten-
siunea dramaticã a versului”, pre-
cizeazã reprezentanþii Naþionalului
craiovean.

„Nunta însângeratã”  îi are
în distribuþie pe actorii Mirela
Cioabã, Raluca Pãun, Alex Ca-
langiu, Claudiu Mihail, Adrian
Andone, Romaniþa Ionescu, Ga-
briela Baciu, Anca Dinu, Moni-
ca Ardeleanu, ªtefan Cepoi, Co-
rina Druc, Costinela Ungureanu,
Haricleea Nicolau, Dragoº Mã-
ceºanu, Cosmin Rãdescu ºi Cã-
tãlin Miculeasa.

«Una dintre celebrele piese ale
dramaturgiei universale, „Bodas
de sangre” (1933) este lucrarea
care marcheazã momentul de ple-
nitudine al dramaturgului Federi-
co Garcia Lorca. „Nunta însân-
geratã” este o poveste de dragos-
te ale cãrei origini vin parcã din
versul shakespearian al tragediei
„Romeo ºi Julieta”. Regizorul
Andrei Mãjeri creeazã un specta-
col vibrant, dominat de pãtimaºa
lume andaluzã, cu songuri gitane
ºi ritmuri de flamenco, în acor-
durile Chavelei Vargas ºi ale Lolei
Flores», se menþioneazã într-un
comunicat de presã al teatrului.
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Preºedintele Consiliului European, Do-
nald Tusk, a salutat, ieri, semnalele oferi-
te de vicepreºedintele SUA, Michael Pen-
ce, în sensul menþinerii angajamentelor în
cadrul NATO ºi relaþiilor solide cu Uniu-
nea Europeanã. “L-am întrebat pe Mike
Pence dacã îmi împãrtãºeºte opiniile în trei
chestiuni esenþiale - actuala ordine inter-
naþionalã, NATO ºi atitudinea Administra-
þiei SUA faþã de ideea unei Europe unite”,
a transmis Donald Tusk prin Twitter. “Ca
rãspuns, Mike Pence mi-a spus «da» de
trei ori. Acum, europenii ºi americanii tre-
buie pur ºi simplu sã implementeze ceea
ce spun”, a adãugat Tusk. “Relatãrile de
la Conferinþa de Securitate de la Munchen
despre moartea Occidentului au fost mult
exagerate”, a subliniat preºedintele Consi-
liului European. Administraþia SUA a semnalat,
chiar dacã solicitã creºterea contribuþiilor pen-
tru apãrare, menþinerea angajamentelor în ca-
drul NATO, inclusiv prin abordarea “defensi-
vã” din Europa de Est pentru contracararea
Rusiei, replica Berlinului fiind cã alianþa este
avantajoasã ºi pentru Washington. Prezent la

Consilier prezidenþial
american, demis dupã
ce a criticat politicile
lui Donald Trump

Un membru al Consiliului
prezidenþial pentru Siguranþã
Naþionalã a fost eliberat din
funcþie dupã ce a criticat
politicile preºedintelui Donald
Trump în zona Americii
Latine, anunþã Casa Albã,
potrivit CNN. Craig Deare a
fost demis din funcþia de
consilier de rang înalt în
cadrul departamentului pentru
Emisfera vesticã al Consiliului
prezidenþial american pentru
Siguranþã Naþionalã. “A fost
trimis în funcþia iniþialã”, în
cadrul Universitãþii Naþionale
de Apãrare, a declarat Sarah
Sanders, un purtãtor de cuvânt
al Casei Albe. Craig Deare a
criticat politicile Administraþiei
Donald Trump în zona Ameri-
cii Latine, într-un discurs
rostit joi la Centrul Wilson din
Washington. De asemenea, el
a denunþat presupuse disfunc-
þionalitãþi în cadrul Preºedin-
þiei SUA, a relatat site-ul
Politico.com. Sarah Sanders a
argumentat cã persoanele care
nu sunt de acord cu ideile
preºedintelui Donald Trump
nu ar trebui sã deþinã funcþii
la Casa Albã în mandatul
acestuia. “Nu cred cã o
persoanã care este acolo pentru
a aplica agenda preºedintelui
trebuie sã fie împotriva agen-
dei acestuia. (...) Dacã nu
susþii agenda preºedintelui, nu
ar trebui sã lucrezi la Casa
Albã”, a subliniat purtãtorul
de cuvânt prezidenþial.

Forþele guvernamentale siriene
au lansat rachete la periferia
Damascului, ca rãspuns
la un atac

Forþele guvernamentale
siriene au lansat, duminicã,
rachete asupra unei zone
controlate de rebeli de la
periferia Damascului, ca
rãspuns la un atac care a
început cu o zi înainte ºi în
urma cãruia au murit pânã la
16 persoane, au anunþat un
cadru medical ºi o organizaþie,
citaþi de Reuters online. Cadrul
medical ºi Observatorul sirian
pentru Drepturile Omului au
atras atenþia cã acesta este cel
mai mare atac din zona
Qaboun din ultimii doi ani.
Cel puþin trei obuze au lovit
regiuni controlate de Guvern,
duminicã, în apropiere de
centrul Damascului ºi de
Qaboun, însã nu au fost
raportate victime, au anunþat
presa afiliatã grupãrii Hezbo-
lah ºi un martor Reuters.
Guvernul nu a fãcut deocam-
datã comentarii despre con-
fruntarea de la Damasc.
Observatorul sirian pentru
Drepturile Omului a anunþat
cã 16 persoane au murit în
confruntãrile din jurul zonei
Qaboun începând cu ziua de
sâmbãtã.

