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- Înainte, Popescule, apãreau
5 ziare ºi le citeai într-un ceas,
acum îþi trebuie cinci zile ca sã
citeºti un ziar.

Când administraþiile
locale se confruntã cu o
lipsã a fondurile necesa-
re continuãrii investiþii-
lor, iatã cã, în comuna
Leu, primarul Iulian
Cristescu are toate mo-
tivele sã fie bucuros. A
accesat un proiect în
valoare de 1.000.000 de
euro, unul dintre cele
mai valoroase la ora
actualã din Dolj. Banii
sunt destinaþi pentru as-
faltarea drumurilor din
satele Leu ºi Zãnoaga.
Gospodar dovedit ani de
zile în slujba localnicilor,
edilul din Leu a mai fã-
cut o promisiune, sã in-
troducã reþeaua de gaze
naturale existentã în co-
muna vecinã, Coºoveni.
Ar fi una dintre cele mai
frumoase realizãri ale
mandatului sãu, apre-
ciazã Cristescu, deºi
este conºtient cã efortu-
rile vor fi pe mãsurã. 55555 RE
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Scandal teribil în afacerea „asis-
tenþilor parlamentari”, dupã ce Ca-
terine Griset, ºefa de cabinet a euro-
deputatului de extremã dreapta Ma-
rine Le Pen, a fost pusã sub acuza-
re, pentru tãinuire ºi abuz de în-
credere, iar sediul Frontului Naþio-
nal din Naterre, a fost percheziþio-
nat, dupã cum am mai spus. Con-
vocatã la sediul poliþiei judiciare din
Nanterre, Marine Le Pen a refuzat
sã se prezinte ºi printr-un email a
fãcut precizarea cã nu va rãspunde
la o astfel de solicitare, decât dupã
alegerile legislative din luna iunie.
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ªi în acest an, Ministerul Edu-
caþiei Naþionale, prin Direcþia Ge-
neralã Învãþãmânt Preuniversitar
(DGIP), continuã ºi în acest an
ºcolar competiþia pentru obþinerea
certificatului „ªcoalã Europeanã”.
Este cea de-a XIV-a ediþie, iar, de-
a lungul anilor, manifestarea s-a
bucurat ºi de recunoaºtere din par-
tea instituþiilor europene. Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj a tri-
mis în teritoriu regulamentul de
participare, cu atât mai mult cu
cât, de-a lungul anilor, mai multe
instituþii de învãþãmânt doljene au
primit acest statut.

Reþea deReþea deReþea deReþea deReþea de
contrabandiºticontrabandiºticontrabandiºticontrabandiºticontrabandiºti
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Respingerea OUG
13 ºi aprobarea
OUG 14 au fost
promulgate de
preºedintele Klaus
Iohannis

Preºedintele Klaus Iohannis
a promulgat, vineri, Legea de
respingere a Ordonanþei 13 ºi
Legea de aprobare a Ordonan-
þei 14. “Preºedintele Româ-
niei, domnul Klaus Iohannis,
a semnat vineri, 24 februarie
a.c., urmãtoarele decrete:
Decret pentru promulgarea
Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2017 pentru
modificarea ºi completarea
Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal ºi a Legii nr. 135/
2010 privind Codul de proce-
durã penalã; Decret privind
promulgarea Legii pentru
aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 14/
2017 privind abrogarea
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 13/2017 pentru
modificarea ºi completarea
Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal ºi a Legii nr. 135/
2010 privind Codul de proce-
durã penalã, precum ºi pentru
modificarea Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedurã
penal”, se aratã în comunica-
tul Administraþiei Prezidenþia-
le. Preºedintele Klaus Iohannis
a anunþat joi, în timpul
ceremonieie de învestire în
funcþie a noilor miniºtri din
cabinetul Grindeanu, cã va
promulga cele douã legi. “Am
constatat acum, înainte sã
ajung în salã, cã au venit de
la Parlament douã legi: Legea
de respingere a OUG 13 ºi de
aprobare a Ordonanþei 14. Voi
promulga mâine aceste legi ºi
atunci avem toate condiþiile de
a trece la normalizarea situa-
þiei”, a declarat preºedintele
Klaus Iohannis, la jurãmântul
celor patru miniºtri noi din
Cabinetul Grindeanu.
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„Cetãþenii României sunt chemaþi
sã-ºi exprime voinþa prin vot în ca-
drul referendumului naþional cu pri-
vire la revizuirea Constituþiei în ulti-
ma duminicã a perioadei de 30 de zile
prevãzutã la articolul 151 alin. (3) din
Constituþia României, calculatã de la
data publicãrii în Monitorul Oficial,
Guvernul având obligaþia de a aduce
la cunoºtinþã publicã, de îndatã, prin
mijloace de comunicare în masã,
aceastã datã”, potrivit proiectului de
lege pentru modificare ºi completa-
rea articolului 6 din Legea nr. 3/2000
privind organizarea ºi desfãºurarea
referendumului, semnat de mai mulþi
senatori PSD ºi înregistrat la Biroul
Pemanent al Senatului.

Proiectul legii constituþionale,
adoptat de cãtre Camera Deputaþilor
ºi Senat, ar urma sã fie publicat, în
aceeaºi zi în Monitorul Oficial, potri-
vit iniþiativei legislative.”Cheltuielile
pentru organizarea ºi desfãºorarea
referendumului naþional privind re-
vizuire a Constituþiei se suportã din
bugetul de stat, conform prevederi-
lor art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/
2000", se aratã în documentul citat.
„Cetãþenii României sunt chemaþi sã-
ºi exprime voinþa prin vot în cadrul

“Varianta prorogãrii Ordinului
1306/1883/2016 nu se poate realiza, din
punct de vedere juridic, fiindcã asta
ar însemna reintrarea în vigoare a Or-
dinului 725/2002, care este, însã, ab-
rogat. Prin urmare, nu se poate lãsa
vid, deoarece ar fi afectate toate cate-
goriile de beneficiari. Soluþia este ace-

Preºedintele completului de judeca-
tã în dosarul Turceni-Rovinari a propus,
la termenul de vineri, audierea martori-
lor în ºedinþã secretã, argumentând cã
declaraþiile fãcute la termenele anterioa-
re de martorii din dosar au fost relatate
în presã ºi dezbãtute ulterior în emisiuni
televizate. Atât procurorii anticorupþie, cât ºi avo-
caþii lui Victor Ponta ºi Dan ªova au fost de acord
cu propunerea preºedintelui de complet, astfel cã
audierea martorilor se desfãºoarã cu uºile închise.

Fostul premier Victor Ponta este judecat, în do-
sarul Turceni Rovinari, pentru fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, complicitate la evaziune fiscalã
ºi spãlarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis în
calitate de avocat. Dan ªova este acuzat în acelaºi

Referendum pentru revizuirea Constituþiei, în ultima duminicã
a perioadei de 30 de zile de la data adoptãrii propunerii

Referendumul pentru revizuirea Constituþiei ar
urma sã se desfãºoare în ultima duminicã a perioadei
de 30 de zile de la data adoptãrii propunerii, potrivit

unui proiect semnat de mai mulþi senatori PSD, menit
sã asigure “proceduri clare aplicabile tuturor iniþia-

tivelor de revizuire a Constituþiei”.
referendumului naþional cu privire la
revizuirea Constituþiei în ultima du-
minicã a perioadei de 30 de zile pre-
vãzutã la articolul 151 alin. (3) din
Constituþia României, calculatã de la
data publicãrii în Monitorul Oficial,
Guvernul având obligaþia de a aduce
la cunoºtinþã publicã, de îndatã, prin
mijloace de comunicare în masã,
aceastã datã”, potrivit proiectului de
lege pentru modificare ºi completa-
rea articolului 6 din Legea nr. 3/2000
privind organizarea ºi desfãºurarea
referendumului, semnat de mai mulþi
senatori PSD ºi înregistrat la Biroul
Pemanent al Senatului.

Proiectul legii constituþionale,
adoptat de cãtre Camera Deputaþilor
ºi Senat, ar urma sã fie publicat, în
aceeaºi zi în Monitorul Oficial, potri-
vit iniþiativei legislative. “Cheltuieli-
le pentru organizarea ºi desfãºora-
rea referendumului naþional privind
revizuire a Constituþiei se suportã din
bugetul de stat, conform prevederi-
lor art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/
2000”, se aratã în documentul citat.

Proiectul de lege a fost depus pen-
tru „asigurarea unei proceduri clare
aplicabile tuturor iniþiativelor de re-
vizuire a Constituþiei”, ce ar putea fi

iniþiate „începând cu referendumul ce
trebuie organizat cu privire la iniþiati-
va cetãþeneascã ce se aflã pe rolul
Parlamentului”, se aratã în expune-
rea de motive a actului normativ,
semnatã de senatorul PSD ªerban
Nicolae. „Instituþia referendumului
constituie una dintre modalitãþile cele
mai democratice de exprimare a su-
veranitãþii poporului cu privire la
politica legislativã a þãrii”,susþine
senatorul PSD ªerban Nicolae, po-
trivit sursei citate.

Iniþiativa legislativã a senatorilor
social-democraþi prevede cã partici-
parea la referendum, desfãºurarea
campaniei pentru referendum, orga-
nizarea ºi desfãºurarea concretã a
acestuia, atribuþiile ºi rãspunderile
birourilor electorale, faptele ce con-
stituie infracþiuni ºi contravenþii sunt

cele prevãzute la art. 4, art. 7 ºi Capi-
tolul IV-VI din Legea nr 3/2000. Pro-
iectul de lege stipuleazã cã “iniþiati-
va ºi procedura revizuirii Constitu-
þiei sunt supuse dispoziþiilor prevã-
zute la art. 73 alin (1) ºi (2), 150 ºi 151
din Constituþia României ºi prezen-
tei legi”.

Constituþia României prevede cã
„revizuirea este definitivã dupã apro-
barea ei prin referendum, organizat
în cel mult 30 de zile de la data adop-
tãrii proiectului sau a propunerii de
revizuire”. Referendumul este vala-
bil dacã la acesta participã cel puþin
30% din numãrul persoanelor înscri-
se în listele electorale permanente,
potrivit legislaþiei în vigoare. Iniþiati-
va legislativã pentru modificarea a
fost semnatã de 47 de senatori so-
cial-democraþi.

Audierea martorilor în dosarul Turceni-Rovinari, în care
sunt cercetati Ponta si Sova, va avea loc în sedinta secretã

Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au decis ca
martorii din dosarul Turceni-Rovinari, în care sunt inculpaþi,
între alþii, Victor Ponta ºi Dan ªova, sã fie audiaþi în ºedinþã
secretã, pe motiv cã declaraþiile anterioare ale martorilor

din dosar au fost dezbãtute în emisiuni televizate.

dosar de complicitate la abuz în serviciu, fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã, evaziune fiscalã
în formã continuatã ºi spãlare de bani.

Potrivit procurorilor DNA, în perioada octom-
brie 2007 - decembrie 2008, prin Cabinet Individual
de Avocat “Victor-Viorel Ponta” a obþinut de la
SCA “ªova ºi Asociaþii” suma 181.439,98 de lei,
pentru activitãþi, care însã în realitate nu s-au efec-
tuat. Victor Ponta este primul premier post-decem-

brist trimis în judecatã în timpul man-
datului sãu.

Procurorii i-au trimis în judecatã ºi
pe Laurenþiu-Dan Ciurel, director ge-
neral al SC Complexul Energetic Rovi-
nari SA (CER), acuzat de trei infracþi-
uni de abuz în serviciu, cu obþinere de

foloase necuvenite pentru altul, din care una în
formã continuatã, Dumitru Cristea, la data faptelor
director general al Complexului Energetic Turceni
(CET), acuzat de cinci infracþiuni de abuz în servi-
ciu, cu obþinere de foloase necuvenite pentru al-
tul, din care una în formã continuatã, ºi Laurenþiu-
Octavian Graure, la data faptelor director econo-
mic al CET, acuzat de abuz în serviciu cu obþinere
de foloase necuvenite pentru altul.

Ministerul Muncii anunþã un nou ordin pentru schimbarea criteriilor
pentru copiii cu dizabilitãþi

Varianta prorogãrii ordinului privind copiii cu dizabilitãþi nu se poate
realiza din punct de vedere juridic fiindcã asta ar însemna reintrarea în
vigoare a ordinului abrogat, susþine Ministerul Muncii, care precizeazã

cã soluþia este cea a unui nou ordin, care va fi gata luni.

ea unui nou Ordin, iar comisiile de
specialitate din MMJS ºi MS lucreazã
astfel încât acesta sa fie gata luni”,  a
informat, ieri, Ministerul Muncii.

Ministrul Sãnãtãþii anunþase cã,
împreunã cu ministrul Muncii, Lia Ol-
guþa Vasilescu, vor semna vineri un
act care va anula ordinul prin care se

schimbau criteriile de încadrare în gra-
dul de handicap pentru copiii cu diza-
bilitãþi. “Tocmai am discutat cu doam-
na ministru al Muncii ºi am hotãrât sã
semnãm astãzi (vineri -n.r.) un ordin
care sã anuleze ordinul tehnocraþilor
pentru urmãtoarele 90 de zile. Vrem sã
nu pierdem timpul pentru ca acest or-
din sã nu apuce sã intre în vigoare de
la 1 martie aºa cum era stabilit. Iar în
urmãtoarele 90 de zile, vom întruni
comisiile de specialiºti ale celor douã
ministere pentru a elabora un nou or-
din, bine gândit, nu fãcut pe genunchi.
Pânã atunci, se va merge dupã ve-
chiul ordin, cel dat în 2013”, a declarat

anterior, pentru MEDIAFAX, Florin
Bodog, ministrul Sãnãtãþii.

Joi, în faþa Ministerului Sãnãtãþii,
zeci de pãrinþi au protestat faþã de
ordinul care schimba criteriile de în-
cadrare în gradul de handicap pen-
tru copiii cu dizabilitãþi. Potrivit ordi-
nului, copiii cu dizabilitãþi ar fi înca-
draþi la gradul de handicap grav doar
dacã au un coeficient de inteligenþã
de 35. Anterior, încadrarea se fãcea
dacã pacientul avea IQ-ul de 50. Res-
pectarea ordinului ar însemna pen-
tru o parte dintre cei care au dizabili-
tãþi pierderea sumelor destinate în-
soþitorului ºi îngrijirii.
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Scandal teribil în afacerea
„asistenþilor parlamentari”, dupã
ce Caterine Griset, ºefa de cabi-
net a eurodeputatului de extre-
mã dreapta Marine Le Pen, a
fost pusã sub acuzare, pentru
tãinuire ºi abuz de încredere,
iar sediul Frontului Naþional din
Naterre, a fost percheziþionat,
dupã cum am mai spus. Convo-
catã la sediul poliþiei judiciare din
Nanterre, Marine Le Pen a re-
fuzat sã se prezinte ºi printr-un
email a fãcut precizarea cã nu
va rãspunde la o astfel de solici-
tare, decât dupã alegerile legis-
lative din luna iunie a.c.. Nu îºi
asumã deloc un risc major fiind
protejatã de imunitatea parlamen-

tarã, ca eurodeputat în plin man-
dat ºi, în consecinþã, nu poate
face obiectul vreunei mãsuri co-
ercitive. Dacã gãrzii de corp,
Thierry Legier, i s-a ridicat deja
controlul judiciar, fãrã a se fi pre-
zentat în faþa magistratului de in-
strucþie, nu acelaºi lucru s-a în-
tâmplat cu Catherine Griset. Ce
se poate întâmpla în continuare?
Judecãtorul de instrucþie poate
cere ridicarea imunitãþii parla-
mentare, dar procedura ar lua
mult timp, rezultatul fiind incert.
Apoi, nu este prima datã când
Marine Le Pen – menþioneazã
presa din Hexagon – face fron-
dã autoritãþilor judiciare france-
ze. În cadrul anchetei privind fi-

nanþarea campaniei prezidenþia-
le ºi a alegerilor legislative din
2012, a refuzat în douã rânduri
sã meargã în faþa judecãtorilor.
Tatãl sãu, Jean-Marie Le Pen, a
denunþat un act politic destinat
diminuãrii ºanselor la alegerile
regionale. Interesant este ceea
ce a declarat, însã, miercuri, 22
februarie a.c., Marine Le Pen, la
unul din jurnalele TF 1: „Justiþia
nu este o putere, este o auto-
ritate. Ea nu trebuie sã per-
turbe, pentru o anchetã care
se poate derula ºi mai târziu,
derularea unei campanii pre-
zidenþiale care este un mo-
ment democratic important,
fundamental în þara noastrã”.