Preºedintele Statelor Unite a încercat sã ex-
plice la ce s-a referit când a vorbit despre inci-
dentele de securitate din Suedia, care nu au
existat în realitate. În cursul unui discurs rostit
sâmbãtã searã (duminicã dimineaþã, ora Româ-
niei) în faþa susþinãtorilor, în statul Florida,
Donald Trump a declarat, potrivit site-ului agen-
þiei Associated Press: “Priviþi ce se întâmplã în
Germania, priviþi ce s-a întâmplat asearã în
Suedia! Suedia, puteþi crede. Suedia. Au primit
mulþi (imigranþi). Au probleme pe care nu le
credeau niciodatã posibile”. Donald Trump a
postat un tweet prin care explica faptul ca a
urmãrit un program pe postul de televiziune Fox
TV, difuzat vineri searã.  Afirmaþiile lui Donald
Trump au generat o serie de semne de întreba-

Vicepreºedintele ºi moºtenitorul
companiei Samsung, Lee Jae-
yong, care vineri a fost arestat
pentru dare de mitã, se aflã închis
în regim de detenþie solitarã într-o
celulã de 6,56 de metri pãtraþi, care
are pe jos o saltea, relateazã publi-
caþia Korea Herald pe pagina elec-

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Tusk, preºedintele Consiliului European, salutãusk, preºedintele Consiliului European, salutãusk, preºedintele Consiliului European, salutãusk, preºedintele Consiliului European, salutãusk, preºedintele Consiliului European, salutã
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Conferinþa pentru Securitate desfãºuratã la
München, vicepreºedintele Statelor Unite, Mi-
chael Pence, a dat asigurãri cã “America este
cel mai puternic aliat al Europei ºi va fi me-
reu”. “Astãzi, în numele preºedintelui Donald
Trump, vã ofer aceastã garanþie: Statele Unite
ale Americii susþin cu putere NATO ºi vor fi

neclintite în angajamentul faþã de aceastã
alianþã transatlanticã”, a afirmat Mike
Pence. “Am fost loiali generaþii întregi ºi,
dacã menþineþi încrederea în noi în tim-
pul mandatului preºedintelui Trump, vom
menþine permanent încrederea în dum-
neavoastrã”, a adãugat Mike Pence,
subliniind cã “relaþia durabilã” dintre SUA
ºi Europa “nu a fost construitã doar pe
forþa armelor”, ci ºi pe valori ºi principii
precum “libertatea, democraþia, justiþia ºi
statul de drept”. În acelaºi timp, Mike
Pence a reiterat solicitarea Washingtonului
pentru creºterea contribuþiilor comune în
domeniul apãrãrii. “Apãrarea Europei ne-
cesitã angajamentul dumneavoastrã în
aceeaºi mãsurã cu al nostru. Promisiu-
nea de suportare în mod echitabil a sar-

cinii apãrãrii comune nu a fost îndeplinitã de
prea mulþi ºi de prea mult timp, situaþie care
erodeazã fundamentul alianþei noastre. Ca sã
fiu foarte clar: preºedintele Statelor Unite se
aºteaptã ca aliaþii sã se þinã de cuvânt. A venit
momentul sã se facã mai mult”, a subliniat
Mike Pence.

Vicepreºedintele Samsung, închis în regim de detenþie
solitarã într-o celulã de 6,56 metri pãtraþi

tronicã. Potrivit publicaþiei, celu-
lele solitare din Coreea de Sud au
podelele încãlzite ºi sunt echipate
cu o saltea pliabilã, televizor ºi au
o toaletã. Lee, care este închis la
Centrul de detenþie Seul din Ui-
wang, provincia Gyeonggi, pri-
meºte trei mese pe zi, fiecare în

valoare de 1,20 dolari. Fiecare
masã constã din orez, supã ºi trei
garnituri. Deþinutul este dator sã-
ºi spele singur vesela dupã fiecare
masã. Procurorii l-au acuzat de
vicepreºedintele Samsung cã a ofe-
rit donaþii în valoare de 26 de mi-
lioane de dolari cãtre organizaþii
care au legãturã cu o prietenã
apropiatã a preºedintei din Core-
ea de Sud, Park Geun-hye. Do-
naþiile ar fi fost fãcute cu scopul
de a primi sprijin guvernamental
pentru o fuziune controversatã.
Lee ºi Samsung Group neagã ori-
ce implicaþii. Lee Jae a fost inves-
tigat pentru prima oarã de procu-
rori în ianuarie, dar au decis sã
nu îl aresteze. Acesta a fost in-
vestigat pentru a doua oarã, la
începutul acestei sãptãmâni. Vi-
neri, curtea a adãugat cã este ne-
cesar sã îl aresteze pe Lee Jae-
Yong având în vedere noile probe
ºi noile acuzaþii care i se aduc.
Procurorii vor continua investiga-

þia ºi au la dispoziþie 20 de zile
pentru a formula acuzaþiile. Ares-
tul nu reflectã poziþia curþii asu-
pra vinovãþiei sau a nevinovãþiei,
dar înseamnã cã instituþia ia în
considerare infracþiunea potenþi-
alã ºi îºi asumã posibilitatea ca
persoana sã pãrãseascã þara îna-
inte de proces sau de audierea pen-
tru cauþiune. Lee Jae-yong este,
în prezent, vicepreºedintele Sam-
sung Electronics, dar, de când
tatãl lui, Lee Kun-hee, a suferit un
atac de cord, în 2014, este con-
siderat ºeful, de facto, al întregu-
lui conglomerat Samsung Group.
Pe 9 decembrie s-a votat în fa-
voarea suspendãrii preºedintelui
Park, o decizie pe care curtea con-
stituþionalã trebuie sã o aprobe în
urmãtoarele ºase luni. Pânã la de-
cizia curþii, Park Geun-hye rãmâ-
ne în funcþie, dar nu îºi poate exer-
cita puterile, acestea fiind transmi-
se prim-ministrului, persoana nu-
mitã în post de preºedintã.

Donald Trump a încercat sã explice despre ce ATAC
din Suedia a vorbit în discursul de sâmbãtã seara

re ºi comentarii, inclusiv ironice. Spre exem-
plu, fostul premier al Suediei Carl Bildt a reac-
þionat prin Twitter: “Suedia, atac terorist? Ce a
fumat? Sunt numeroase întrebãri”. Pânã acum
nu s-a stabilit cu certitudine la ce a fãcut refe-
rire preºedintele Statelor Unite. În ultima pe-
rioadã, în Suedia nu au fost semnalate inci-
dente cu caracter terorist. Catarina Axelsson,
purtãtorul de cuvânt al Ministerului suedez de
Externe, a declarat cã Guvernul de la Stock-
holm nu este la curent cu „niciun incident te-
rorist major”. Poliþia suedezã a transmis cã nu
va modifica nivelul de alertã antiteroristã. „Nu
s-a întâmplat nimic care sã conducã la modi-
ficarea nivelului de securitate”, a dat asigurãri
Karl Melin, un purtãtor de cuvânt al Poliþiei.

Catarina Axelsson a declarat cã Ambasada
Suediei la Washington a luat legãtura dumini-
cã dupã-amiazã cu Departamentul de Stat
american pentru a cere clarificãri despre afir-
maþiile preºedintelui Donald Trump. Suedia a
primit în anul 2015 un numãr-record de
163.000 de cereri de azil. Ulterior, Guvernul
Suediei a redus numãrul extracomunitarilor
care pot fi acceptaþi. Cel mai recent atac tero-
rist a avut loc în Suedia în decembrie 2010,
când douã bombe au explodat la Stockholm,
incident soldat cu moartea agresorului ºi rãni-
rea altor douã persoane. În cursul discursului
rostit sâmbãtã searã în Florida, Donald Trump
a enumerat ºi atacuri comise recent în Germa-
nia, Franþa ºi Belgia.
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METEO

Parþial
înnoratmarþi, 21 februarie - max: 9°C - min: 4°C

$
1 EURO ........................... 4,5244 ............. 45244
1 lirã sterlinã................................53091....................53091

1 dolar SUA.......................4,2591........42591
1 g AUR (preþ în lei)........169,2300.....1692300

Cursul pieþei valutare din 21 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Dupã 28 de zile

Se difuzeazã la HBO, ora 23:10

Un grup de militanþi pentru
drepturile animalelor desco-
perã într-un institut de cerce-
tare a primatelor mai mulþi
cimpanzei care, închiºi în
cuºti, sunt obligaþi sã priveas-
cã niºte ecrane pe care se
deruleazã scene de o violenþã
extremã. Ignorând spusele
cercetãtorilor îngroziþi, conform
cãrora cimpanzeii ar fi infectaþi
cu un virus periculos, ei elibe-
reazã animalele, ca imediat apoi
sã fie atacaþi de ele.

John Wick

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Atunci când fostul killer este
obligat de un mafiot rus sã
reintre în joc, el îºi vâneazã
adversarii, nemilos ºi tenace,
ca în vremea când aceste
trãsãturi îl transformaserã într-
o legendã a lumii interlope.
John Wick este o poveste de
rãzbunare ºi pocãinþã care are
loc într-un New York strãluci-
tor, dar imaginar, avându-l în
rolul principal pe Keanu Ree-
ves, laureat al World Stunt
Award (premiul internaþional
pentru cel mai bun cascador).

Amnezia

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Dupã un tragic accident - în
care soþia lui, însãrcinatã, îºi
pierde viaþa - Luke Gibson
(Cuba Gooding Jr.) devine
complet amnezic. Un nou proto-
tip tehnologic de la Hexx Corpo-
ration – un cip – este implantat
în creierul lui Luke. Acest cip îi
salveazã viaþa, dar în curând
Luke constatã cã aceastã nouã
tehnologie vine cu un preþ...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 21 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Dincolo de viitor (R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:25 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:00 Perfect imperfect (R)
02:40 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Cap compas (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Poveste dupã poveste

(R)
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:30 Muºatinii
1971, România, Dramã
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 Destine ca-n filme
21:00 Poveste dupã poveste
22:10 Obsesie fatalã
2011, Canada, Dramã, Thriller
23:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
23:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul Europei

TVR 2

07:20 Brooklyn
09:10 Angry Birds - Filmul
10:50 Goana dupã cadou 2
12:25 I Saw the Light
14:30 Internul
16:35 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
18:05 Dezastrul din San

Andreas
20:00 O viaþã bunã
21:00 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
23:10 Dupã 28 de zile
01:05 Fãrã scãpare
02:50 Bucla temporalã
04:25 Aceiaºi rockeri nebuni

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 John Wick
2014, China, Canada, SUA,

Acþiune, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Masterchef (R)
02:45 Arena bucãtarilor (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:15 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (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 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
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 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)