Opiniile sale, fãrã mare funda-
ment juridic, îºi gãsesc originea
într-o decizie a fostului procu-
ror al Republicii, Jean Claude
Marine: „niciodatã un candi-
dat în alegeri nu a fost trimis
în faþa Tribunalului în plinã
campanie electoralã”. Aface-
rea asistenþilor parlamentari este
doar unul din cele trei dosare
care o ameninþã pe candidata
extremei drepte. Are mai puþi-
nã importanþã faptul cã Parla-
mentul European a reclamat,
deja, Marinei Le Pen rambursa-
rea sumei de 340.000 euro, care
corespunde remunerãrii lui
Thierry Legier ºi Catherinei Gri-
set, angajaþi altã datã ca asis-

MIRCEA CANÞÃR
tenþi ai eurodeputatei. Sunt mai
multe aspecte juridice care ar
trebuie avute în vedere, chiar
printr-o translare deloc forþatã,
la ceea ce se întâmplã pe la noi.
În primul rând, abordarea mult
mai calmã, mai raþionalã, deloc
încãrcatã de patimã, chiar dacã
este vorba de un prejudiciu adus
Parlamentului European. Sã re-
venim. Frontul Naþional nu are
reforme seriose ºi dificile, în pro-
gramul sãu, ci o reþetã miracol:
ieºirea din Uniunea Europeanã ºi
din zona euro. Cu alte cuvinte,
marile linii ale programului Fron-
tului Naþional nu urmãresc altce-
va decât casarea Uniunii Euro-
pene. ªi apoi uciderea Europei.

Ana Birchall, ministru delegat pentru
afaceri europene, Ministerul Afacerilor
Externe:

“Perioada pe care o traversam este în-
cãrcatã de probleme care pun la încercare
viitorul Uniunii Europene ºi nu doar pro-
vocarea Brexit ci ºi de încredere în viabi-
litatea proiectului european. Rezultatele re-
ferendumului din Marea Britanie are o sem-
nificaþie ce merge dincolo de opþiunea ce-
tãþenilor din Marea Britanie, pe care sigur
cã o respectãm indiscutabil.  În toate dis-
cuþiile care au avut loc în aceasta perioa-
da s-a accentuat ºi se desprinde concluzia
cã acest moment ne înfãþiºeazã existenþa
unor diferenþe de percepþie la nivelul as-
teptãrilor cetãþenilor britanici cu privire la
proiectul European…”

„BREXIT„BREXIT„BREXIT„BREXIT„BREXIT: situaþia curentã ºi perspective de viitor”: situaþia curentã ºi perspective de viitor”: situaþia curentã ºi perspective de viitor”: situaþia curentã ºi perspective de viitor”: situaþia curentã ºi perspective de viitor”
Biroul de Informare al Parlamentului European în România a organizat ieri,

între orele 10:00 – 12:00, la sediul sãu din Bucureºti, o dezbatere intitulatã „BRE-
XIT: situaþia curentã ºi perspective de viitor”.

Dezbaterea s-a desfãºurat în format de masã ro-
tundã, ºi a reunit reprezentanþi ai Administraþiei pre-
zidenþiale, ai Guvernului României, ai ambasadei Ma-
rii Britanii ºi ai altor ambasade la Bucureºti ale statelor
membre UE, ai mediului de afaceri, ai mediului uni-
versitar, precum ºi think-tank-uri, institute de cerce-
tare, organizaþii ale societãþii civile cu interes în acest
domeniu, mass-media, etc.

Evenimentul s-a bucurat de participarea europarla-
mentarilor  Ioan Mircea Paºcu, vicepreºedinte al Par-
lamentului European (S&D), ºi Marian-Jean Mari-
nescu, vicepreºedinte al Grupului PPE din cadrul PE.
Au mai luat partea la discuþii Leonard Orban, consi-
lier prezidenþial, departamentul „Afaceri europene”,
Administraþia prezidenþialã; Ana Birchall, ministru
delegat pentru afaceri europene, Ministerul Afacerilor

Externe  ºi Adam Sambrook, ºef-adjunct de misiune,
Ambasada Marii Britanii în România Dezbaterea a fost
moderatã de jurnalistul Ion M. Ioniþã, redactor-ºef al
revistelor „Historia” ºi „Foreign Policy România”.

Dezbaterea, organizatã în perioada care precede
declanºarea formalã a negocierilor de ieºire prin noti-
ficarea pe care Marea Britanie urmeazã sã o transmitã
Consiliului European, îºi propune sã faciliteze un
schimb de idei cu privire la aranjamentele instituþio-
nale necesare acestui proces, rolul pe care l-ar putea
juca România în perspectiva deþinerii preºedinþiei Con-
siliului Uniunii Europene în primele ºase luni ale anu-
lui 2019, impactul Brexit-ului asupra cetãþenilor ro-
mâni din Marea Britanie ºi opþiunile posibile cu privire
la viitorul relaþiei dintre UE ºi Marea Britanie.

MARGA BULUGEAN

Ioan Mircea Paºcu, vicepreºedinte al
Parlamentului European, Grupul Alianþei Pro-
gresiste a Socialiºtilor ºi Democraþilor:

“Am fost oarecum luat prin surprindere de
faptul cã Marea Britanie, aparent, a renunþat la
principala ancorã a politicii sale de securitate
veche de sute de ani. De data aceasta se auto-
exclude din ceea ce înseamnã Europa institu-
tionalizatã. Rãmân alte elemente: Intellingece,
schimbul de informaþii, care pot sã þinã Marea
Britanie în zona Uniunii Europene. Marea Bri-
tanie din momentul în care poporul s-a pro-
nunþat a devenit mai conciliantã, ceea ce poate
fi luat ca un raspuns de bun-simt avand in
vederea noua situaþie. Prin plecarea Marii Bri-
tanii din UE noi românii avem cel puþin douã
chestiuni prin care am pierdut, ºi anume Eu-
ropa cu douã viteze. A doua chestiune sunt
sancþiunile faþã de Rusia”

Marian-Jean Marinescu : vicepreºedin-
tele PPE :

“La ce trebuie sã fim noi atenþi… Eu-
ropa trebuie sã se schimbe într-un anu-
me fel. Aºa cum este acum poate sã
meargã înainte, dar nu cum ne dorim
noi. Lucrurile trebuie sã se schimbie.
Mai multã Europa sau mai puþinã - o
decizie ce trebuie luatã, observãm o
creºtere a populisumului în Europa,
acest lucru a apãrut pe fond de crizã.
Trebuie sã se schimbe ceva în modul
de lucru al Uniunii în special în ceea ce
priveºte legãtura cu oamenii, comunica-
rea. Dupã referendumul din MB vedem
ca dorinþa populaþiei la nivel euro este
sã rãmânã in UE, oamenii îºi doresc sã
nu pãrãseascã UE…”

Leonard Orban, consilier prezidenþial,
departamentul „Afaceri europene”, Adminis-
traþia prezidenþialã :

“Negocierea va putea începe nu mai de-
vreme de luna mai a acestui an ºi va trebui
sã se termine în octombrie 2018 - cu câteva
luni înainte de preluarea de cãtre România a
preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene. La
ce se refere aceasta negociere? O negociere
de douã acorduri: 1. Un acord de retragere
(desfãºurat pe parcursul a doi ani), aici lu-
crurile sunt chiar mai complexe decât ne-
gocierile de aderare. 2. Un acord de menþi-
nere a relaþiilor. Ne dorim ca Marea Britanie
sã rãmânã cât mai aproape de UE. Am vor-
bit de componenta militarã, economicã, dar
inclusiv componenta internã ºi ne dorim ca
Marea Britanie sã rãmânã aproape…”
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Lucrãtorii Postului de Poliþie
Transporturi Feroviare Craiova
Triaj au fost sesizaþi, în noaptea de
17 spre 18 februarie a.c., de cãtre
salariaþii staþiei CF Iºalniþa, judeþul
Dolj, despre faptul cã circulaþia
feroviarã a fost întreruptã între sta-
þiile CF Iºalniþa ºi Cernele, instala-
þiile de semnalizare ºi dirijare a tra-
ficului feroviar prezentând defec-
þiuni, posibil ca urmare a sustra-
gerilor de componente de la infras-
tructura feroviarã. Poliþiºtii ajunºi

TTTTTrei tineri arestaþi dupã ce au pusrei tineri arestaþi dupã ce au pusrei tineri arestaþi dupã ce au pusrei tineri arestaþi dupã ce au pusrei tineri arestaþi dupã ce au pus
în pericol circulaþia feroviarãîn pericol circulaþia feroviarãîn pericol circulaþia feroviarãîn pericol circulaþia feroviarãîn pericol circulaþia feroviarã

Trei tineri cu vârste cuprinse între 19 ºi
27 de ani au fost arestaþi preventiv în baza
mandatelor emise de Judecãtoria Craiova
pe numele lor, pentru comiterea infracþiu-
nilor de tentativã la furt calificat ºi distru-

gerea sau semnalizarea falsã. Cei trei au
tãiat cablurile de la instalaþiile de semnali-
zare între staþiile Iºalniþa ºi Cernele, cu in-
tenþia de a le fura, circulaþia feroviarã fiind
întreruptã din aceastã cauzã.

la faþa locului au constatat cã, în
cursul nopþii, cablurile între staþii-
le CF Iºalniþa ºi Cernele au fost
secþionate cu intenþia de a fi sus-
trase, unul dintre autori, respectiv
Dãnuþ Dudea, de 23 ani, din co-
muna Bistreþ, judeþul Dolj, fiind
prins în flagrant, în timp ce alþi doi
tineri, complici de-ai sãi, au reuºit
sã fugã. Dãnuþ Dudea a fost reþi-
nut pentru 24 de ore, pe 18 februa-
rie, iar o zi mai târziu, duminicã,
19 februarie a.c., a fost prezentat

Judecãtoriei Craiova care a emis
pe numele sãu mandat de arestare
preventivã pentru 30 de zile, pen-
tru comiterea infracþiunilor de ten-
tativã la furt calificat ºi distruge-
rea sau semnalizarea falsã. Poliþiº-
tii de la Transporturi Feroviare au
continuat cercetãrile ºi investiga-
þiile, iar în cursul zilei de joi, 23
februarie a.c., au fost identificaþi
ºi reþinuþi ºi ceilalþi doi autori, res-
pectiv Cãtãlin Meleancã, de 19 ani,
din municipiul Craiova, ºi Petre

Marodin, de 27 de ani, din munici-
piul Slatina, judeþul Olt. În baza
probatoriului administrat de poliþiºtii
Secþiei Regionale de Poliþie Trans-
porturi Craiova, procurorii Parche-
tului de pe Lângã Judecãtoria Cra-

iova i-au prezentat pe cei doi la
Judecãtoria Craiova, instanþã care,
ieri, a emis mandate de arestare
preventivã pe o perioadã de 30 de
zile pentru cei doi.

Poliþiºti din cadrul Poliþiei oraºului Dãbuleni ºi Postului de
Poliþie Cãlãraºi, în baza mandatelor de percheziþie emise de ju-
decãtori, au efectuat, în cursul zilei de joi, douã percheziþii do-
miciliare la locuinþele unor persoane bãnuite cã deþin ileagal
produse din tutun. Oamenii legii au descins, astfel, la locuinþa
lui Paulicã Netcu, de 60 de ani, din oraºul Dãbuleni, dar ºi la
Daniela Enceanu, de 22 de ani, din comuna Cãlãraºi. Astfel, la
locuinþa bãrbatului, poliþiºtii doljeni au descoperit 8.400 gr. bu-
cãþi vegetale uscate, ce prezentau aspect ºi miros de tutun, pre-
cum ºi 22.000 tuburi cu filtru pentru þigarete. Bunurile identifi-
cate în urma percheziþiei au fost ridicate poliþiºti pentru conti-
nuarea cercetãrilor, în cauzã oamenii legii întocmind dosar pe-
nal sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de deþinere în afara an-
trepozitului fiscal a peste 1 kg tutun de fumat, faptã care este
incriminatã de Codul fiscal, au declarat reprezentanþii IPJ Dolj.

ªi tot joi, 23 februarie a.c., poliþiºtii Secþiei 8 Poliþie Ruralã

Peste 8 kg de tutun confiscate de poliþiºtiPeste 8 kg de tutun confiscate de poliþiºtiPeste 8 kg de tutun confiscate de poliþiºtiPeste 8 kg de tutun confiscate de poliþiºtiPeste 8 kg de tutun confiscate de poliþiºti
Rast în cooperare cu colegii lor de la Postul de Poliþie Negoi, au
organizat o acþiune cu caracter preventiv pentru combaterea
actelor de comerþ ilicite care aduc atingere intereselor consu-
matorilor, dar ºi pentru prevenirea ºi combaterea actvitãþilor de
contrabandã cu produse accizabile, care aduc prejudicii mate-
riale bugetului consolidat al statului. În timpul derulãrii acestor
activitãþi, la sediul unei societãþi comerciale din comuna Negoi,
administratã de Dorin Gavrilã, de 41 de ani, din comunã, au
fost identificate 13.400 de þigãri (670 pachete) pe care nu era
aplicat timbru fiscal, având inscripþia “For Duty Free Sale Only”,
despre care administratorul societãþii a declarat cã urma sã le
comercializeze în magazinul propriu. Având în vedere cele con-
statate, poliþiºtii au întocmit dosar de cercetare penalã sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã, iar cantitatea de
þigãri a fost indisponibilizatã ºi predatã reprezentanþilor DRA-
OV Craiova în vederea calculãrii prejudiciului cauzat bugetului
de stat, dupã cum au mai precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

În cursul zilei de
ieri, poliþiºtii din ca-
drul Serviciului de
Investigare a Crimi-
nalitãþii Economice
Dolj au depistat trei
membri ai unei reþele
de contrabandiºti de
þigãri ºi au indisponi-
bilizat peste 1.200
pachete þigãri de con-
trabandã, sume de
bani ºi bunuri prove-
nite din activitãþi de
contrabandã. Cei trei
doljeni sunt acum
cercetaþi penal în sta-
re de libertate.

În continuarea activitãþilor pe care le de-
ruleazã într-un dosar penal aflat în lucru la
nivelul Serviciului de Investigare a Crimina-
litãþii Economice Dolj, poliþiºtii din cadrul
acestui serviciu au obþinut autorizaþii de per-
cheziþie eliberate de magistraþi ºi au descins,
joi, la locuinþele deþinute de Alin Stãncurel,
de 35 de ani, Florin Pîrlea, de 33 de ani ºi
Geta Ciontu, de 39 de ani, toþi din Bãileºti,
unde existau date ºi informaþii cã sunt deþi-
nute bunuri de contrabandã, precum ºi va-
lori provenite din activitãþi ilegale. În locuin-
þele percheziþionate au fost gãsite 1.211 pa-
chete (24.220 þigarete) de þigarete fãrã tim-
bru de marcaj fiscal românesc, provenite din
þãri limitrofe precum Serbia ºi Ucraina, suma
de 5.600 euro ºi 48.000 lei, precum ºi can-
titatea de aproximativ 500 gr. aur, valori de-
spre care poliþiºtii au stabilit cã provin din

Reþea de contrabandiºti cu tutunReþea de contrabandiºti cu tutunReþea de contrabandiºti cu tutunReþea de contrabandiºti cu tutunReþea de contrabandiºti cu tutun
destructuratã de poliþiºtii doljenidestructuratã de poliþiºtii doljenidestructuratã de poliþiºtii doljenidestructuratã de poliþiºtii doljenidestructuratã de poliþiºtii doljeni

comiterea de infracþiuni de contrabandã cu
þigãri comise în mod repetat în ultimul an de
zile. „Cele trei persoane sunt cercetate pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de contrabandã,
iar femeia a fost reþinutã pe bazã de ordo-
nanþã de reþinere pentru 24 ore ºi a fost
introdusã în Centrul de Reþinere ºi Aresta-
re Preventivã Dolj. Cantitatea de þigarete
a fost indisponibilizatã ºi predatã reprezen-
tanþilor Direcþiei Regionale Vamale Cra-
iova în vederea calculãrii prejudiciului
cauzat bugetului de stat, iar celelalte bu-
nuri ºi valori ridicate din locuinþele sus-
pecþilor au fost indisponibilizate pânã la
definitivarea cercetãrilor în dosarul penal”,
ne-a declarat agent ºef adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Ieri dupã-amiazã femeia a fost eliberatã, fi-
ind plasatã sub control judiciar.

Dupã ce a petrecut noaptea în arestul IPJ
Dolj, ieri, craioveanul Fãnel Trandafir zis
Cimino, a fost pus în libertate. Dupã ce l-
au audiat din nou, procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au decis sã-l plase-
ze sub control judiciar pentru urmãtoarele
60 de zile, timp în care acesta trebuie sã
respecte obligaþiile impuse de magistraþi.
„Cimino” a fost reþinut joi, pentru 24 de ore,
fiind acuzat cã a constituit ºi a sprijinit exis-
tenþa grupãrii infracþionale „Frãþia”, ai cãrei
membri au fost implicaþi în încãierarea de
la începutul lunii noiembrie, de la barul ON
OFF din centrul Craiovei. Potrivit ancheta-
torilor, din nucleul de conducere al grupãrii „Frãþia” fac parte ºi Ion Ilie zis Ilie Puºcãrie,
Gigel Roºianu ºi Gigi Vadik Zavera zis Gigioc, primii doi cercetaþi sub control judiciar, în
timp ce al treilea este arestat în dosarul scandalului de la barul ON OFF.

Fãnel Trandafir zis „Cimino” plasat sub
control judiciar pentru 60 de zile

Expoziþie de tehnicã a ISU Dolj
pentru a marca Ziua Protecþiei Civile

Cadrele Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj dau startul unor activitãþi
menite sã marcheze împlinirea a 84 de ani de Protecþie Civilã în România. Astfel, de dumi-
nicã, 26 februarie a.c., pânã marþi, 28 februarie a.c., între orele 10.00 ºi 15.00, pe esplanada

Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova, cei interesaþi vor putea intra în contact
cu pompierii doljeni care organizeazã o pre-
zentare a tehnicii ºi a materialelor de inter-
venþie specifice, dar ºi activitãþi tehnico apli-
cative. Vor fi amplasate ateliere pirothenice,
C.B.R.N., de prezentare a grupei de salvare
din medii acvatice. În plus, vor fi prezentate
tehnici de acordare a primului ajutor medical,
Centru Mobil de Comandã ºi Conducere; mo-
dul SMURD, dar ºi echipamente de alarmare
ºi de decontaminare personal.
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La Clinica de Pediatrie a Spita-
lului Filantropia (secþia de lângã
Parc, cum este cunoscutã), Primã-
ria Craiova a investit în anii trecuþi,
saloanele arãtând acum cu mult
mai bine. Personalul medical are ºi
el un atu în plus, pe lângã profesi-
onalism caracterizându-l ºi deschi-

derea faþã de orice iniþiativã meni-
tã sã-i ajute pe copii. De aici a în-
ceput, în urmã cu doi ani, colabo-
rarea dintre Clinicã ºi douã asocia-
þii partenere – ACCES Oltenia ºi
ASIS – care s-au gândit la un lu-
cru minunat: sã îi ajute pe micuþii
pacienþi sã-ºi petreacã mai uºor
zilele de spitalizare care, se ºtie,
trec aºa de greu. Aºa a luat naºtere
proiectul voluntariatului, tineri din
colegiile ºi liceele craiovene fiind
cooptaþi într-o mare familie a au-
torilor de fapte bune, rupându-ºi
ore din timpul liber pentru a-i în-
veseli pe micuþii pacienþi.

”Eu am venit în contact cu
aceºti tineri minunaþi de aproxi-
mativ doi ani de când ei vin ºi ali-
nã, într-un fel, suferinþa copiilor
noºtri, prin dãruirea pe care o au
faþã de aceºtia. Cred cã este mi-
nunat sã vinã cineva din afarã ºi
sã aducã altceva decât tratamen-
tul, în spital: fie cã este vorba de
joacã sau le aduc cãrticele sau îi
învaþã sã scrie. Pentru o perioadã
scurtã de timp, cât stau tinerii
aceºtia, copiii se simt ca acasã.
Pacienþii noºtri sunt însoþiþi de
mame, dar patologia este de aºa
fel încât ei nu pot interacþiona. ªi
atunci interacþioneazã cu aceºti
copii mai mari ºi se simt foarte
bine”, spune dr. Ligia Stãnescu,
ºeful Clinicii de Pediatrie a Spita-
lului Municipal „Filantropia”.
Conducerea Spitalului Filantropia,
deschisã iniþiativelor
frumoase

Ieri s-a întâmplat un
lucru ºi mai frumos. Cele
douã asociaþii ACCES Ol-
tenia ºi ASIS ºi-au dat, din
nou, mâna ºi au mai rea-
lizat ceva. Pentru ca vo-
luntarii sã poatã sã-ºi în-
tâlneascã micuþii parteneri
de joacã, au amenajat o
salã de recreaþie. Cu ac-

O salã de joacã pentru micuþii pacienþi de la FilantropiaO salã de joacã pentru micuþii pacienþi de la FilantropiaO salã de joacã pentru micuþii pacienþi de la FilantropiaO salã de joacã pentru micuþii pacienþi de la FilantropiaO salã de joacã pentru micuþii pacienþi de la Filantropia
Graþie unui proiect frumos, implementat de

douã asociaþii partenere – ACCES Oltenia ºi
ASIS, Clinica de Pediatrie a Spitalului Filan-
tropia are, de ieri, ºi o salã de joacã. Amena-
jatã la etajul 1, spaþiul de recreere pentru mi-
cuþii pacienþi aratã precum o salã de clasã a
unei grãdiniþe, la fel de primitor ºi vesel. Exis-

ceptul medicilor ºi cu ajutorul fi-
nanciar al Consiliului Judeþean
Dolj, o salã de joacã a fost amena-
jatã la etajul 1. Este gata ºi îi aº-
teaptã, de ieri, pe micuþii oaspeþi.
„Aceastã salã de joc este beneficã
ºi va trebui sã respecte rigorile unei
instituþii de sãnãtate. Va fi supusã

tuturor normelor de igienã, de izo-
lare pe afecþiuni. Aici nu vor veni
copii cu diverse patologii, ci vor
veni copiii cu aceeaºi patologie, iar
noi vom face în aºa fel încât toþi
sã beneficieze”, a precizat dr. Li-
gia Stãnescu.

”Evenimentul de astãzi ne bu-
curã cã are loc ºi cã lucrurile aces-
tea se întâmplã. Mulþumim ACCES
Oltenia ºi ASIS cã ne-a permis
acest lucru, sperãm sã nu ne oprim
aici ºi sã continuãm cu lucruri fru-
moase, fãcute pentru copiii din
secþia de Pediatrie ºi pentru Spita-
lul Filantropia. Cu siguranþã, aceas-
tã salã ne ajutã, este o investiþie
beneficã pentru copiii din secþie.
Posibil, pe viitor, sã dezvoltãm ºi
în ambulatoriul de specialitate,
unde sunt alte rigori decât pe sec-
þie”, a spus, la rândul sãu, Florin
Nanu, medic pediatru în cadrul
spitalului.
Elevii de la ”Arte” au dãruit
personajele de poveste

Sala de joacã aratã impecabil ºi
îi va cuceri, cu siguranþã, pe copii
de îndatã ce îi va trece pragul. Cu
multã dãruire ºi talent, câþiva elevi
de la Liceul de Artã „Marin Sores-
cu” au transformat pereþii de spi-
tal în adevãrate pagini de poveste.
Mihaela Coandã, o fetiþã extrem de
simpaticã, purtând douã codiþe rã-
sucite, a fost cea care le-a dãruit
copiilor pe Regele Leu, pictura sa

fiind plinã de culori. ”Sunt în clasa
a XI-a ºi am mai participat la un
proiect de voluntariat cu Spitalul
nr. 1. De atunci mi s-a pãrut o acþi-
une foarte frumoasã sã ajuþi la
înfrumuseþarea saloanele. Am de-
cis sã întruchipãm personajele de-
senelor animate pentru cã toþi co-
piii se bucurã când le vãd, iar eu
mi-am ales desenul animat Regele
Leu. Munca a decurs destul de
uºor pentru cã am fost cu toþii aici.
Am lucrat patru zile, câte cinci ore,
dar nici nu ºtiu când a trecut tim-
pul fiindcã a fost un lucru plãcut”,
a mãrturisit Mihaela.

Fericitã cã a contribuit la acest
proiect, eleva Alexandra Þecu ºi-a
gãsit cu greu cuvintele. Fiind o fire
timidã, micuþa pictoriþã ne-a mãr-
turisit cã îi place foarte mult pictu-
ra, dar ºi copiii. ”Îmi place foarte
mult pictura, mi-a plãcut de la grã-
diniþã când ne puneau profesorii sã
mâzgãlim cu palmele. Am mers la
Palatul Copiilor, am mai urmat cur-
suri de picturã ºi am ajuns la con-
cluzia cã este ceea ce îmi place. Am
ajuns aici pentru cã îmi plac foarte
mult copiii ºi sunt fericitã cã am
participat la acest proiect”, a spus
tânãra care a cãrui pasiune pentru
culoare se putea citi chiar ºi în felul
cum era îmbrãcatã.
Preºediintele ACCES Oltenia,
Andreea Niþã: „Vom extinde
aceste iniþiative!”

Jucãrioarele, jocurile, baloanele
colorate ºi bomboanele fructate,
lucuri care îi bucurã pe copii - toate
au fost puse la locul lor, în sala de
joacã a spitalului. Cele care au dus
la bun sfârºit acest proiect sunt
douã asociaþi partenere, ACCES
Oltenia ºi ASIS, care împreunã fac
multe lucruri frumoase ºi tot atâ-
tea fapte bune.

 „Suntem, de doi ani, prezenþi
în zona voluntariatului ºi în Spita-
lul Municipal Filantropia. Demer-
surile noastre au început însã la
Spitalul Clinic de Urgenþã, unde am
amenajat prima salã de joacã, la
etajul 9, tot pe secþia de Pediatrie.
Copiii de la Arte au realizat capo-
doperele pe care le gãsiþi în ambe-
le spitale, iar voluntarii activi de la
cele mai bune colegii ºi licee pot
sã-ºi desfãºoare activitatea cu pa-
cienþii internaþi, fie cã sunt pe pe-
rioade scurte sau medii de timp. E
adevãrat cã interacþiunea pe care
ei o realizeazã în saloane este una
utilã desfãºurãrii acestui tip de ac-

tivitate de acompaniere ºi de ocu-
pare a unei zone ce nu este tocmai
favorabilã micuþului internat. Com-
ponenta ludicã lipseºte cu desã-
vârºire din spitale ºi modelele oc-
cidentale ne-au demonstrat cã un
tratament poate fi mult mai bine
suportat dacã are ºi o componentã
psihologicã ºi de asistenþã socialã
asociatã. Iatã cã, de data aceasta,
prin cultura voluntariatului pe care
ACCES Oltenia ºi ASIS o dezvoltã
mai bine de doi ani, am reuºit sã
ajungem în spitale ºi sã diminuãm
cumva clivajul între occident ºi
zona esticã. Aratã bine ce vedeþi
aici ºi noi sperãm cã nu va fi un
caz izolat ºi cã vom extinde aceste
iniþiative”, a mãrturisit Andreea
Niþã, preºedintele ACCES Oltenia.

Preºedintele ASIS, Mihaela Pârvu:
”Este nemaipomenit cã existã
un astfel de loc”

Mihaela Pârvu, preºedinte ASIS,
a mãrturisit, la rândul sãu, cã este
foarte bucuroasã de modul cum
aratã sala de joacã, la fel cum a fost
încântatã iniþial de ideea de a ame-
naja un spaþiu de petrecere a tim-
pului într-un spital pentru copii.

„Pentru ASIS, acesta este un
moment extrem de important: una
din bornele frumoase pe care le
plantãm, iatã, de doi ani, pe drum
acesta al unui parteneriat de excep-

þie cu ACCES Oltenia.
Este un moment de mare
bucurie. Pot sã vã mãr-
turisesc cã atunci când
am intrat pe uºã, în
aceastã salã, m-am sim-
þit ca într-unul din acele
locuri de petrecere din
oraº, unde copiii merg
sã-ºi sãrbãtoreascã cele
mai frumoase momente
din viaþã. Dacã este
aproape inevitabil pentru

un copilaº sã fie cel puþin o datã în
viaþã internat într-un spital, este ne-
maipomenit cã existã un astfel de
loc în care ei sã vinã sã se joace
împreunã cu voluntarii noºtri, uitã
de suferinþa pe care o presupune
internarea în sine sau tratamentul.
Îmi aminteam de internãrile pe care
a trebuit sã le suport eu când eu
când eram micã, de trei sau patru
ori, ºi, cu siguranþã, dacã exista
atunci un loc ca acesta, nu aº mai
avea amintiri atât de urâte”, a spus
Mihaela Pârvu, preºedintele ASIS.
Un proiect finalizat cu succes

Proiectul sãlii de joacã a antre-
nat foarte multe persoane, cãrora
coordonatorii nu au uitat sã le
mulþumeascã la final.

”Însã nu se datoreazã doar nouã,
ci întregului consorþiu partener:
municipalitatea, Consiliul Judeþean
Dolj, care a finanþat aceastã inves-
tiþie, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, care ne dã acceptul sã ajun-
gem în licee, diriginþilor lor ºi cel
mai mult, poate, familiilor acestor
copii, care le dau valoare ºi putere
de a se implica în astfel de acþiuni.
Mulþumim conducerii Spitalului
Municipal Filantropia pentru cã, în
fiecare week-end, ei sunt prezenþi.
ªi ceea ce trebuie sã notãm nu e
doar sala pe care o vedem astãzi,
ci faptul cã activitatea este perma-
nentã, indiferent cã azi avem 38
de copiii internaþi. Noi nu ne do-
rim sã creascã numãrul acestora,
ci se va diminua ºi probabil se va
schimba rapid datoritã sprijinului
copiilor ºi, fireºte, tratamentului
excepþional de care beneficiazã din
punct de vedere medical”, a mai
spus Andreea Niþã, preºedintele
ACCES Oltenia, care alãturi de
ASIS, sunt douã dintre cele mai
implicate ºi vizibile asociaþii din
Craiova, pe segmentul social.

tã însã ceva ce gãseºti, totuºi, rar ºi în cele
mai drãguþe locuri de distracþie: parteneri de
joacã minunaþi! Aceºtia sunt voluntarii cu su-
flet mare, copii ºi ei, care îi vor aºtepta pe
pacienþi în mjlocul jucãriilor ºi a jocurilor pen-
tru a râde ºi a învãþa împreunã, ajutându-i ast-
fel sã aibã o spitalizare mai uºoarã.
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

De multe ori, banii care se
strâng la nivelul localitãþilor dolje-
ne nu sunt suficienþi pentru a sus-
þine realizarea unor investiþii de
anvergurã. Comuna Leu, cu toate
cã stã foarte bine la capitolul în-
casãri bugetare din taxe ºi impo-
zite locale ºi vireazã, sãptãmânal,
la Finanþe, sume de peste 40.000
de lei, are nevoie de surse de fi-
nanþare mai mari.

A spart gheaþa
„Lucrurile frumoase iatã, cã se

întâmplã ºi pentru comunitatea
noastrã. Am spart gheaþa la capi-
tolul proiecte europene ºi am ac-
cesat un milion de euro pentru as-
flatarea drumurilor din satele Leu
ºi Zãnoaga. La nivelul judeþului
Dolj, comuna Leu este prima lo-
calitate, pânã la acest moment,
care a obþinut finanþarea cu un
proiect la maximum de puncte
obþinute. De asemenea, menþio-
nez cã este pentru prima datã în
istoria comunei, când se acce-
seazã un proiect de asemenea
anvergurã. Mulþumim tuturor
celor care au ajutat la obþinerea
proiectului. În sfârºit, majorita-

Proiect de un milion de euro,Proiect de un milion de euro,Proiect de un milion de euro,Proiect de un milion de euro,Proiect de un milion de euro,
câºtigat de Primãria Leu!câºtigat de Primãria Leu!câºtigat de Primãria Leu!câºtigat de Primãria Leu!câºtigat de Primãria Leu!

Când administraþiile locale se confruntã
cu o lipsã a fondurile necesare continuãrii
investiþiilor, iatã cã, în comuna Leu, prima-
rul Iulian Cristescu are toate motivele sã
fie bucuros. A accesat un proiect în valoare
de 1.000.000 de euro, unul dintre cele mai
valoroase la ora actualã din Dolj. Banii sunt
destinaþi pentru asfaltarea drumurilor din

satele Leu ºi Zãnoaga. Gospodar dovedit
ani de zile în slujba localnicilor, edilul din
Leu a mai fãcut o promisiune, sã introducã
reþeaua de gaze naturale existentã în co-
muna vecinã, Coºoveni. Ar fi una dintre
cele mai frumoase realizãri ale mandatului
sãu, apreciazã Cristescu, deºi este con-
ºtient cã eforturile vor fi pe mãsurã.

tea leovenilor ºi zãnogenilor va
merge pe asfalt!”, ne-a declarat
Iulian Cristescu, primarul co-
munei Leu, arãtându-ne actele de
contractare, gata semnate cu Mi-
nisterul Dezvoltãrii.