07:15 Ishtar (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Un liceu "periculos" (R)
14:45 Banditul din Zhobe
16:30 La bloc
18:45 Jonglerul
20:30 Amnezia
22:30 Joc periculos 4
00:15 Amnezia (R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Jonglerul (R)

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Chef Dezbrãcatu’ (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Virus mortal
2014, Canada, Horror
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Virus mortal (R)
2014, Canada, Horror
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
21:45 Fotbal UEFA Champions

League, Manchester City - Monaco
23:45 Rezumate UEFA Champion

League
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
02:00 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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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
John Wick 2

Ora: 18:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

O terapie pentru viaþã

Ora: 20:30

Gen film: Mister, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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Þestoasele Ninja 2

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Dupã ce superticãlosul Shred-
der scapã din arest, îºi uneºte
forþele cu cercetãtorul nebun
Baxter Stockman (Tyler Perry),
ºi cu douã “gorile” cu minte
puþinã, Bebop ºi Rocksteady,
pentru a pune în miºcare un
plan diabolic de dominaþie
mondialã. Dar þestoasele se
trezesc faþã în faþã cu un rãu ºi
mai mare decât Shredder, cu
un plan ºi mai periculos:
infamul Krang...

Victimele

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  00:30

Kevin (Armand Assante) este un
psiholog care renunþã sã mai
profeseze dedicându-se scrisu-
lui. Primeºte o propunere ciuda-
tã din partea Mirei (Dina Meyer),
aceea de a merge pentru a o
ajuta pe sora ei, Jane, fosta
pacientã de-a lui, care este
acum internatã la un ospiciu, el
fiind ºi unul dintre doctorii care
au diagnosticat-o. In conjuctura
unui santaj, Kevin acceptã ºi se
hotãreºte sã meargã sã demon-
streze cã Jane nu are atâtea
probleme câte pare sã aibã...

Execuþie în forþã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

O luptã epicã in lumea cri-
minalitãþii. Doar unul singur
ramane în viaþã.
Regia:
Keoni Waxman
Cu:
Ving Rhames, Steven Seagal,
Danny Trejo

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 22 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:25 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 România 9 (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:40 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Destine ca-n filme (R)
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:30 Muºatinii
1971, România, Dramã
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 ªi caii se împuºcã, nu-i

aºa?
1969, SUA, Dramã
22:20 Dincolo de îndoialã
2016, Canada, Crimã, Dramã
23:55 Eurovision. Semifinaliºtii!
00:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:30 Un plan perfect (R)
2010, Canada, Thriller
03:00 D'ale lu' Miticã (R)

TVR 2

08:00 Internul
10:00 Dezastrul din San

Andreas
11:55 Pixels: O aventurã digitalã
13:40 Oddball
15:15 Magic Mike XXL
17:10 Garderobierul
19:00 Fetele
19:30 Punct ºi de la capãt
20:00 Þestoasele Ninja 2
21:50 Marile minciuni nevinovate
22:50 De la 5 la 7
00:30 Omul-Furnicã
02:30 Grimsby

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:00 Atletico Textila (R)
2016, România, Comedie
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (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 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
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 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Jonglerul (R)
08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Bãtãlia anului (R)
14:15 Ishtar (R)
16:30 La bloc
18:45 Crimã în Greenwich
20:30 Execuþie în forþã
22:30 Soldatul justiþiar
00:30 Victimele
02:30 Cine A.M.

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 Te Pui Cu Blondele ?
23:00 Xtra Night Show
01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

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

bine
20:30 Urmãrit de trecut
2011, SUA, Crimã, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Urmãrit de trecut (R)
2011, SUA, Crimã, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Breaking Bad
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
23:45 Rezumate UEFA

Champions League
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

De ce, mamã?

Ora: 13:00

Gen film: Dramã

Avertizarea 3

Ora: 15:30

Gen film: Dramã, Horror
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Anunþul tãu!
U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în Cra-

iova, strada Unirii, nr. 50 închiriazã
spaþii pretabile pentru cabinet sto-
matologic, medic de familie, sediu
firmã, salã fitness etc. Relaþii la tele-
fon: 0251/533.830, între orele 8-16, sau
la telefon: 0769/016.925.

S.C  JIGLARU  COMPANY  S.R.L.-
în faliment, vinde prin lichidator ju-
diciar – C.I.I. Durlã Sorin Daniel ur-
mãtoarele bunuri: - teren ºi construc-
þii în comuna Leu, judeþul Dolj (577
mp teren ºi 268 mp. construcþii)– prin
negociere directã - autoturism Opel
Astra. cântar mecanic ºi stoc marfã
prin licitaþie deschisã cu strigare.
Licitaþiile vor avea loc în fiecare zi
de vineri din lunile martie ºi aprilie
2017, orele 11.00, la Casa Tineretului
din Craiova, str. Calea Severinului ,
nr.1, sub condiþia înscrierii la licita-
þie cu 24 de ore înainte. Informaþii pri-
vind bunurile ºi organizarea licitaþii-
lor la tel. 0740912640, lichidator judi-
ciar Sorin Durlã.