Sã mai punctãm cã, o altã nou-
tate a edilului din Leu este cã „a
spart” o altã cutumã a adminis-
traþiei locale ºi a fost ales pentru
al doilea mandat consecutiv de pri-
mar. Nimeni, înainte, nu a reuºit
aceastã performanþã.

Peste 1.400 de gospodãrii,
branºate la apã curentã

Poziþionarea localitãþii Leu, la
doar 24 de km de Craiova, a fã-
cut cã solicitãrile celor din co-
munã sã fie exigente. Am putea
spune cã este ceva firesc. Cã au
avut parte de un tip pragmatic ºi
bun meºteºugar al cuvintelor, ia-
rãºi este o coincidenþã fericitã.
Desigur, aportul consiliului local
este în acord cu viziunea gene-
ralã a primarului Cristescu pen-
tru a moderniza comuna. Iar, unde
nu existã fricþiuni politice inutile,
ca în comuna învecinatã Coºo-
veni, putem spune cã vorbim de

normalitate ºi de respectul cuve-
nit localnicilor.

„Opt consilieri din cei 13 sunt
ai PSD. Pentru urmãtoarea ºedin-
þã de consiliu local am dat tuturor
consilierilor actele supuse aprobã-
rii, la care am anexat motivaþiile de
specialitate. Aºa se face cã, trebu-
rile localitãþii sunt gestionate în
modul cel mai eficient cu putinþã.
Ca un mic amãnunt: sunt înregis-
traþi peste 1.400 de abonaþi la apã.
Pentru canalizare suntem în faza
de depunere a documentaþiei. Iar
o altã ambiþie a mea, ca ºi primar,
este sã racordãm localitatea Leu la
reþea de gaze naturale existentã în
Coºoveni. Sunt conºtient cã va fi
un proiect de anvergurã, care va
însemna eforturi mari, dar locui-
torii vor putea sã se mândreascã
cu una dintre cele mai confortabi-
le comune doljene”, ne-a destãinuit
primarul Iulian Cristescu. Dupã
ordinea din birou, þinuta impecabi-
lã ºi formarea profesionalã în „cea
de a doua armatã” – C.F.R., Iulian
Cristescu nu doar crede cu îndâr-
jire în ceea ce-ºi propune, dar are
ºi resursele intelectuale necesare.
Pesemne, cã ºi comunitãþile locale
au început sã se trezeascã din
amorþire ºi vor o administraþie can-
tonatã pe fapte, înainte de toate.

Deºeurile, o problemã
ce trebuie rezolvatã

Cum, nicãieri în lume nu exis-
tã doar aspecte pozitive, nici co-
muna Leu nu face excepþie. Una
dintre nemulþumirile primarului
este neimplementarea Masterpla-
nului pentru deºeuri. „O nereali-
zare este Masterplanul de deºeuri.
Firmele de salubritate doresc sã
contracteze direct cu primãria, dar
noi nu le putem plãti lor direct.
Trebuie sã semneze contractele cu
persoanele fizice, la care sã lase
în custodie ºi pubelele. Vom con-
tinua toate diligenþele administra-
tive pentru a gãsi o soluþie rezo-
nabilã, în care ambele pãrþi con-
tractante, cetãþenii ºi societatea de
salubritate, sã fie mulþumite” a
punctat primarul comunei Leu.

De asemenea, ca un gospodar
veritabil, edilul nu a stat prea
mult pe gânduri ºi a achiziþionat,
în urmã cu ceva timp, autogre-
der, buldoexcavator, tractor cu
remorcã; fãrã de care iarna ar fi
fost un anotimp mult mai anevo-
ios pentru localnici.
Localnicii, pe primul loc

Peste o mie de gospodari pen-
sionari din Leu, ce vara revin, aici,
la casã, cu curte ºi grãdinã înflo-

ritoare, sunt cei care dau imbol-
dul administraþiei locale de a þine
pasul cu ceea ce vãd zilnic prin
municipiul Craiova. Numai în ul-
timii trei ani, în comunã, cu fon-
duri proprii, au fost asfaltaþi 9 km
de drumuri comunale. Despre lo-
curile de muncã, edilul ne confir-
mã cã nu se pot face minuni. Dar,
atâtea câte existã în prezent, le va
menþine. „Prefer sã aibã 5-6 per-
soane locuri de muncã ºi mã re-
fer la oamenii de aici, ce lucreazã
la «Gospodãria de apã», decât sã-
i pierdem prin înglobarea în com-
pania regionalã de profil”, a mai
arãtat primarul comunei Leu.

La polul opus al vârstei, dacã

putem spune aºa, elevii din loca-
litate sunt ºansa pentru a merge
mai departe ºi, totodatã, princi-
palul motiv pentru care pãrinþii ºi
bunicii lor cultivã pãmânturile lo-
cului ºi înalþã case solide. În in-
vestiþiile necesare învãþãmântului
de aici, primarul Cristescu nu a
ezitat nicio clipã sã arate toatã
deschiderea. ªcoala Gimnazialã
„Nica Barbu Locusteanu” aratã
respectabil, graþie unei alocãri
impresionante, iar fondul de car-
te, cu peste 14.000 de volume, a
fost ºi imboldul multor elevi de
aici de a se autodepãºi, obþinând
premii la olimpiadele ºcolare,
aproape în fiecare an.
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În urmã cu câteva zile, prof.
Genelia Petrescu  a primit pre-
miul „Profesor MERITO 2017”,
pentru performanþele deosebite
obþinute cu elevii pe care i-a  pre-
gãtit. Are în spate o carierã im-
portantã, dedicatã elevilor pe care
îi pregãteºte ºi îi duce mai de-
parte. Copiii „antrenaþi” de aceas-
ta au obþinut, de-a lungul timpu-
lui, 40 de distincþii la fazele naþi-
onale ale Olimpiadelor, iar cei mai
buni dintre ei au obþinut premii

Ediþia din 2014 s-a desfãºurat sub Înaltul
Patronaj al Preºedintelui Parlamentului Eu-
ropean, iar, în 2016, în cadrul celei de-a VII-
a ediþii a Premiilor de Excelenþã IER (Insti-
tutul European din România) pentru promo-
varea spiritului ºi valorilor europene, DGIP
a primit premiul pentru faptul cã a fost pro-
motoare ºi coordonare a competiþiei. Ediþia
din acest an are o încãrcãturã aparte: 30 de
ani de la lansarea programelor europene în
domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale;
20 de ani de când unitãþile de învãþãmânt din
þara noastrã participã la aceste proiecte; 10
ani de când România a aderat la Uniunea
Europeanã; 60 de ani de când s-au pus ba-
zele Comunitãþii Economice Europene, prin

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

De foarte mulþi ani, un cadru didactic,
profesor de biologie, face istorie la Craio-
va. Are 40 de elevi premiaþi la Olimpiade-
le naþionale, foarte multe premii obþinute
la diverse competiþii ºi este, în prezent, sin-
gurul cadru didactic care a adus o medalie
de aur, la o Olimpiadã Internaþionalã, la
„biologie”. Zilele trecute, a primit „Pro-
fesor MERITO 2017”, într-o competiþie în

care au fost selectate 20 de cadre didacti-
ce, din toate specializãrile. Nu-i place pu-
blicitatea, dar este oricând disponibilã sã
vorbeascã despre munca sa. Cel mai impor-
tant, este prietenã cu elevii, unii dintre ei
fiind ºi acum în preajma sa. Este vorba de
Genelia Petrescu, iar, la câte titluri are câº-
tigate, alãturi de elevi, nu mai are foarte
multã nevoie de prezentare.

internaþionale. „Bijuteria”, dacã se
poate spune aºa, a fost obþinutã
în 2015, de  Dan Mircea Mirea,
medaliat cu aur la Olimpiada In-
ternaþionalã de Biologie, singura
distincþie de acest fel obþinutã,
pânã acum, de România. Prima
dovadã a nivelului pregãtirii co-
piilor a fost, la nivel mondial, în
2006, când  ªtefan Claudiu Mi-
rescu a obþinut „bronzul” la
Olimpiada Internaþionalã. Premii-
le au venit pe „bandã rulantã”.

La EUSO (Olimpiada de ªtiinþe a
Uniunii Europene), lista este cu-
prinzãtoare: 2011 – argint -  Cris-
tiana Dimulescu; 2013 – aur -
Dan Mirea; 2015 – bronz -  Te-
odora ªerbana; 2016 – argint -
Diana Gabroveanu.

„Aº sta, dacã s-ar putea,
24 de ore cu elevii”

Geneliei Petrescu nu-i place
publicitatea, are reticenþe, nor-
male, când se aminteºte despre
familie ºi începuturile didacti-
ce,  dar este foarte volubilã
atunci când vine vorba despre
„prietenii mei”, aºa cum îi nu-
meºte pe elevi. „Cu ei, îmi gã-
sesc plãcerea profesionalã ºi mã
încarc cu toate forþele necesa-
re pentru a mere mai departe.
I-am învãþat, aºa cum am ºtiut,
sã meargã împreunã, sã conlu-
creze. Cei mai mulþi dintre foº-
tii mei elevi sunt studenþi sau
absolvenþi de „medicinã”. Le-
am explicat, ºi asta o voi face
ºi în continuare, cã medicina
viitorului înseamnã munca în
echipã. Sunt o fire deschisã, aº
sta, dacã s-ar putea, 24 de ore,
cu elevii, ºi din toatã cariera
mea am luat tot ce a fost mai
bun, din toate locurile unde am
lucrat, iar la „Buzeºti” sunt din

2001. Acum, suntem în plinã
pregãtire a Olimpiadei de biolo-
gie, faza judeþeanã, care va avea
loc la ªcoala Gimnazialã „Ale-
xandru Macedonski” din Craio-
va, pe 11 martie, unde ne vom
prezenta cu 15 elevi din clasele
IX-XII”, a precizat Genelia
Petrescu.

Aprecierile vin de peste tot
Aprecierile la adresa Geneliei

Petrescu nu contenesc, iar, ieri,
am reuºit sã o surprindem într-
o discuþie atât cu actualii elevi,
cât ºi cu patru dintre absolvenþi,
actualmente studenþi ai Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie
din Bucureºti. Ca o completare,
la aceeaºi unitate de învãþãmânt
superior, tinerii mai au alþi opt
foºti colegi de clasã.  Corina
Diconescu, Anca Graure,
Oana Sima ºi Andrei Iacob  au
venit de la Bucureºti sã discute

ºi sã-i cearã sfaturi doamnei pro-
fesoare. La unison, dacã se poa-
te spune aºa, au menþionat: „Ne-
a fost mai mult decât un men-
tor, ne-a fost ºi ne este un prie-
ten. Acolo, la Universitate, ni se
spune sã ne dezvoltãm indivi-
dual, pe când doamna Genelia,
care este prietena noastrã mai
mare, ne-a spus sã fim o adevã-
ratã echipã. De câte ori n-om fi
supãrat-o de-a lungul anilor, dar
tot timpul ne-a ajutat”. La rân-
dul sãu, prof.  Carmen ªtefã-
nescu, director al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti”, a com-
pletat: „Apreciem foarte mult
activitatea doamnei Genelia Pe-
trescu, iar devotamentul sãu nu
poate fi pus la îndoialã. Chiar aº
dori sã se accentueze faptul cã
implicarea sa este totalã ºi a fost
alãturi de noi la fiecare orã din
zi, dacã nu ºi din noapte”. Mai
multe  n-ar mai fi de spus...

ªi în acest an, Ministerul Educaþiei Naþionale, prin Direcþia Generalã
Învãþãmânt Preuniversitar (DGIP), continuã ºi în acest an ºcolar competiþia

pentru obþinerea certificatului „ªcoalã Europeanã”. Este cea de-a XIV-a
ediþie, iar, de-a lungul anilor, manifestarea s-a bucurat ºi de recunoaºtere din
partea instituþiilor europene. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a trimis în

teritoriu regulamentul de participare, cu atât mai mult cu cât, de-a lungul
anilor, mai multe instituþii de învãþãmânt doljene au primit acest statut.

semnarea Tratatului de la Roma (25 martie
1957). „Competiþia se adreseazã tuturor in-
stituþiilor de învãþãmânt preuniversitar, care
au fost ºi sunt implicate în programele eu-
ropene din domeniul educaþiei ºi formãrii pro-
fesionale. Odatã obþinut, documentul este
valabil trei ani, dupã care instituþia poate can-
dida din nou. Sunt mai multe etape ale com-
petiþiei: 27 martie (data poºtei) – termenul
limitã pentru trimiterea candidaturilor (la
adresa ISJ Buzãu, str. „Alexandru Marghi-
loman” nr.30, cu menþiunea „Pentru Com-
petiþia Naþionalã ªcoala Europeanã, ediþia
2017”); 3 – 7 aprilie – evaluarea candidatu-
rilor; mai – iunie – acordarea certficatelor,
în cadru festiv”, a precizat prof. Ani Drã-

ghici, inspector ºcolar pentru Proiecte Edu-
caþionale, în cadrul ISJ Dolj. În judeþul Dolj,
în 2008, s-a primit certificatul de „ªcoalã
Europeanã” de cãtre Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza”, Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu”, ªcoala Gimnazialã din
Podari. De-a lungul anilor, au fost ºi alte
unitãþi care au beneficiat de acest statut. În

2014, au fost premiate „Elena Cuza”, „Gh.
Chiþu”, ªcoala Gimnazialã din Ghindeni, Li-
ceul „Traian Vuia”, Colegiul de Industrie Ali-
mentarã din Craiova, în 2015 – Liceul Teo-
retic „Tudor Arghezi” ºi Colegiul Naþional
Pedagogic „ªtefan Velovan”, în timp ce în
anul precedent nicio ºcoalã nu a primit acest
certificat.
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Proiectul „Sclavie modernã”, la finalProiectul „Sclavie modernã”, la finalProiectul „Sclavie modernã”, la finalProiectul „Sclavie modernã”, la finalProiectul „Sclavie modernã”, la final
Asociaþia Tinerilor Olteni Solidari a implemen-

tat, în perioada ianuarie 2016 – februarie 2017,
proiectul „Sclavie modernã”, finanþat de Comisia
Europeanã prin programul ERASMUS+, Acþiunea-
cheie 1 – Mobilitatea persoanelor în scop educaþi-
onal. Proiectul ºi-a propus abilitarea unui grup de
24 de tineri români ºi bulgari pentru a desfãºura
activitãþi de reducere a vulnerabilitãþii tinerilor în
faþa traficanþilor de persoane. Activitãþile s-au

În România:
 1.200 de tineri din Dolj ºi Gorj au participat la sesiuni de educaþie între

egali pe tema traficului de persoane, susþinute de tinerii din echipa de proiect.
 70 de consilieri ºcolari ºi cadre didactice de alte specialitãþi au partici-

pat la sesiuni de dezbateri pe tema traficului de persoane, susþinute de tinerii
din echipa de proiect.
 106 participanþi la Simpozionul Internaþional „Dependent sau nu? Tinerii,

de la fragilitate emoþionalã la capcanele traficanþilor” (cadre didactice, psiho-
logi, medici, lucrãtori de tineret, elevi ºi studenþi) au asistat la prezentarea proiectu-
lui, a experienþelor ºi opiniilor tinerilor din echipa de proiect.

Traficul de persoane este o formã
de crimã organizatã care încalcã drep-
tul oricãrei fiinþe umane la autodeter-
minare ºi libertate personalã, afecteazã
toate þãrile din lume ºi cãreia îi pot de-
veni victime orice tip de persoane, co-
piii, tinerii ºi femeile fiind considerate a
avea o vulnerabilitate crescutã. Peste
27 de milioane de oameni în lume sunt
victime ale sclaviei ºi traficului de per-
soane. Pornind de la aceste realitãþi,
Asociaþia Tinerilor Olteni Solidari, în
parteneriat cu Narodno Citalishte „Na-
dejda 1871” din Oreahovo ºi Gradsko
Uchenichesko Obshtejietie din Vidin
(Bulgaria), au implementat proiectul
„Sclavie modernã”.