Anunþ. În conformitate cu pre-
vederile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post va-
cant sau temporar vacant corespun-
zãtor funcþiilor contractuale ºi a cri-
teriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superi-
oare a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost modifi-
cat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã ºi
Servicii Dolj  organizeazã concurs
la sediul din str. Constantin Lecca,
nr. 32, pentru ocuparea a 6 (sase)
posturi vacante în regim contractual,
pe perioadã nedeterminatã de paz-
nic din cadrul Serviciului Pazã. Con-
cursul pentru ocuparea postului va-
cant va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: - selecþia dosa-

Anunþul tãu! OFERTE DE SERVICIU
Angajãm educatoare,
învãþãtoare. Relaþii la
telefon: 0785/113.154.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Telefon:
0745/ 936.321
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna
Albeni- Gorj, 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt,lângã pãdure. Tele-
fon: 0351/402.056;
0744/563.640.

relor de înscriere – 08.03.2017 ora
16.oo; - proba scrisã - 15.03.2017 ora
10,oo; - interviul – 20.03.2017 ora
10,oo. Potrivit art. 3 din acelaºi Re-
gulament-cadru, în vederea partici-
pãrii la concurs, candidatul trebuie
sã îndeplineasca urmãtoarele con-
diþii: Condiþii generale: a) are cetãþe-
nia românã, cetãþenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparþinând Spaþiului Econo-
mic European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale; d) are
capacitate deplinã de exerciþiu; e) are
o stare de sãnãtate corespunzãtoa-
re postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte con-
diþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; g) nu a fost
condamnatã definitiv pentru sãvâr-
ºirea unei infracþiuni contra umani-
tãþii, contra statului ori contra auto-
ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea
justiþiei, de fals ori a unor fapte de
corupþie sau a unei infracþiuni sãvâr-
ºite cu intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: - stu-
dii medii/generale,  atestat speciali-
tate agent de securitate; Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune
pânã pe data de 08.03.2017, la sediul
Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servi-
cii Dolj  din str. Constantin Lecca, nr.
32. Informaþii suplimentare ºi biblio-
grafia se pot obþine de la Direcþia Ju-
deteanã de Pazã ºi Servicii Dolj,
Compartiment Resurse Umane-per-
soanã de contact, Brãiloiu Lenuþa,
la telelefon 0251/415841.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 21 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/563.823.

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
distribuþie ºi pompã de
apã nouã, km 216.000.
1700E negociabil. Te-
lefon: 0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul 1995.
Telefon: 0742/023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106, vând
arc spate Dacia 5 lo-
curi, sãpun de casã,
bobinatoare electrica.
Telefon: 0745/589.825.
Vând dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag UE.
0723/684.511.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, 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. Negocia-
bil. 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 cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
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 bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet
dotat ºi mobilat, micro-
centralã, aer condiþio-
nat, balcoane închise
termopan, igienã ºi li-
niºte deplinã, 220 E.
Telefon: 0722/956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Gãsit cartelã interfon
ºi cheie uºã. Telefon:
0740/ 515.044.
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi rela-
þii contracte întreþinere:
0766/673.666.

PIERDERI
Declar pierdute  ºi nule
urmãtoarele docu-
mente: carnet de stu-
dent, legitimaþie cã-
min, abonament tram-
vai, legitimaþie pentru
transport, eliberate pe
numele Vasilescu
Bianca Florentina.

DECESE
Cu adâncã durere
în suflet, Elena, Ni-
coleta, Andrei ºi Io-
nuþ anunþã cã iubi-
tul nostru soþ, tatã,
bunic ºi socru NE-
CULAI GRIGORAª
ne-a pãrãsit pe veci.
Slujba de înmor-
mântare va avea loc
miercuri, 22 februa-
rie, ora 11.30 la Bi-
serica Sf. Nicolae
Ungureni. Dumne-
zeu sã-l odihneascã
în pace!

Cumnata ºi  ne-
poatele îndurerate
anunþã decesul
celei care a fost
ILEANA ZÃRNESCU
(ANGELESCU)
fostã actriþã la
Teatrul din Pi-
teºti. Dumnezeu
sã o odihneascã
în liniºte!
CONDOLEANÞE
Sorin Iancovici,
bunul nostru co-
leg de liceu ºi prie-
ten, a plecat dintre
noi, întristându-ne.
Rãmâne pentru
totdeauna în su-
fletele noastre ºi
suntem alãturi de
familia îndureratã.
Dr. Costicã Þiclea
ºi Gabriel Bratu.
Familia Oprea re-
gretã dispariþia ce-
lui care a fost NE-
CIULAI GRIGORAª
ºi este alãturi de fa-
milia greu încerca-
tã. Dumnezeu sã-l
odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Alertã de fotbal spectacol, de-
searã, la Manchester, acolo unde
City, locul secund în Premier Lea-
gue, va primi replica liderului din
Hexagon, AS Monaco, formaþie
care în acest sezon de Ligue 1 a
perforat porþile adverse de nu mai
puþin de 76 de ori în 26 de etape,
performanþã prin care înregistrea-
zã cea mai bunã medie a eficaci-
tãþii, raportându-ne la campiona-
tele de top ale Europei, 2,92 go-
luri pe meci. Mai mult decât sur-
prinzãtor în contextul în care sta-
giunea trecutã, cu acelaºi Leonar-

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ

Surprinzãtoarea maºinãrie de goluriSurprinzãtoarea maºinãrie de goluriSurprinzãtoarea maºinãrie de goluriSurprinzãtoarea maºinãrie de goluriSurprinzãtoarea maºinãrie de goluri
a Europei poposeºte pe “Etihad”a Europei poposeºte pe “Etihad”a Europei poposeºte pe “Etihad”a Europei poposeºte pe “Etihad”a Europei poposeºte pe “Etihad”

Manchester City – AS Monaco, astãzi, ora 21:45, în direct la Dolce Sport 1 ºi Sport.Ro

do Jardim la timonã, monegascii
au punctat de “doar” de 57 de ori
în 38 de runde, încheind cu o
medie fixã de 1,5 goluri pe meci.
Revenind la sezonul în curs, fot-
baliºtii din Principat au înscris în
total de 108 ori, celelalte 32 de
reuºite venind în Liga Campioni-
lor (16), Cupa Ligii (9) ºi Cupa
Franþei (7).

Pentru aceastã întâlnire, Mo-
naco nu va putea conta pe Je-
merson (suspendat), Gabriel
Boschilia (accidentat), în vreme
ce Tiemoué Bakayoko, Andrea

Raggi ºi Guido Carrillo sunt in-
cerþi. De partea cealaltã, Pep
Guardiola (foto) se vede în im-
posibilitatea de a-l utiliza pe
prospãt încorportatul Gabriel Je-
sus (accidentat), iar Gaël Clichy,
Vincent Kompany ºi Aleksandar
Kolarov sunt incerþi.

Ambele combatante, care se
vor afla faþã în faþã în premierã,
vin dupã remize înregistrate în we-
ekend: City, 0-0 în optimile FA
Cup, în deplasare, cu divizionara
secundã Huddersfield (meciul se
va rejuca la Manchester), Mona-
co, 1-1 în campionat, pe terenul
codaºei Bastia.

Partida de pe “Etihad Stadium”
va fi arbitratã de o brigadã spa-
niolã, condusã de Antonio Mateu
Lahoz.

În cealaltã disputã a zilei: Bayer
Leverkusen – Atletico Madrid,
21:45, Dolce Sport 2

Finalista ediþiei trecute, Atleti-
co Madrid dã piept, în Germa-
nia, cu Bayer Leverkusen, iar
duelul se anunþã extrem de echi-
librat, dacã luâm în calcul istori-
cul “directelor”: fiecare a obþinut

câte o victorie, plus alte douã re-
mize (golaveraj 3-3). Mai întâi, a
fost o dublã în ediþia 2010-2011
a Ligii Europa, ambele meciuri
terminându-se 1-1. Cele douã s-
au ciocnit apoi în optimile ediþiei
2014-2015 a Ligii Campionilor,
Atletico obþinând calificarea în
urma loviturilor de departajare,
dupã ce fiecare ºi-a valorificat
avantajul terenului propriu, 1-0.
Meciul tur, de pe “Bay Arena”, a
fost decis de-o reuºitã  a lui Ha-
kan Calhanoglu, marea absenþã a
jocului de desearã, turcul luând
loc în tribune din pricina unei sus-
pendãri.

În competiþia internã, Atletico

e pe locul 4 ºi vine dupã un 4-1
la Gijon, pe când Leverkusen se
poziþioneazã doar a opta în Bun-
desliga, poziþie pe care a sãltat
graþie victoriei repurtate vineri în
“casa” lui Augsburg, 3-1.

Scoþianul William Collum va ofi-
cia la centru, în aceastã partidã.

Mâine vor debuta ultimile în-
cleºtãri ale acestei faze, FC Porto
– Juventus ºi Sevilla – Leicester
City.

Sãptãmâna trecutã au avut loc
partidele: Paris SG – Barcelona
4-0, Benfica – Borussia Dort-
mund 1-0, Real Madrid – Napoli
3-1, Bayern Munchen – Arsenal
5-1.

În perioada 17-19 februarie a
avut loc, la Timiºoara, finala Cam-
pionatului Naþional U23 de lupte
libere, lupte greco-romane ºi lup-
te feminine. CS Universitatea Cra-
iova a înscris în concurs 8 spor-
tivi, dintre care 7 au reuºit sã urce
pe podium. În urma acestor re-
zultate, clubul din Bãnie a obþinut
locul 1 în clasamentul pe echipe.
Per-general, luptãtorii craioveni au
obþinut 11 medalii (5 aur, douã ar-
gint, 4 bronz), restul de 4 fiind
cucerite de sportivi de la CSM.

Aur: Alexandra Anghel (CSU

LUPTE

CS Universitatea Craiova,
campioanã naþionalã la Under 23

Craiova, categoria 69 kg), Cris-
tian Surugiu (CSU Craiova, 61
kg), Gheorghe Constantin (CSU
Craiova, 70 kg), Ion Plop (CSU
Craiova, 74 kg), ªtefania Price-
putu (CSM Craiova, 48 kg).

Argint: ªtefan Coman (CSU
Craiova, 65 kg), Denis Constan-
tin (CSU Craiova, 74 kg), Daniela
Vîrban (CSM Craiova, 53 kg)

Bronz: Sergiu Constantin
(CSU Craiova, 61 kg), Ana-Ma-
ria Enache (CSM Craiova, 55
kg), Andreea Vrejoiu (CSM Cra-
iova, 55 kg).

Atleþii legitimaþi la cluburile din Craio-
va au obþinut în total 6 medalii, împãriþe
simetric între sportivii de la CS Universi-
tatea ºi CSM, în cadrul Campionatelor Na-
þionale indoor de seniori ºi tineret, ”Cupa
de Cristal”, competiþie gãzduitã, în wee-
kend, de Complexul Sportiv Naþional “Lia
Manoliu” din Bucureºti.

Marea vedetã a delegaþiei oltene a fost
Ancuþa Bobocel (CSU), care ºi-a adjude-
cat aurul atât la 1.500 metri, cât ºi la 3.000
de metri.