Întâlniri cu reprezentanþi
ai Poliþiei bulgare ºi structurilor
de protecþie socialã din Vidin

Activitãþile principale au fost douã
mobilitãþi de tineri – prima desfãºura-
tã în luna mai 2016 în Bulgaria, cealal-
tã în iunie, tot anul trecut, în România,
urmate de o etapã de diseminare. Puse
în discuþie la Vidin au fost conceptul
ºi formele traficului de persoane, co-
municarea cu cei aflaþi în dificultate ºi
cazuri reale de victime, pe lângã ex-
plorarea credinþelor, valorilor ºi atitu-
dinilor privitoare la acest fenomen ºi
la cei care cad pradã traficanþilor. De
asemenea, au avut loc întâlniri cu re-
prezentanþi ai structurilor responsa-
bile cu prevenirea crimei organizate
din cadrul Poliþiei bulgare, ai structu-
rilor de învãþãmânt ºi de protecþie so-

desfãºurat atât la Vidin, în Bulgaria, cât ºi la Cra-
iova (Dolj), la Sãcelu ºi Târgu Jiu (Gorj), ºi au cu-
prins inclusiv o întâlnire cu Iana Matei, nume de
referinþã în asistenþa victimelor traficului de per-
soane, care a prezentat activitãþile Fundaþiei Rea-
ching Out România ºi cazuri reale, elocvente. În-
tâlnirea de finalizare a proiectului „Sclavie mo-
dernã” a avut loc ieri, prilej cu care au fost pre-
zentate realizãrile echipelor românã ºi bulgarã.

Majoritatea medicilor care lucrea-
zã la Ambulanþã au atestat de medi-
cinã de urgenþã (5.070), alþi 89 sunt
medici de familie, iar 95 sunt medici
rezidenþi cu post în Ambulanþã. Anul
trecut, numãrul personalului mediu
sanitar al Serviciului de Ambulanþã a
fost de 3.617 angajaþi.

Cele mai multe intervenþii au fost
pentru afecþiuni medicale generale
(printre care boli cardiace, afecþiuni
neurologice, psihiatrice) - 58%, ur-
mate de traumatisme prin accidente
ºi din alte cauze - 30% sau intoxicaþii
- 6%. În cadrul misiunilor IGSU au
fost salvate 8.406 persoane ºi bunuri
a cãror valoare depãºeºte 2,7 de mili-
arde de lei.

Aproape patru milioaneAproape patru milioaneAproape patru milioaneAproape patru milioaneAproape patru milioane
de apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþãde apeluri la Ambulanþã

Ambulanþa a primit, în 2016, prin serviciul unic
112, un numãr de 3.781.205 apeluri, iar asisten-
þii ºi medicii au intervenit în 2.836.638 de cazuri.
SMURD a avut anul trecut 359.975 de interven-
þii, ceea ce înseamnã, în medie, 986 de interven-

þii în fiecare zi, timpul mediu de rãspuns fiind de
11 minute. Este pentru al doilea an consecutiv
când numãrul de intervenþii depãºeºte  1.000 pe
zi, peste 80% dintre acestea vizând asistenþã
medicalã de urgenþã ºi prim-ajutor calificat.

cialã din Vidin, ai unor ONG-uri active
în domeniu din oraºul bulgãresc.

Tinerii, faþã în faþã cu Iana Matei,
cunoscutã pentru eforturile

de salvare a victimele sclaviei
moderne

Cea de-a doua mobilitate, în Ro-
mânia, a avut loc între 14 ºi 23 iunie
2016, activitãþile desfãºurându-se la
Sãcelu ºi Târgu Jiu, în Gorj, ºi la Cra-
iova, unde au avut loc întâlniri inte-
resante – tinerii romani ºi bulgari
aflând mai multe despre realitãþile
triste ale traficului de persoane. Tot-

odatã, aceºtia s-au întâlnit cu Iana
Matei – psiholog de profesie ºi nume
de referinþã în asistenþa victimelor
traficului de persoane –, care a pre-
zentat activitãþile Reaching Out Ro-
mania, fundaþie a cãrei preºedintã
este, ºi cazuri reale, elocvente. Anul
trecut, pentru eforturile sale, Iana
Matei a fost declaratã „Eroul Anu-
lui” de cãtre Departamentul de Stat
al SUA. Întâlniri au avut loc ºi cu re-
prezentanþi ai Agenþiei Naþionale Îm-
potriva Traficului de Persoane, prilej
cu care s-a discutat despre cazuri re-
ale ºi aspecte legate de recrutarea
prin intermediul reþelelor de sociali-
zare. Totodatã, la Penitenciarul Cra-
iova au fost organizate douã întâlniri
cu persoane implicate în traficul de
persoane ºi de droguri.

***
Potrivit Oanei Mateescu, repre-

zentant al Asociaþiei Tinerilor Olteni
Solidari ºi manager program, în ca-
drul proiectului „Sclavie modernã”
„tinerii au experimentat metodele edu-
caþiei nonformale ºi au învãþat teh-
nici de realizare a sesiunilor de edu-
caþie între egali, elaborând apoi me-
tode ºi materiale de lucru, pentru re-
ducerea vulnerabilitãþii tinerilor în faþa
traficanþilor de persoane”. „În conti-
nuare, utilizând cunoºtinþele ºi abili-
tãþile dobândite, participanþii au rea-
lizat diseminarea informaþiilor în Ro-
mânia ºi Bulgaria, cãtre alþi tineri, dar
ºi cãtre cadre didactice ºi autoritãþi”,
a adãugat Oana Mateescu.

MAGDA BRATU

Peste 14,6 milioane de apeluri
la 112

Statistica pe anul trecut realiza-
tã de Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale (STS) aratã cã la Numãrul
Unic de Urgenþã 112 au fost primi-
te ºi tratate peste 14.600.440 ape-
luri. Dintre acestea 8.552.087
(58,57%) au fost false ºi 6.048.353
(41,43%) reale. Cele mai multe au
fost transferate cãtre Ambulanþã –
3.781.205 (60,28%), Poliþie –
1.364.808 (21,76%), ISU/SMURD –
933.620 (14,88%) ºi Jandarmerie –
184.606 (2,94%). România se numã-
rã printre statele Uniunii Europene
cu cele mai bune performanþe în

utilizarea numãrului unic de urgen-
þã 112.  Þara noastrã face parte din-
tre cele cinci state membre care re-
prezintã exemple de bunã practicã
ºi este una dintre puþinele þãri
membre UE în care 112 este  numãr
unic  de urgenþã.

Eurobarometrele Comisiei Euro-
pene, referitoare la numãrul unic
european de urgenþã 112, aratã cã
România a fãcut progrese remarca-
bile în administrarea ºi dezvoltarea
Sistemului Naþional Unic pentru
Apeluri de Urgenþã ºi se aflã pe
primele locuri în ceea ce priveºte
informarea ºi educarea populaþiei în
UE. Serviciul de Telecomunicaþii
Speciale este organul central al sta-
tului, care administreazã, exploatea-
zã, întreþine ºi dezvoltã Sistemului
Naþional Unic pentru Apeluri de
Urgenþã (SNUAU).

Jumãtate din apelurile 112 din
luna ianuarie 2017 au fost false

Timpul mediu de rãspuns al
Centrului 112 este de 3,94 secun-

de ºi a fost înregistrat în cazul a
93,6% din totalul apelurilor, la
care timpul de rãspuns a fost sub
10 secunde, situându-se la nive-
lul performanþelor europene în
materie.

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

În urma campaniilor de educare
ºi informare desfãºurate de cãtre
Serviciul de Telecomunicaþii Spe-
ciale, numãrul de apeluri false a
scãzut în ultimii ani cu aproxima-
tiv 30% ºi se situeazã la circa 58
de procente, înscriindu-se în me-
dia înregistratã la nivel european.

Autoritãþile atrag atenþia cã nu-

mãrul unic pentru apeluri de urgen-
þã 112 trebuie folosit doar atunci
când este necesarã intervenþia
agenþiilor specializate de urgenþã,
pentru asigurarea asistenþei ime-
diate în situaþii în care este pericli-
tatã viaþa, integritatea ori sãnãta-
tea cetãþeanului, ordinea publicã,
proprietatea publicã sau privatã ori
mediul. Apelarea abuzivã a numã-
rului unic pentru apeluri de urgen-
þã 112 sau transmiterea de mesaje
false la numãrul 113 constituie
contravenþii iar faptele sunt sanc-
þionate cu amendã de la 500 la 1.000
de lei.

În aprilie 2005, Sistemul Naþio-
nal Unic pentru Apeluri de Urgen-
þã (SNUAU) 112 a devenit operaþi-
onal în toatã România. Începând cu
anul 2008, 112 este singurul numãr
care poate fi folosit de pe orice te-
lefon fix sau mobil pentru a benefi-
cia, gratuit, de serviciile de urgen-
þã (ambulanþã, pompieri ºi poliþie)
în orice þarã a Uniunii Europene.

RADU ILICEANU
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Marine Le Pen, liderul formaþiu-
nii populiste Frontul Naþional, a fost
convocatã de cãtre anchetatori în
dosarul privind presupusele fraude
comise cu fonduri ale Parlamentu-
lui European (PE), însã a refuzat sã
fie audiatã, scrie Le Figaro. “(...)
nu voi rãspunde în timpul campa-
niei electorale. Aceastã perioadã nu
permite neutralitatea ºi nu asigurã
nici liniºtea necesarã pentru buna
funcþionare a justiþiei”, a explicat Le
Pen. Marine Le Pen, favoritã în pri-
mul tur de scrutin al alegerilor din
Franþa, este suspectatã cã a comis
fraude cu fonduri ale Parlamentului
European, prejudiciul fiind estimat
la 340.000 de euro. Eurodeputata
euroscepticã ar fi recunoscut o par-
te din faptele incriminate pentru a
putea soluþiona amiabil litigiul. În public, Ma-
rine Le Pen a respins toate acuzaþiile. Sãptã-
mâna trecutã, Le Pen a recunoscut cã i-a acor-
dat salarii fictive de peste 41.500 de euro din
fonduri ale Parlamentului European agentului
sãu de securitate, Thierry Legier, ca asistent
parlamentar, în perioada octombrie-decembrie

Cel puþin 45 de morþi,

în urma unui atentat

cu maºinã-capcanã în Siria
Cel puþin 45 de persoane

au decedat ºi zeci altele au
fost rãnite dupã ce o maºinã-
capcanã, ce viza rebelii
sirieni, a explodat vineri într-
un sat din apropierea oraºului
sirian al-Bab, potrivit Obser-
vatorului Sirian pentu Drep-
turile Omului, citat de presa
internaþionalã. Rebelii sirieni,
susþinuþi de Ankara, au atacat
joi militanþi ai reþelei teroriste
Stat Islamic din al-Bab, unul
dintre cele mai puternice
bastioane ale grupãrii din
nordul Sirie. Aceºtia au vizat
de asemenea localitãþi din
apropiere, precum Kabassine
ºi al-Bezah . Vehiculul
capcanã a explodat în apro-
pierea unor clãdiri ale Arma-
tei ºi forþelor de securitate din
Soussiane, la aproximativ 8
km de al-Bab. Al-Bab a fost
capturat joi de forþele siriene,
dupã douã luni de conflicte
împotriva militanþilor SI, ce
s-au retras din oraº dar
controleazã în continuare
zonele din apropierea acestu-
ia. Siria se confruntã, înce-
pând din martie 2011, cu
revolte reprimate violent ºi cu
un conflict militar între
serviciile de securitate subor-
donate regimului Bashar al-
Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv
organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak
ºi Siria / Stat Islamic în Irak
ºi Levant). Bilanþul conflictu-
lui depãºeºte 270.000 de
morþi.

Peste 130 de turci

cu paºapoarte diplomatice

au cerut azil în Germania

dupã loviturã de stat eºuatã
Peste 130 de cetãþeni turci

cu paºapoarte diplomatice au
solicitat drept de azil în
Germania între august 2016-
ianuarie 2017, potrivit datelor
de la Ministerul german de
Interne, colectate de un grup
de cercetare care include
jurnaliºti de la posturile
WDR, NDR ºi cotidianul
Sueddeutsche Zeitung.
Grupul de cercetare a indicat
cã în luna noiembrie au fost
depuse 53 de astfel de solici-
tãri. Nu este clar câte dintre
aceste persoane fãceau parte
din corpul diplomatic ºi nici
nu existã indicii privind
numãrul de solicitãri procesa-
te. Situaþia a cauzat tensiuni
la nivel diplomatic între
Ankara ºi Berlin, preºedintele
turc Recep Tayyip Erodgan
cerându-i cancelarului ger-
man Angela Merkel sã respin-
gã cererile de azil ºi sã extrã-
deze 40 de militari care sunt
acuzaþi cã ar fi participat la
tentativa de loviturã de stat.

Donald Trump, preºedintele
SUA, a declarat cã vrea sã se asi-
gure cã arsenalul nuclear al State-
lor Unite este superior altor þãri,
declarând cã America a rãmas în
urmã în ceea ce priveºte capacita-
tea nuclearã, informeazã Reuters.
În cadrul unui interviu pentru agen-
þia Reuters, Donald Trump a afir-
mat cã ºi-ar dori sã-ºi imagineze o
lume în care nu existã arme nu-
cleare, dar totodatã acesta ºi-a ex-
primat îngrijorarea faþã de “capa-
citatea nuclearã a SUA, ce a rã-
mas în urmã”. El a adãugat toto-
datã cã statul chinez ar putea re-
zolva provocarea în privinþa secu-
ritãþii naþionale pe care o reprezin-

Donald Trump, preºedintele Statelor Unite,
a criticat dur, ieri, Biroul Federal pentru Inves-
tigaþii (FBI) pentru transmiterea unor informa-
þii clasificate spre instituþii media, somând in-
stituþia sã ia mãsuri urgente pentru depistarea
surselor acestor probleme. “FBI este total in-

Unitãþi de elitã ale forþelor irakiene au
pãtruns, ieri, într-un cartier din vestul ora-
ºului Mosul, o premierã de la lansarea ofen-
sivei, în urmã cu patru luni, pentru recu-
cerirea oraºului de sub ocuparea Stat Isla-
mic, a declarat pentru AFP un responsabil
din cadrul armatei. Sami al-Aridhi, locote-
nent în cadrul unitãþilor de elitã care luptã
împotriva terorismului, a afirmat cã oame-
nii sãi au recucerit o bazã militarã ºi un sat
din sud-vestul oraºului Mosul ºi au pãtruns

Marine Le Pen a refuzat sã fie audiatã în dosarulMarine Le Pen a refuzat sã fie audiatã în dosarulMarine Le Pen a refuzat sã fie audiatã în dosarulMarine Le Pen a refuzat sã fie audiatã în dosarulMarine Le Pen a refuzat sã fie audiatã în dosarul
privind presupusele fraude comise cu fonduri ale Pprivind presupusele fraude comise cu fonduri ale Pprivind presupusele fraude comise cu fonduri ale Pprivind presupusele fraude comise cu fonduri ale Pprivind presupusele fraude comise cu fonduri ale PEEEEE

2011. Aceasta este de asemenea acuzatã cã i-
ar fi plãtit asistentei sale Catherine Griset, apro-
ximativ 280.000 de euro. Miercuri, cei doi
membri ai echipei lui Marine Le Pen au fost
audiaþi de poliþia francezã în legãturã cu pre-
supusele fraude comise de aceasta cu fonduri
ale Parlamentului European. Marine Le Pen a

recunoscut cã l-a plãtit ilegal pe
Thierry Légier ca asistent parla-
mentar în scopul “regularizãrii pro-
blemelor financiare”, relevã un ra-
port al Oficiului European pentru
Combaterea Fraudelor (OLAF), ci-
tat de agenþia Mediapart. În cadrul
unei conferinþe cu rolul de a clari-
fica viziunea sa internaþionalã, Le
Pen a susþinut cã este “timpul sã se
încheie cu Uniunea Europeanã”.
“În Europa este timpul sã înche-
iem cu o Uniune Europeanã care se
înscrie într-o tentativã de fuziune
ce distruge Europa naþiunilor”, a
spus Le Pen. Preºedinta formaþiu-
nii Frontul Naþional a fãcut aceste
remarci la Paris, în faþa mai multor
jurnaliºti ºi reprezentanþi a 42 de sta-
te strãine, inclusiv ambasadorii
Cambodgiei, Cubei, Arabiei Saudi-

te, Albaniei ºi Vietnamului, precum ºi în faþa
unui diplomat chinez ºi a unui diplomat ameri-
can, potrivit partidului. “Trebuie sã terminãm
cu acest monstru birocratic”, a mai spus Le
Pen, care criticã o Uniune Europeanã pe care
a calificat-o drept “totalitarã”.

Unitãþi de elitã ale forþelor irakiene
au pãtruns în vestul oraºului Mosul

Donald Trump criticã dur FBI, cerând sã gãseascã urgent
sursele informaþiilor secrete apãrute în presã

Donald Trump vrea sã se asigure cã arsenalul nuclear
al Statelor Unite este superior altor state

tã Coreea de Nord, punând astfel
presiune asupra Beijingului pentru
a exercita mai multã influenþã
pentru a þine sub control acþiuni-
le tot mai agresive ale Phenianu-
lui. Trump ºi-a exprimat în ace-
laºi timp susþinerea faþã de UE ca
organ de conducere: “Sunt com-
plet în favoarea sa”. În interviu,
el a mãrturisit pentru prima datã
de la punerea sa în funcþie prefe-
rinþa pentru soluþia celor douã
state în cadrul conflictului dintre
Israel ºi palestinieni, dar a adãu-
gat cã ar fi mulþumit de orice altã
rezolvare a disputei, în cazul în
care ambele pãrþi ar fi conciliate,
potrivit Reuters.

capabil sã opreascã sursele care au dezvãluit
informaþii despre siguranþa naþionalã, informa-
þii care au afectat de mult timp instituþiile noas-
tre guvernamentale. Nici mãcar nu reuºesc sã
gãseascã sursele de informaþii compromiþãtoa-
re din cadrul FBI”, a transmis Donald Trump

prin Twitter. “Sunt oferite presei informaþii care
pot avea consecinþe devastatoare pentru State-
le Unite. Gãsiþi ACUM sursele!”, a insistat Do-
nald Trump. Deocamdatã, Biroul Federal de In-
vestigaþii nu a avut nicio reacþie la comentariile
preºedintelui Statelor Unite.

într-un cartier din localitate care a fost
ocupat de Stat Islamic în 2014. Joi, forþe-
le irakiene au preluat controlul asupra ae-
roportului din Mosul dupã mai multe ore
de la lansarea ofensivei militare asupra
acestuia ºi a taberei militare al-Ghazlani,
aflate sub controlul reþelei teroriste Stat
Islamic. “Forþele de reacþie rapidã ºi poli-
þia federalã deþin controlul deplin al aero-
portului de la Mosul”, a anunþat postul de
televiziune irakian de stat.
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METEO

Înnoratsâmbãtã, 25 februarie - max: 11°C - min: 2°C

$
1 EURO ........................... 4,5169 ............. 45169
1 lirã sterlinã................................5,3549....................53549

1 dolar SUA.......................4,2669........42669
1 g AUR (preþ în lei)........172,3556.....1723556

Cursul pieþei valutare din 25 februarie 2017 - anunþat de BNR
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Þestoasele Ninja 2

Se difuzeazã la HBO, ora 22:00

Dupã ce superticãlosul
Shredder scapã din arest, îºi
uneºte forþele cu cercetãtorul
nebun Baxter Stockman
(Tyler Perry), ºi cu douã “go-
rile” cu minte puþinã, Bebop
(Gary Anthony Williams) ºi
Rocksteady (supervedeta de
wrestling Stephen “Shea-
mus” Farrelly), pentru a pune
în miºcare un plan diabolic
de dominaþie mondialã...

Casa conspirativã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  20:30

SAFE HOUSE este un thriller
în care protagoniºti sunt
Denzel Washington ºi Ryan
Reynolds, despre un agent
CIA renegat extrem de pericu-
los, Tobin Frost (Washing-
ton), care e consemnat într-o
casã conspirativã din Africa
de Sud, ºi un agent începãtor,
Matt Weston (Reynolds), care
devin parteneri ºi trebuie sã
aibã încredere unul în altul
dupã ce casa e atacatã de o
echipã de mercenari...

Reþeaua de socializare

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Fiecare epoca îºi are vizionarii
ºi geniile ei, care lasã în urma
lor o lume nouã, schimbatã
radical. Dar asta nu se întâmplã,
aproape niciodatã, fãrã o luptã
acerbã cu oamenii ºi sistemul
pe care vor sã le schimbe prin
creaþia lor. Regizorul David
Fincher ºi scenaristul Aaron
Sorkin ne dezvãluie momentul
în care a fost creat Facebook...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 25 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
(R)

07:50 Discover Romania
08:00 Europa mea (R)
08:55 Vorbeºte corect!
09:00 Magazin World Cup

RUSIA 2018
09:30 Zon@ IT
10:00 Submarinul României

prizonier
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 Teatrul Odeon. 70
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Folclor
23:00 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:30 Folclor
02:10 Submarinul României

prizonier (R)
03:00 Telejurnal
03:40 Exclusiv în România (R)
04:20 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
09:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Handbal masculin
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Sãlbaticul
1975, Franþa, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 Eurovision. Semifinaliºtii!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Profeþiile Omului-Molie
2002, SUA, SF, Thriller
22:10 Oraºul în flãcãri
2002, SUA, Dramã
00:10 Eurovision. Semifinaliºtii!
00:30 Gala Umorului (R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:30 Arte, carte ºi capricii (R)
02:20 Oraºul în flãcãri (R)
2002, SUA, Dramã
04:20 Memorialul Durerii (R)
05:10 Lassie (R)
1997, Canada, Dramã, Familie
06:00 Documentar 360° Geo

(R)

TVR 2

07:45 Þestoasele Ninja 2
09:35 Calul de luptã
12:00 Spioana
14:00 Rãzbunãtorii
16:25 Polul Nord
17:50 Testamentul tinereþii
20:00 Furtunã Extremã
22:00 Þestoasele Ninja 2
23:50 Agentul de la U.N.C.L.E.
01:45 In labirintul unui grizzly
03:15 Australia
06:00 Îndrãzneºte sã visezi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Cãlãreaþa
2012, SUA, Familie
13:00 Ce spun românii (R)
14:00 Masterchef (R)
16:00 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Casa conspirativã
2012, SUA, Africa de Sud,

Acþiune, Thriller
22:45 Adevãratul curaj
2010, SUA, Aventuri, Dramã,

Western
01:00 Casa conspirativã (R)
2012, SUA, Africa de Sud,

Acþiune, Thriller
02:45 Adevãratul curaj (R)
2010, SUA, Aventuri, Dramã,

Western
04:30 Cãlãreaþa (R)
2012, SUA, Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Îngeri pãzitori (R)
08:00 Singurã pe lume (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Ascultã glasul inimii
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Ascultã glasul inimii (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)
05:00 Doctorul casei
06:00 Inimã de frate (R)

07:30 Numele Jocului: Fotbal
(R)

09:30 La bloc (R)
11:45 Regina frumuseþii
13:45 Un liceu "periculos" (R)
15:30 La bloc
17:45 Mizerabilii
20:30 Reþeaua de socializare
23:00 Artistul
01:00 Reþeaua de socializare

(R)
03:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Cleopatra
1999, Germania, SUA, Biografic,

Dramã
11:00 Simte-te ca acasã
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Te cunosc de undeva
23:15 Elizabeth: Epoca de aur
2007, Marea Britanie, Dramã,

Istoric
01:30 Cleopatra (R)
1999, Germania, SUA, Biografic,

Dramã
03:15 Simte-te ca acasã (R)
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

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

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

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

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

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

KANAL D

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

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
16:00 A doua cadere a Constan-

tinopolului (R)
1994, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Banc show
22:30 Am fost cândva soldaþi... ºi

tineri (R)
2002, SUA, Dramã, Rãzboi
01:15 Epic Show
02:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
04:00 M-a fãcut mama artist
05:30 Focus 18 (R)

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

pions League, PSG-Barcelona
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Come-

die
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:05 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bataie! Local

Kombat,
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 25 februarie 2017programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



DUMINICÃ - 26 februarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Handbal masculin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Între cer ºi mare
19:00 Ochiul magic
20:00 Telejurnal
20:30 Eurovision. Semifinala!
21:40 Eurovision. Semifinala!
23:00 Eurovision. Semifinala!
00:00 Între cer ºi mare (R)
00:35 Tezaur folcloric (R)
01:35 Ultima ediþie (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:25 În grãdina Danei (R)
02:50 Pro patria (R)
03:15 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:10 Vorbeºte corect! (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Ochiul magic (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360° Geo
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã! (R)
12:30 Pofticioºi, la cratiþã!
13:00 Cap compas
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:00 Zidul
1975, România, Dramã
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Moromeþii
1988, România, Dramã
22:40 Instanþa amânã pronunþa-

rea
1976, România, Dramã
00:30 Naturã ºi aventurã (R)
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Teatru TV (R)
02:10 Moromeþii (R)
1988, România, Dramã
04:40 Pescar hoinar (R)
05:10 Ferma (R)
06:00 Documentar 360° Geo

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 O întâlnire
09:05 Kung Fu Panda 3
10:40 Eu, Earl ºi sfarsitul ei
12:25 Furtunã Extremã
14:20 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
16:30 Zootropolis
18:20 Zoolander no. 2
20:00 Kung Fu Panda 3
21:35 Marile minciuni nevinovate
22:35 Mad Max: Drumul furiei
00:35 Bucla temporalã
02:10 Garderobierul
04:00 Marile minciuni nevinovate
05:00 Fetele
05:30 Punct ºi de la capãt
06:00 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena  bucãtarilor
11:00 Ai tãi, ai mei ºi ai noºtri
2005, SUA, Aventuri, Come-

die, Familie
13:00 Ce spun românii (R)
14:00 Masterchef (R)
16:00 O noapte la muzeu 2
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Familie,
Fantastic

18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României Junior
22:45 Vagabondul milionar
2008, Marea Britanie, Crimã,

Dramã, Romantic, Dragoste
01:00 O noapte la muzeu 2 (R)
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Familie,
Fantastic

02:45 Ai tãi, ai mei ºi ai noºtri
(R)

2005, SUA, Aventuri, Come-
die, Familie

04:15 România, te iubesc! (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)
08:45 Teleshopping
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Senora (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Ascultã glasul inimii (R)
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Singurã pe lume
17:00 Totul pentru tine
18:00 Senora
20:00 Cum mi-am întâlnit

fericirea
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Cum mi-am întâlnit

fericirea (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Singurã pe lume (R)
04:15 Îngeri pãzitori (R)

07:00 La Maruþã (R)
07:45 Un liceu "periculos" (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Mizerabilii (R)
14:30 Buddy
16:15 La bloc
18:30 Pe urmele lui Marylin

Monroe
20:30 O sãptãmânã cu Marilyn
22:30 Bugsy
01:15 O sãptãmânã cu Marilyn (R)
2011, Marea Britanie, Dramã
03:00 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:30 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:15 Next Star (R)
16:00 Observator
17:00 Uniplay Show
19:00 Observator
20:00 Cartea Junglei
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
21:30 Stai, cã trage mama!
1992, SUA, Aventuri
23:30 Cartea Junglei (R)
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
01:00 Colierul de turcoaze
1985, România, Aventuri
03:00 Stai, cã trage mama! (R)
1992, SUA, Aventuri
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Sport, dietã ºi o vedetã

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

Romantic, Dragoste
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
13:30 Bravo, ai stil! (R)
16:45 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã (R)
00:00 Pavilionul
2010, SUA, Horror, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Banc show (R)
15:15 Secretul lui Bachus
1984, România, Acþiune,

Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
00:30 Trãdaþi în dragoste
02:30 Secretul lui Nemesis (R)
1985, România, Acþiune,

Comedie
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
06:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Superspeed la PROTV
10:30 I like IT
11:00 Fotbal UEFA Europa

League, Astra-Genk
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Cupa Meseriasilor
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
15:00 Ridiculousness
2011, SUA, Comedie
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Stiri Sport.ro
21:15 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Mad Max: Drumul furiei

Se difuzeazã la HBO, ora 22:35

Urmarit de un trecut turbulent,
Mad Max prefera sa cãlãtorescã
de unul singur ºi sã nu îºi facã
prieteni. În ciuda convingerilor
sale, se alãtura unui grup de
supravieþuitori ai deºertului,
conduºi de implacabila luptã-
toare Imperator Furiosa. Aceºtia
sunt urmariþi permanent ºi
atacaþi de tiranul Immortan Joe
care îi suspecteazã ca i-au furat
cea mai de preþ posesie...

Vagabondul milionar

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  22:45

Jamal Malik este eroul princi-
pal al Slumdog Millionaire, un
orfan care a trãit toatã viaþa la
periferiile oraºului indian
Mumbai. Fiind la un pas de
câstigarea marelui premiu de
20 milioane de rupii (aprox
500.000 USD), Jamal este
arestat de poliþie sub suspi-
ciunea de fraudã. Intrebarea
tuturor este cum poate ajun-
ge un copil al strãzii, analfa-
bet, sã cunoascã toate rãs-
punsurile emisiunii...

Cartea Junglei

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Cartea Junglei este o genia-
lã adaptare dupã Rudyard
Kipling. Mowgli, simpaticul
baieþel crescut de lupi se
împrieteneºte cu ursul Ba-
loo ºi trece prin diferite
peripeþii care mai de care
mai palpitante...

sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
T2 Trainspotting

Ora: 20:45

Gen film: Dramã

Hai sã ne batem

Ora: 18:45

Gen film: Comedie

Copacul cu poveºti

Ora: 15:00; 17:00

Gen film: Dramã, Fantastic

Rock Dog

Ora: 13:00(3D, ro)

Gen film: Animaþie, Comedie, Familie

cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 25 februarie 2017 programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 25 februarie 2017publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
CONVOCATOR În conformi-

tate cu prevederile Legii societã-
þilor nr. 31/1990 republicatã, ad-
ministratorul unic al societãþii
ROVITEM SA, înregistratã la
ORC Dolj sub numãrul J16/984/
2012, având CUI 2172088 convoa-
cã Adunarea Generalã Ordinarã
a Acþionarilor (denumitã în con-
tinuare AGOA ) pentru data de
31.03.2017, ora 1000 având loc la
sediul societãþii din Craiova, bdul
Decebal, nr. 85 (Pavilion Admi-
nistrativ, Corp A, et. 1), jud. Dolj.
Ordinea de zi: 1)Aprobarea situa-
þiilor financiare a contului de pro-
fit ºi pierdere ºi a notelor expli-
cative pentru exerciþiul financiar
2016, pe baza discuþiilor în adu-
narea generalã ºi a rapoartelor
prezentate de administrator ºi de
auditorul financiar; 2)Aprobarea
distribuirii profitului, conform re-
partizãrii propuse în situaþiile fi-
nanciare ale exerciþiului financiar
2016; 3)Aprobarea descãrcãrii de
gestiune a Administratorului pen-
truexerciþiul financiar 2016;
4)Aprobarea bugetului de veni-
turi ºi cheltuieli pentru exerciþiul
financiar 2017; 5)Desemnarea au-
ditorului financiar/cenzorilor ºi fi-
xarea duratei minime a contractu-
lui; 6)Desemnarea ºi mandatarea
persoanei care va efectua demer-
surile necesare înregistrãrii Ho-
tãrârii AGOA ºi efectuarea men-
þiunilor la ORC Dolj. Dacã nu
sunt îndeplinite condiþiile de va-
liditate la prima convocare, se
convoacã pentru a doua oarã
AGOA cu aceeaºi ordine de zi, la
data de 03.04.2017 începând cu
ora 1000 în acelaºi loc. La AGOA

Anunþul tãu!
sunt îndreptãþiþi sã participe ºi
sã voteze acþionarii înregistraþi în
registrul acþionarilor  societãþii la
sfârºitul zilei de 22.03.2017, sta-
bilitã data de referinþã. Acþionarii
înregistraþi la data de referinþã pot
participa ºi vota direct sau pot fi
reprezentaþi prin alte persoane pe
baza de procurã specialã depu-
sã la sediului societãþii cu 48 ore
înainte de AGOA. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la se-
diul societãþii din Craiova, b-dul
Decebal, nr. 85 (Pavilion Admi-
nistrativ, Corp A, et. 1), jud. Dolj
sau la tel 0251439087 int 216. Ad-
ministrator unic Nica Ioana.

În conformitate cu prevede-
rile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificãrile ºi completarile
ulterioare, TITULARUL Comu-
na Bulzeºti, tel.0251.447.802, in-
tenþioneazã sã solicite de la AN
“Apele Române”- Direcþia Ape-
lor Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor pentru realizarea lucrã-
rilor “Modernizare drumuri de
exploataþie agricolã în comuna
Bulzeºti, judeþ Dolj”, amplasa-
te în Comuna Bulzeºti, judeþul
Dolj. Aceastã investiþie este
nouã. Persoanele care doresc
sã obþinã informaþii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avi-
zului de gospodãrire a apelor,
pot contacta solicitantul de aviz
la adresa menþionatã. Persoa-
nele care doresc sã transmitã
observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantu-
lui dupã data de 27.02.2017
(data estimatã la care se va
transmite solicitarea de aviz).

Anunþul tãu!
În conformitate cu prevede-

rile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, TITULARUL Comuna
Giurgiþa, Calea Dunãrii, nr.123,
tel. 0251.357.122, intenþioneazã
sã solicite de la AN “Apele Ro-
mâne”- Direcþia Apelor Jiu, aviz
de gospodãrire a apelor pentru
realizarea lucrãrilor „Moderniza-
re drumuri de exploataþie agricolã
în comuna Giurgiþa, judeþul
Dolj”, amplasate în Comuna
Giurgiþa, judeþul Dolj. Aceastã
investiþie este nouã. Persoanele
care doresc sã obþinã informaþii
suplimentare cu privire la solici-
tarea avizului de gospodãrire a
apelor, pot contacta solicitantul
de aviz la adresa menþionatã. Per-
soanele care doresc sã transmi-
tã observaþii, sugestii ºi recoman-
dãri se pot adresa solicitantului
dupã data de 27.02.2017 (data
estimatã la care se va transmite
solicitarea de aviz).