Restul de 4 medalii, toate de bronz, au
fost adjudecate de: Mãdãlin Gheban (CSU)
– la tineret, în proba de 800 m, Ioan Piþigoi
(CSM) – la tineret, în proba de 60 m, Ana
Maria Roºianu (CSM) – în proba de 60 m,
Daniel Betej (CSM) – în proba de 1.500 m.

ATLETISM INDOOR

Ancuþa Bobocel, în douã rânduri
pe cea mai înaltã treaptã a podiumului

DIGI SPORT 2

9:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Dubai, în
Emiratele Arabe Unite / 21:30 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Rio de Janeiro, în Brazilia.

DIGI SPORT 3

18:00 – VOLEI (F) – Liga Campionilor: Dinamo
Krasnodar – CS Alba Blaj.

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Manchester
City – AS Monaco / 2:00 – HOCHEI NHL: New York

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Rangers – Montreal Canadiens.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayer Le-
verkusen – Atletico Madrid.

DOLCE SPORT 3

21:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rio de Janeiro,
în Brazilia.

SPORT.RO

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Manchester
City – AS Monaco.
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1. Viitorul 24 15 3 6 34-21 48
2. FCSB 24 13 6 5 32-20 45
3. Craiova 24 12 4 8 34-24 40
4. Gaz Metan 24 10 8 6 35-25 38
5. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37
6. Astra 23 10 5 8 23-25 35
7. Dinamo 23 9 5 9 35-32 32
8. Botoºani 23 8 5 10 27-26 29
9. Voluntari 24 8 5 11 30-36 29
10. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
11. Chiajna 24 6 6 12 15-28 24
12. Pandurii 24 6 7 11 23-37 19
13. ACS Poli 23 6 6 11 22-35 10
14. ASA 24 5 4 15 19-36 10

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 2-0
Au marcat: Sorsa 57, Al. Pãun 67.
FC Voluntari – Gaz Metan 1-0
A marcat: Ivanovic 67.
„U” Craiova – Steaua 1-2
Au marcat: Zlatinski 33 – pen. / Pintilii 24, Enache 79.
Pandurii – Chiajna  0-1
A marcat: Costin 41.
Astra – Viitorul 1-0
A marcat: Teixeira 58.
Meciurile ACS Poli – CSMP Iaºi ºi Dinamo – FC Botoºani s-au

jucat asearã.

Calancea – Poate sã-ºi asume
împreunã cu Bancu ambele goluri.
Reacþie târzie, n-a împins în picioa-
re sã ajungã la mingea trimisã de
Pintilii, iar Enache a ºutat practic
prin el, nu avea voie sã primeascã
acel gol. A apãrat doar lovitura li-
berã a lui Alibec, care nu a fost însã
decât plasatã, nu ºi puternicã.

Dimitrov – A ieºit în evidenþã
doar prin faza în care putea sã se
accidenteze grav, dar este destul
de „elastic” ºi a scãpat nevãtãmat
din comtactul dur cu Momcilovic.
Bulgarul n-a fãcut un meci bun,
prima impresie dupã transferul la
Craiova a fost cã este un mare câº-
tig, dar de la meci la meci dove-
deºte cã este departe de Vãtãjelu.
L-a depãºit de câteva ori decisiv
Amorim, inclusiv când a centrat de
lângã el pentru golul al doilea. Va
lipsi la Dinamo, fiind suspendat.

Kelic – Meci bun al croatului.
Cu excepþia lui Florin Tãnase, care
a intrat târziu, Steaua nu are jucã-
tori care de vitezã, care sã-l punã
în dificultate pe Kelic. S-a pliat pe
profilul lui Alibec, i-a fãcut faþã, iar
când stelistul l-a depãºit, Kelic l-a
faultat.

Acka – Nu e acelaºi jucãtor din
2016. Multe ezitãri, i-a respins min-
gea direct pe voleul lui Pintilii la
primul gol, l-a pierdut pe Alibec
uºor de alte douã ori.

Briceag – Evoluþie bunã, chiar
dacã nu a contat în atac foarte
mult, l-a anihilat pe Jakolis, cel mai
periculos jucãtor de la FCSB în
primele douã etape.

Popov – Deºi a apãrut surprin-
zãtor în primul „11” (n.r., din pre-
sã, doar Cuvântul Libertãþii a anti-
cipat titularii lui Mulþescu contra
FCSB), bulgarul n-a fãcut deloc un
joc rãu, a alergat mult, a depose-

Alb-albaºtrii sub lupã

Bulgarul Hristo Zlatinski ºi-a cerut scuze faþã de colegi
ºi suporteri pentru cã a irosit prima loviturã de pedeapsã,
declarând cã se va revanºa prin evoluþii superioare în restul
sezonului: „Eu sunt dezamãgit, îmi asum responsabilitatea
ºi îmi cer scuze echipei pentru ratarea primului penalty, din
cauza mea am pierdut. Îmi pare rãu pentru suporterii ex-
traordinari pe care i-am avut alãturi. Pãstrez promisiunea
de a da tot ce-i mai bun în restul sezonului. Am încercat sã
atacãm, trebuia sã fim mai agresivi în a doua reprizã. Sunt
sigur cã vom fi mai puternici pe viitor” a spus Zlatinski.