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Anunþul tãu!
În conformitate cu prevede-

rile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, TITULARUL Comuna Al-
mãj, Str. Principalã 248, judeþul
Dolj, Telefon: 0251.449.234, inten-
þioneazã sã solicite de la AN
“Apele Române”- Direcþia Ape-
lor Jiu, aviz de gospodãrire a
apelor pentru realizarea lucrari-
lor ”Înfiinþarea reþelei de apã uza-
tã ºi staþie de epurare în Comu-
na Almãj, judeþul Dolj”, ampla-
sate în Comuna Almãj, judeþul
Dolj. Aceastã investiþie este nouã.
Persoanele care doresc sã obþi-
nã informaþii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor, pot con-
tacta solicitantul de aviz la adre-
sa menþionatã. Persoanele care
doresc sã transmita observaþii, su-
gestii ºi recomandãri se pot adre-
sa solicitantului dupã data de
27.02.2017 (data estimatã la care
se va transmite solicitarea de aviz).

Anunþul tãu!
În conformitate cu prevede-

rile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, TITULARUL Comuna Þu-
glui, Str. Principalã, judeþul Dolj,
România, Telefon: 0251.350.205,
Fax: 0251.350.066, intenþioneazã
sã solicite de la AN “Apele Ro-
mâne”- Direcþia Apelor Jiu, aviz
de gospodãrire a apelor pentru
realizarea lucrãrilor ”Proiect in-
tegrat: modernizare, extindere in-
frastructurã de apã ºi înfiinþarea
reþelei de apã uzatã în Comuna
Þuglui, judeþul Dolj”, amplasate
in Comuna Þuglui, judeþul Dolj.
Aceastã investiþie este nouã. Per-
soanele care doresc sã obþinã in-
formaþii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospo-
dãrire a apelor, pot contacta so-
licitantul de aviz la adresa menþi-
onatã. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandãri se pot adresa solici-
tantului dupã data de 27.02.2017
(data estimatã la care se va trans-
mite solicitarea de aviz).S.C. CORIMEX

S.A. CRAIOVA
închiriazã

spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
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.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.
3 - 4 CAMERE
Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calopãr,
sat Dîlga din cãrãmidã,
anexe gospodãreºti ºi
beci, grãdinã, vie. Te-
lefon: 0735/923.982;
0351/410.383.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã, reabilitatã
termic sau schimb cu
apartament 3 camere.
Telefon: 0746/ 498.818.

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.
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.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 25 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Telefon:
0745/936.321.
Vând teren Podari, in-
travilan Craiova, str.
Nicolae Romanescu.
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.
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 capre româ-
neºti, preþ negociabil.
Tel.0747.963.794.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã ni-
chelatã. Telefon: 0771/
558.572.
Vând toc fereastrã so-
lid 1,25x 1,25 m cu
giurgiuvele duble în 2
canate, toc aerisire
baie 0,5x0,5m cu giur-
giuvele duble. Telefon:
0351/ 809.908.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm- 10
vedre, cârlige jghea-
buri de apã la casã noi.
Telefon: 0767/153.551
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 convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 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 frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând 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 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 te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Nego-
ciabil. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2
cu toc negociabil, 3 ar-
zãtoare gaze sobã-
150 w.  Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând bocanci din
piele, cu carâmb
înalt, mãrimea 43,
canistre aluminiu 20
litri noi,cârlige pentru
jgheaburi acoperiº,
loc de veci Sineasca,
douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut cartoteca trans-
port CFR pe numele
FIRU SORIN LIVIU. Se
declarã nulã.
CONDOLEANÞE
Doina ºi Vasile Pre-
descu împreunã cu
întreaga lor familie
deplâng decesul ce-
lei care a fost Doina
Braia (Seifert), fina
noastrã, un model
pentru familie ºi pen-
tru toþi cei care au
cunoscut-o. Dumne-
zeu sã o odihneascã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
7:00 – SPORTURI DE CONTACT – Kic-

kboxing: Gala “Glory 38” / 12:30 – FOT-
BAL – Liga a II-a: Braºov – Satu Mare /
15:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Timi-
ºoara / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Campionilor: Larvik – CSM Bucureºti /
20:30 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – “U”
Craiova.
DIGI SPORT 2
12:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: Odorhei – Cãlãraºi / 14:00 – FOTBAL
– La Liga: Alaves – Valencia / 17:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Dubai (Emira-
tele Arabe Unite) / 19:30 – FOTBAL – La
Liga: Leganes – Deportivo / 22:00 – TE-
NIS (M) – Turneul de la Rio de Janeiro
(Brazilia).
DIGI SPORT 3
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Campio-

nilor: FTC Rail Cargo – Metz / 18:00 –
FOTBAL – Ligue 1: Guingamp – Mona-
co / 20:15 – HANDBAL (F) – Liga Cam-
pionilor: Krim – Gyor / 21:45 – FOTBAL
– Serie A: Juventus – Empoli.
DIGI SPORT 4
17:15 – FOTBAL – La Liga: Betis – Se-

villa / 19:00 – FOTBAL – Serie A: Napoli
– Atalanta / 21:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: Oradea – Galaþi.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

La închiderea ediþiei BASCHET (M) – Liga Naþionalã, etapa a 22-a: SCM “U” Craiova – Steaua
CSM EximBank Bucureºti 81-79 (pe sferturi: 14-18, 23-22, 15-12, 29-27).

Elevele lui Burcea trag pentru puncte
în fieful penultimei clasate

CSU Danubius Galaþi – SCM Craiova, sâmbãtã, ora 16:00, TVR 1

Handbalistele de la SCM Craiova dau piept în
aceastã dupã-amiazã, în Sala Sporturilor Dunãrea Galaþi,
cu nou-promovata Danubius din localitate.

Jucãtoarele pregãtite de Bogdan Burcea vin dupã
înfrângerea de acasã, contra liderului CSM Bucureºti,
scor 25-30, timp în care trupa moldavã înregistra, de
asemenea, un insucces, 19-23 în casa rivalei Dunãrea
Brãila.

În meciul din tur, consumat la jumãtatea lunii octom-
brie, alb-albastrele s-au impus cu 25-20, la pauzã 14-13.

Partida Danubius Galaþi – SCM Craiova va fi
arbitratã de o brigadã din Constanþa, formatã din
Adrian Georgescu ºi Mihai Moldoveanu.

În restul rundei: CSM Roman – ASC Corona

Clasament
1. CSM Buc.** 48 7. Braºov 19
2. Brãila 34 8. “U” Cluj* 15
3. Zalãu 29 9. Bistriþa 15
4. CRAIOVA 26 10. Cisnãdie 14
5. Vâlcea 25 11. Galaþi* 11
6. Roman 22 12. Slobozia 8
* - un joc în plus (16), ** - douã jocuri în plus (17).

Braºov, CSM Unirea Slobozia – HCM Rm. Vâlcea, HC
Zalãu – HC Dunãrea Brãila, CSM Bistriþa – CS Mãgura
Cisnãdie (toate duminicã). S-a jucat deja partida CSM
Bucureþti – “U” Cluj, scor 34-22.

Rezulatele complete ale 16-imilor
Miercuri: St. Etienne – Manchester Utd 0-1 (Mkhitaryan 16;

în tur 0-3), Fenerbahce – FK Krasnodar 1-1 (Souza 41 / Smolov 7;
în tur 0-1), Schalke – PAOK Salonic 1-1 (Schopf 23 / Nastasic 25
aut.; în tur 3-0).

Joi: KRC Genk – ASTRA 1-0 (Pozuelo 67; în tur 2-2), Osman-
lispor – Olympiakos 0-3 (Ansarifard 47, 86, Elyounoussi 79; în tur 0-0), APOEL
Nicosia – Ath. Bilbao 2-0 (Soteriou 46, Gianniotas 54 pen.; în tur 2-3), Ajax –
Legia Varºovia 1-0 (Viergever 49; în tur 0-0), Zenit – Anderlecht 3-1 (Giuliano
24, 78, Dzyuba 72 / Thelin 90; în tur 0-2), AS Roma – Villarreal 0-1 (Borre 15, în
tur 4-0), Beºiktaº – Hapoel Beer Sheva 2-1 (Aboubakar 17, Tosun 87 / Nwaka-
eme 64, în tur 3-1), FC Copenhaga – Ludogoreþ 0-0 (în tur 2-1), ªahtior Doneþk
– Celta Vigo 0-2 prel. (Iago Aspas 90+1, Cabral 108; în tur 1-0), Tottenham –
KAA Gent 2-2 (Eriksen 10, Wanyama 61 / Kane 20 aut., Perbet 82, în tur 0-1),
Sparta Praga – FK Rostov 1-1 (Karavaev 83 / Poloz 13; în tur 0-4), Fiorentina
– Monchengladbach 2-4 (Kalinic 15, B. Valero 28 / Stindl 44 pen., 47, 55,
Christensen 60; în tur 1-0), Lyon – AZ Alkmaar 7-1 (Fekir 4, 27, 78, Cornet 17,
S. Darder 34, Aouar 86, Diakhaby 89 / Garcia 26; în tur 4-1).

Program optimi de finalã, conform tragerii la sorþi efectuate ieri: Celta
Vigo – FK Krasnodar, APOEL Nicosia – Anderlecht, Schalke – Monchenglad-
bach, Lyon – AS Roma, FK Rostov – Manchester Utd, Olympiakos – Beºik-
taº, KAA Gent – KRC Genk, FC Copenhaga – Ajax.

Meciurile se vor juca într-o dublã manºã, în 9 ºi 16 martie.

Astra, eliminatã în ºaisprezecimile Europa League
Au mai pãrãsit competiþia, dar dupã decepþii colosale, Zenitul lui Mircea Lucescu, cât ºi fosta
echipã a tehnicianului român, ªahtior Doneþk. Tottenham, Bilbao ºi Fiorentina au ieºit, la

rându-le, din scenã, italienii chiar de-a dreptul halucinant
Campioana Astra Giurgiu a ratat ac-

cederea în optimile Ligii Europa, dupã
ce, în contextul în care remizase în tu-
rul din România, a pierdut, joi searã,
scor 0-1, pe terenul belgienilor de la
Genk. Unica reuºitã i-a aparþinut spa-
niolului Pozuelo (67), care a transfor-
mat o loviturã liberã.

Pe de altã parte, cu adevãrat dramatic
a fost meciul de la Sankt Petersburg,
unde formaþia lui Mircea Lucescu, Ze-
nit, s-a vãzut deposedatã de calificare
în minutul 90, când Anderlecth, care
începuse disputa cu un avantaj de 2-0,
a înscris pentru 1-3. La belgieni, Stan-
ciu ºi Chipciu au început titulari, fiind
schimbaþi pe parcurs. ªi ªahtior Doneþk,

fosta echipa a tehnicianului român, a
pãþit-o asemãnãtor. Învingãtori cu 1-0
în turul de la Vigo, ucrainenii s-au vãzut
egalaþi la general în minutul 90+1, pen-
tru ca în startul reprizei secunde a pre-
lungirilor (108) Celta sã le dea lovitura
de graþie (0-2). Totuºi, performera serii
avea sã fie Monchengladbach. Dupã
0-1 în Germania ºi 0-2 în minutul 28 al
partidei de la Florenþa, nemþii s-au des-
cãtuºat ºi l-au învins pe Tãtãruºanu de
patru ori. La nivel de surprize, Bilbao a
fost eliminatã de ciprioþii de la APOEL
Nicosia, iar Tottenham de belgienii de
la Gent.

Lyon – Roma, meciul vedetã din op-
timi. Douã dintre dueluri sunt între for-

maþii din aceeaºi þarã
Ieri a avut tragerea la sorþi a optimilor

de finalã, iar cea mai tare dublã se anunþã
a fi între Lyon ºi Roma. Vom avea parte
ºi de douã dueluri între compatrioþii, faþã
în faþã urmând sã se afle nemþii de la
Schalke ºi Monchengladbach, respec-
tiv belgienii de la Genk ºi Gent. Ander-
lect a avut noroc ºi a nimerit, teoretic,
cu unul dintre cei mai accesibili adver-
sari, APOEL, în vreme ce Manchester
United va da piept cu formaþia lui An-
drei Prepeliþã, Rostov. În rest, Celta va
da peste Krasnodar, Ajax peste FC Co-
penhaga, pentru ca finalmente sã fim
pãraºi la rãzboiul greco-turc dintre
Olympiakos ºi Beºiktaº.

DOLCE SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Braºov –

Satu Mare / 15:00 – FOTBAL – Liga I:
Viitorul – Timiºoara / 18:00 – HAND-
BAL (F) – Liga Campionilor: Larvik –
CSM Bucureºti / 20:30 – FOTBAL – Liga
I: Dinamo – “U” Craiova / 0:00 – BAS-
CHET NBA: Sacramento – Charlotte /
3:00 – HOCHEI NHL: Pittsburgh – Phi-
ladelphia.
DOLCE SPORT 2
12:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: Odorhei – Cãlãraºi / 14:00 – FOT-
BAL – La Liga: Alaves – Valencia / 16:30,
18:45 – RUGBY – Turneul celor ºase
Naþiuni: Scoþia – Þara Galilor, Irlanda –
Franþa / 22:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Rio de Janeiro (Brazilia).
DOLCE SPORT 3
17:15, 19:30, 21:45 – FOTBAL – La Liga:

Betis – Sevilla, Leganes – Deportivo,
Eibar – Malaga.
DOLCE SPORT 4
18:00 – JUDO – Grand Prix la Dussel-

dorf (Germania) / 20:15 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: Krim – Gyor.
EUROSPORT 1
6:00 – CURSE DE BICICLETE – Super-

bike, CM, la Phillip Island (Australia) /
10:00 – SCHI ACROBATIC – CM, la Sun-
ny Valley (Rusia) / 11:30, 14:15 – SCHI

FOND – CM, la Lahti (Finlanda) / 17:00,
19:30 – FOTBAL – Premier League: Chel-
sea – Swansea, Watdord – West Ham.
EUROSPORT 2
11:15 – SCHI ALPIN – CM, la Crans-

Montana (Elveþia) / 13:00 – SCHI AL-
PIN – CM, la Kvitfjell (Norvegia) / 16:30,
19:30 – FOTBAL – Bundesliga: Bayern
Munchen – Hamburg, Hertha – Frank-
furt.
TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: Galaþi – Craiova.
TVR 2
11:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: Timiºoara – Satu Mare.
LOOK PLUS
15:00, 20:30  – FOTBAL – Liga I: Viitorul

– Timiºoara, Dinamo – “U” Craiova.
Duminicã

DIGI SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Brãila –

UTA / 13:30 – FOTBAL – Liga I: Boto-
ºani – Pandurii / 17:15 – FOTBAL – La
Liga: Atl. Madrid – Barcelona / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Mediaº – Steaua.
DIGI SPORT 2
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþio-

nalã: Zalãu – Brãila / 13:00 – FOTBAL
– La Liga: Espanyol – Osasuna / 15:30
– FOTBAL – Pro League: Standard Lie-
ge – Mechelen / 18:30 – FOTBAL –
Finala Cupei Ligii Angliei: Man. United
– Southampton / 21:45 – FOTBAL – La

Liga: Villarreal – Real Madrid.
DIGI SPORT 3
13:30, 16:00 – FOTBAL – Serie A: Paler-

mo – Sampdoria, Sassuolo – Milan / 19:00
– FOTBAL – Pro League: Anderlecht –
Genk / 21:45 – FOTBAL – Serie A: Inter –
Roma.
DIGI SPORT 4
13:30 – VOLEI (M) – Divizia A1: Galaþi –

Ploieºti / 16:00 – FOTBAL – Serie A: La-
zio – Udinese / 18:30 – HANDBAL (F) –
Liga Campionilor: Vardar – Buducnost /
20:30 – HANDBAL (M) – Liga Campio-
nilor: Barcelona – Flensburg / 22:00 –
FOTBAL – Ligue 1: Marseille – PSG.
DOLCE SPORT 1
11:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Brãila –

UTA / 13:30 – FOTBAL – Liga I: Boto-
ºani – Pandurii / 17:15 – FOTBAL – La
Liga: Atl. Madrid – Barcelona / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Mediaº – Steaua.
DOLCE SPORT 2
11:30 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: Zalãu – Brãila / 14:00 – FOTBAL –
Premier League: Tottenham – Stoke / 17:00
– RUGBY – Turneul celor ºase Naþiuni:
Anglia – Italia / 19:30, 21:45 – FOTBAL –
La Liga: Bilbao – Granada, Villarreal – Real
Madrid.
DOLCE SPORT 3
13:00, 19:30 – FOTBAL – La Liga: Es-

panyol – Osasuna, Gijon – Celta / 22:30
– BASCHET NBA: LA Lakers – San
Antonio.