ªi cãpitanul Andrei Ivan ºi-a exprimat dezamãgirea pen-
tru eºec: „Îmi pare rãu cã am dezamagit publicul. Am avut
ocazia sã mai înscriem. Nu este niciun blocaj. Suporterii
ne-au împins de la spate. În prima reprizã am fost mai buni.
Primul gol ei l-au dat din nimic. Steaua este o echipã foarte
bunã, joacã în fiecare an în cupele europene. Trebuie sã ne
mobilizãm ºi sã câºtigãm meciul cu Dinamo”.

Zlatinski ºi-a pus cenuºã în capZlatinski ºi-a pus cenuºã în capZlatinski ºi-a pus cenuºã în capZlatinski ºi-a pus cenuºã în capZlatinski ºi-a pus cenuºã în cap
pentru ratarea penalty-uluipentru ratarea penalty-uluipentru ratarea penalty-uluipentru ratarea penalty-uluipentru ratarea penalty-ului

Zlatinski, DimitrovZlatinski, DimitrovZlatinski, DimitrovZlatinski, DimitrovZlatinski, Dimitrov, Rocha ºi Fajic, Rocha ºi Fajic, Rocha ºi Fajic, Rocha ºi Fajic, Rocha ºi Fajic
au fost alþi jucãtoriau fost alþi jucãtoriau fost alþi jucãtoriau fost alþi jucãtoriau fost alþi jucãtori

care au dezamãgit în derbycare au dezamãgit în derbycare au dezamãgit în derbycare au dezamãgit în derbycare au dezamãgit în derby
dat, a dublat permanent, s-a sacri-
ficat pentru echipã, a ajutat cât a
putut ºi la construcþie. Pe final a
cam obosit, trebuia schimbat mai
devreme, nu avea ce plus sã mai
aducã. Mateiu ºi Madson erau mai
proaspeþi. Va lipsi ºi el în runda
urmãtoare, fiind suspendat.

Zlatinski – Dupã ce ºi-a pre-
lungit contractul cu Universitatea
parcã þine neapãrat sã ne facã sã
regretãm. Prestaþie penibilã la Bo-
toºani, acum a ratat un penalty.
Dacã-l rata ºi pe al doilea, putea sã
se ducã pe urmele lui Ferfelea. În
rest, nu a avut o evoluþie modestã,
dar nici nu a ieºit în evidenþã.

Bãluþã – Din nou a fost unul
dintre cei mai buni jucãtori ai Cra-
iovei, extrem de activ, a þinut bine
mingea ºi a încercat sã verticalize-
ze. A ieºit oarecum din joc în re-
priza a doua, pentru cã nu l-a mai
împins echipa mai sus. Mulþescu
s-a gãsit tocmai pe el sã-l schim-
be. Antrenorul pur ºi simplu habar
n-are sã facã schimbãri.

Nuno Rocha – A început des-
tul de bine, a pus umãrul la con-
strucþie, a dat ºi douã pase foarte
bune, dar s-a stins dupã pauzã.
Mulþescu l-a þinut în teren pânã la
final, parcã sã ne facã în ciudã.
Cum este posibil sã nu-l ai pe Gus-
tavo mãcar rezervã (chiar ºi pe
Mãzãrache, care a mai fãcut unele
meciuri bune în tur ºi mãcar i-ar fi
hãrþuit pe adversari) ºi la final sã
te plângi cã n-ai avut soluþii ofen-
sive? Adicã, Mulþescu l-a vrut pe
Gustavo la Craiova, apoi nu-l bagã
nici rezervã ºi în cele din urmã se
plânge cã nu a avut pe bancã solu-
þii ofensive...

Bancu – Sezonul este deja com-
promis pentru el. A prins atât de
multe meciuri pentru cã lotul este
destul de modest valoric ºi nu exis-

tã concurenþã. A contat doar atunci
când a scos penalty-ul, în rest a
greºit aproape toate mingile ºi poate
fi acuzat la ambele goluri. La pri-
mul nu a pus presiune pe Pintilii,
s-a oprit în loc sã sã-l blocheze,
iar la al doilea trebuia sã coboare
cu Enache. A mai tras un ºut de la
marginea careului, servit bine de
Rocha, dar departe de poartã, deºi
avea ºi soluþia unei pase pentru Zla-
tinski.

Ivan – Cel mai bun jucãtor al
Craiovei. S-a zbãtut în ofensivã,
a scos primul penalty, a creat pani-
cã în apãrarea adversã. Chiar tre-
buie sã rãmânã vârf împins, atât
pentru cã dã randament pe acest
post, dar ºi pentru cã Universita-
tea nu are un jucãtor de calitate
pe acest post. A alergat foarte
mult, trebuie sã aibã susþinere ºi
în repriza a doua. Dion pãcate, co-
echipierii l-au jucat doar din dis-

perare, cu mingi lungi, el fiind
marcat de 2-3 adversari în per-
manenþã. ªi chiar ºi în aceste con-
diþii a reuºit un ºut bun de la dis-
tanþã, dupã ce l-a „batjocorit” din
nou pe Tamaº.

Fajic – Dacã-i spunem Rambe
2 nu greºim cu nimic. Craiova în-
cearcã sã transfere un vârf de atac

dar aduce numai „gloabe”. Nici
mãcar în jocul aerian nu a arãtat
cã se descurcã bosniacul, deºi are
aproape 2 metri.

R. Petre – A intrat în ultimul
minut de joc. Mulþescu pur ºi sim-
plu îºi bate joc de rezervele sale, ori
le introduce pentru câteva secun-
de, ori le þine pe bancã tot meciul.
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