DOLCE SPORT 4
18:00 – JUDO – Grand Prix la Dusseldorf

(Germania) / 22:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Rio de Janeiro (Brazilia).
EUROSPORT 1
6:00 – CURSE DE BICICLETE – Super-

bike, CM, la Phillip Island (Australia) /
10:30 – SANIE – CM, la Altenberg (Ger-
mania) / 11:30 – COMBINATA NORDI-
CÃ – CM, la Lahti (Finlanda) / 13:15 –
SCHI FOND – CM, la Lahti / 15:30 – COM-
BINATA NORDICÃ – CM, la Lahti /
17:15 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
CM, la Lahti.
EUROSPORT 2
11:15 – SCHI ALPIN – CM, la Crans-

Montana (Elveþia) / 13:00 – SCHI ALPIN
– CM, la Kvitfjell (Norvegia) / 14:30 – SCHI
ALPIN – CM, la Crans-Montana / 16:30,
18:30 – FOTBAL – Bundesliga: Ingol-
stadt – Monchengladbach, Schalke –
Hoffenheim / 21:45 – PATINAJ VITEZÃ
– CM de sprint, la Calgary (Canada).
TVR 1
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþiona-

lã: Dobrogea Sud – Vaslui.
LOOK TV
13:30 – FOTBAL – Liga I: Botoºani –

Pandurii / 15:30 – FOTBAL – Pro Lea-
gue: Standard Liege – Mechelen / 20:30
– FOTBAL – Liga I: Mediaº – Steaua.
LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL – Pro League: Ander-

lecht – Genk.

Programul celorlalte echipe craiovene de salã
VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 19-A: VCM LPS Piatra Neamþ – SCM

“U” Craiova (sâmbãtã, ora 16:00; în tur a fost 3-0 pentru olteni – pe seturi: 25-
15, 25-21, 25-12).

În restul partidelor rundei: CS “U” Cluj – ACS Municipal Zalãu, CS Ca-
ransebeº – CS ªtiinþa Bacãu, CS Unirea Dej – CSA Steaua Bucureºti (tot
sâmbãtã), CS Arcada Galaþi – LMV Tricolorul Ploieºti (duminicã). Partida CSM
Bucureºti – CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare s-a jucat asearã.

Clasament
1. Steaua 43 7. Baia Mare 21
2. Galaþi 42 8. Caransebeº 21
3. Zalãu 41 9. Bacãu 18
4. CRAIOVA 40 10. Dej 16
5. Ploieºti 35 11. “U”Cluj 13
6. CSM Buc. 31 12. Piatra N. 3

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 19-A: SCM Piteºti – SCM “U” Craio-
va (sâmbãtã, ora 16:00; în tur a fost 3-2 pentru formaþia din Trivale – pe seturi:
24-26, 25-16, 27-29, 25-18, 15-6).

În restul partidelor rundei: CSU Galaþi – CSM Bucureºti, CS ªtiinþa Bacãu
– CS Alba Blaj, ACS Penicilina Iaºi – CSM Lugoj, CSU Medicina CSS Tg.
Mureº – VC Unic LPS Piatra Neamþ (tot sâmbãtã), CSM Târgoviºte – CS
Dinamo Bucureºti (luni).

Clasament
1. Blaj 51 7. Lugoj 23
2. Târgoviºte 44 8. Iaºi 21
3. CSM Buc. 44 9. Tg. Mureº 20
4. Bacãu 38 10. Piteºti 14
5. Dinamo 35 11. Galaþi 5
6. Piatra N. 26 12. CRAIOVA 3

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 19-A
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1. Viitorul 24 15 3 6 34-21 48
2. Steaua 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. Dinamo 24 10 5 9 36-32 35
7. Astra 23 10 5 8 23-25 35
8. Botoºani 24 8 5 11 27-27 29
9. Voluntari 24 8 5 11 30-36 29
10. CSMP Iaºi 23 7 5 11 24-26 26
11. Chiajna 24 6 6 12 15-28 24
12. Pandurii 24 6 7 11 23-37 19
13. ACS Poli 24 7 6 11 24-36 13
14. ASA 24 5 4 15 18-36 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 25-a

Meciul ASA – FC Voluntari s-a jucat asearã.
Viittorul – Timiºoara, sâmbãtã, ora 15
Dinamo – Craiova, sâmbãtã, ora 20.30
FC Botoºani – Pandurii, duminicã, ora 13.30
Gaz Metan – Steaua, duminicã, ora 20.30
Chiajna – Astra, luni, ora 18
Iaºi – CFR Cluj, luni, ora 20.30

Mulþescu îºi îndemna jucãtorii sã
nu fie dominaþi de urã cu Steaua, dar
cine ºtie ce înseamnã pentru olteni
un meci cu Dinamo nu poate trece cu
vederea ºi astfel sentimente. Actua-
lei echipe i se poate pretinde sã scoa-
tã „câinii” din play-off, ca o revanºã
peste timp. Sigur, timpurile în care
Dinamo fura trofee ºi jucãtori Craio-
vei sunt parcã din altã erã, iar cele în
care cohorte de fotbaliºti crescuþi în
Bãnie erau mânate de Neþoiu spre
Groapã devin ºi ele tot mai îndepãr-
tate, dar rivalitãþile din astfel de mo-
mente se creazã ºi ele dãinuiesc pes-
te generaþii. Pânã la urmã, Craiova
s-a dezbinat ºi interior, ºi-a creat
scandal în propria casã, dar în para-
lel trebuie sã gestioneze ºi eternul
conflict cu Capitala.

Dinamo ºi Craiova de azi sunt
douã echipe destul de tinere, dar di-
ferite ca ºi concept. Negoiþã s-a lup-
tat cu insolvenþa în care au adus clu-
bul Borcea, Badea & co., ºi este ne-
voit sã vândã orice are preþ, echipa
fiind în continuã schimbare, în vre-
me ce la Craiova omogenitatea ºi sta-
bilitatea sunt puncte forte, fiindcã
nici aici nu sunt bani pentru super-
transferuri. Cele douã rivale îºi vor
decide sezonul actual în decurs de o
lunã, iar meciurile directe sunt cru-
ciale, fiindcã se vor disputa în penul-
tima etapã a sezonului regulat ºi în
sferturile Cupei României. Dinamo ºi-
a micºorat ºansele la Top 6 dupã ce a
început anul cu 2 eºecuri, dar pare
sã-ºi fi refãcut moralul prin debutul
victorios ºi norocos al entuziastului
Cosmin Contra. În cazul Craiovei, si-
tuaþia este opusã: a început în trom-
bã, cu o manita în faþa Voluntariului,
dar a ajuns cu moralul la pãmânt ºi
cu presiune pe umeri dupã cele douã
eºecuri consecutive. Partida din sea-
ra aceasta este decisivã pentru „câi-
nii roºii”, victoria fiind sinonimã cu
intrarea în play-off, întrucât ultimul
meci va fi facil, cu Pandurii, iar Gazul
nu poate câºtiga cu FCSB. Craiova
are ºansa de a-ºi rezolva problemele
cu un egal. Un punct cu Dinamo nu
are însã aceeaºi valoare ca unul con-
tra Mediaºului, dacã Gazul produce
surpriza cu FCSB, iar victoria ar fi
unica variantã în ultima etapã. ªtiin-
þa este de 4 meciuri la mâna ei ºi doar
pe aceasta poate pierde obiectivul
principal anul acesta. Deºi a fost
mobilizare generalã pentru ca fanii
olteni sã ia cu asalt Arena Naþionalã,
e greu de crezut cã poporul alb-al-
bastru sã se mobilizeze ca în toamnã,
la celãlalt derby. Eºecul cu FCSB a
tãiat sever din avântul ºi încrederea

Dinamo –Dinamo –Dinamo –Dinamo –Dinamo –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Bucureºti, Arena Naþionalã, ora 20.30
Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Bu-

suladzic, Nistor – Hanca, Palic, Mahlangu – Nemec. Antrenor: Cos-
min Contra. Rezerve: I. Popescu – Maric, Oliva, Bumba, Rivaldin-
ho, Bawab, D. Popa.

Universitatea Craiova: Mingote – Popov, Kelic, Acka, Briceag –
Mateiu, Zlatinski, Bancu – Bãluþã, Ivan, Mãzãrache. Antrenor: Gigi
Mulþescu. Rezerve: Calancea – Barthe, Gustavo, Madson, Nuno
Rocha, R. Petre, Fajic.

Derby-ul dintre Universitatea
Craiova ºi Dinamo parcurge astãzi

o etapã foarte importantã, cele douã
formaþii având acelaºi obiectiv:

intrarea în Top 6
fanilor, care se tem de un deja vu.
Acum 8 ani, Craiova avea nevoie de
1 punct în 2 meciuri pentru a merge
în Europa, dar a pierdut cu Steaua ºi
FC Vaslui, iar de atunci a început de-
clinul, al cãrui final a fost chiar dis-
pariþia echipei. Acum este o situaþie
asemãntoare. O ratare a play-off-ului
poate însemna un cataclism greu de
gestionat tocmain preajma inaugu-
rãrii noului „Ion Oblemenco”. Pen-
tru fanii care nu concep sã rateze
un derby cu Dinamo la faþa locului,
biletele se vând ºi în Bãnie, la ma-
gazinul oficial al clubului, la preþul
de 10 lei. Pentru cei care vor apela
la transportul cu autocarul, firma
Star Tours organizeazã deplasarea
la Bucureºti, sâmbãtã, la ora 14.30,
de la Sala Polivalentã, preþul depla-
sãrii fiind de 25 de lei, la care se
adaugã costul biletului. 

Bawab, în toamnã: „Bãieþi,
vreau încã un 3-0 cu Dinamo!”

Dacã vorbim de „ecºi”, de la Cra-
iova, cu excepþia antrenorilor Mul-
þescu ºi Timofte, doar Mãzãrache a
trecut prin ªtefan cel Mare, în vre-
mea junioratului. În schimb, Thaer
Bawab era idol în Bãnie acum 2 ani,
iar în acel timp a fãcut ºi un meci de
pominã contra „câinilor roºii”, reali-
zând o „dublã” într-un 3-0 pe „Exten-
siv”. Iordanianul nu a uitat acel meci
nici dupã ce a plecat din Bãnie ºi în-
tre timp a trecut ºi pe la FCSB, iar
înaintea disputei Craiova – Dinamo
din toamnã le-a trimis foºtilor coe-
chipieri un mesaj de încurajare. „Sa-
lut bãieþi! Am auzit cã aveþi luni der-
by-ul cu Dinamo ºi am vrut sã fiu
alãturi de voi, sã vã susþin, sã vã în-
curajez. Sper sã fie încã un 3-0, sã
luaþi toate cele trei puncte. Vã do-
resc multã baftã! Hai bãieþii! Hai Cra-
iova! Hai ªtiinþa” a fost îndemnul lui
„Baba”, care nu-ºi imagina cã peste
câteva luni poate juca tocmai în tri-
coul alb-roºu împotriva ªtiinþei. În
lotul dinamovist se aflã ºi fostul cã-
pitan al echipei de juniori a Universi-
tãþii, Alin Dudea.

Apropo de „foºti”, staff-ul Craio-
vei le-a dãruit elveþienilor de la St.
Gallen, cu ocazia unui amical din iarna
aceasta, un tricou al lui Jerry Gane,
care a evoluat pentru ambele echipe,
iar acum este secundul lui Cosmin
Contra la Dinamo. Gane, care a învins
acum un an Universitatea cu 1-0, pe
vremea când antrena Petrolul, a evo-
luat ºi la Dinamo, unde a fost coleg cu
Contra ºi Mutu, la sfârºitul anilor 90.

Contra: „Vom avea
agresivitate, trebuie

sã câºtigãm neapãrat”
Noul antrenor al dinamoviºtilor,

Cosmin Contra, a prefaþat meciul de
astãzi: „Este a doua finalã de când
sunt eu la echipã. Vom trata bine
acest meci cu Craiova, nu vom mai
face greºelile pe care le-am fãcut în
prima parte a meciului cu Botoºa-
niul. Sunt convins cã vom arãta ca
în repriza a doua  a aceului joc. Vom
avea agresivitate, dar trebuie sã
avem ºi puþin noroc, în sport ºi în
viaþã trebuie sã ai noroc ca sã-þi în-
deplineºti obiectivele, iar cu Boto-
ºanul am avut ºansã. Craiova este
una dintre echipele bune, are un
antrenor foarte experimentat, trebu-
ie sã fim atenþi la tranziþia lor poziti-
vã, care este foarte rapidã, au jucã-
tori care fac diferenþa de la mijloc în
sus. Am analizat jocul lor, sunt peri-
culoºi pe contraatac ºi nu ne vor
ierta dacã vor avea ocaziile pe care
le-a avut Botoºaniul. Ei au douã va-
riante, egalul ºi victoria, pe când noi
trebuie sã câºtigãm neapãrat”.

Dan Nistor a declarat: „Ne aº-
teaptã un meci dificil, Craiova are
jucãtori cu vitezã de la mijloc în sus,
dar victoria este singurul lucru la
care ne gândim. Nu avem nicio re-
vanºã de luat, ne gândim doar la
puncte. Trebuie sã fim mai agresivi
ºi sã nu mai facem greºeli”

Ionel Dãnciulescu a adãugat:
„Tensiune a fost cu Botoºaniul,
acum suntem mai liniºtiþi, nu ne gân-
dim nici la problemele domnului Ne-
goiþã, nu ne afecteazã. Sprijinul su-
porterilor este foarte important ºi mã
aºtept la abundenþã de fani. Întâl-
nim o echipã destul de bunã, dar
sper ca atmosfera sã ne poarte spre
o victorie.

Statisticã
Duelul dintre Dinamo ºi ªtiinþa ºi-

a câºtigat statutul de derby graþie
meciurilor memorabile pe durata a 53
de ani. Prima întâlnire a avut loc în
1964, când oltenii lui Nicolae Oþelea-
nu au cedat cu 3-1 în faþa echipei lui
Angelo Niculescu cu 3-1, iar pentru
oaspeþi a înscris Haralambie Eftimie.
Primul succes din contul studenþilor
s-a consemnat în 1969, 1-0 la Craiova

(marcator Decebal Neagu). În ediþia
1970/1971, s-a consemnat întâia du-
blã într-un sezon de partea ªtiinþei (1-
0 Craiova, 2-1 Bucureºti). Apoi, în se-
zonul 1972/1973, cele douã au luptat
cap la cap pentru campionat. Dinamo
l-a obþinut fraudulos, dar Craiova ºi-a
câºtigat supranumele „Campioana
Unei Mari Iubiri”. Rãzbunarea a venit
un an mai târziu, când elevii lui Con-
stantin Cernãianu au câºtigat pentru
prima oarã titlu, devansându-i chiar
pe dinamoviºti. În campionatul 1980/
1981, Craiova lui Oblemenco s-a im-
pus cu 2-0 în tur, pe Centralul din Bã-
nie, prin golurile lui Geolgãu ºi Cri-
ºan, succes în urma cãruia a preluat 
ºefia clasamentului de la adversari ºi
a pãstrat-o pânã la final, atunci când,
în ultima rundã, oltenii au sãrbãtorit
cucerirea celui de-al treilea titlu cu un

meci disputat chiar împotriva dinamo-
viºtilor (scor 1-1).

28 octombrie 1994, Dinamo - Uni-
versitatea 0-1 (gol înscris de Ionel
Gane) a fost ultimul succes reuºit de
craioveni pe terenul dinamoviºtilor.
De la revenirea Craiovei pe prima sce-
nã din 2014, echipele s-au mai întâl-
nit de cinci ori, un joc s-a încheiat cu
victoria bucureºtenilor, de douã ori
s-au impus oltenii, iar alte douã par-
tide s-au terminat la egalitate. Ulti-
mul succes bifat de gruparea alb-ro-
ºie: în 2015, Dinamo - U Craiova 1-0
(gol Dorin Rotariu). Cea mai recentã
disputã: 17 octombrie 2016, U Craio-
va -Dinamo 2-1 (marcatori Ivan, Bri-
ceag / Hanca). Cosmin Contra s-a
confruntat de douã ori cu Gigi Mul-
þescu, în  Petrolul - Gaz Metan Me-
diaº 1-1 ºi Dinamo - Petrolul 1-1.
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