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- Nu am maºinã, Popescule,
pentru cã nu avem strãzi fãrã
gropi.
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Comuna Mîrºani este
celebrã, în Dolj, în ceea ce
priveºte culturile de car-
tof ºi de varzã, la care se
adaugã ºi cea de pepeni, cu
tot ceea ce presupune
aceasta din urmã. Tradi-
þia nu a murit ºi, mai mult,
merge mai departe. În
plus, localitatea nu-ºi uitã
istoria, o comtinuã ºi a in-
trat într-o perioadã mo-
dernã, în care toþi cetãþe-
nii au parte de confortul
acestor vremuri.

ªi Marineªi Marineªi Marineªi Marineªi Marine
Le Pen...Le Pen...Le Pen...Le Pen...Le Pen...
într-o companieîntr-o companieîntr-o companieîntr-o companieîntr-o companie
selectã!selectã!selectã!selectã!selectã!

Exact când savura constanta
staþionare avantajoasã, în son-
dajele de opinie, pentru primul
tur al alegerilor prezidenþiale
din þara sa, Marine Le Pen, can-
didata Frontului Naþional, s-a
vãzut atinsã de o anchetã pri-
vind angajarea fictivã, ca asis-
tenþi ai sãi, pe când era eurode-
putat la Parlamentul European,
a gãrzii sale de corp, Thierry Le-
giere ºi Catherine Guset, ºefa
sa de cabinet, ambii plasaþi în
detenþie provizorie.

AlinaAlinaAlinaAlinaAlina
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La doar douã luni de la pre-
luarea guvernãrii, cel mai mare
partid politic din România face
mai mulþi paºi, unii înainte, dar
ºi înapoi. Cu un program asu-
mat de Executiv, destul de pro-
miþãtor, social-democraþii au
primit, la alegerile parlamen-
tare recente, un impresionant
cec în alb. Starea de lucruri din
þarã este tot mai sumbrã. O
privire în comunele doljene
este suficientã ca sã-þi dai sea-
ma cã aproape trei decenii de
post-comunism...
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Replica lui Dragnea

pentru Ponta:

Dacã era ºi un

“copilot”, ar fi mai

puþinã supãrare
Liderul PSD, Liviu Drag-

nea, a declarat, ieri, în
replicã la afirmaþiile critice
ale lui Victor Ponta la
adresa Guvernului, care
seamãnã cu un avion condus
de 4 „piloþi” care se îmbrân-
cesc ºi þipã unul la altul, cã
dacã ar fi fost ºi un “copi-
lot”, poate ar fi mai puþinã
supãrare. „Mie mi-a plãcut
expresia cu avioanele, nu
prea am ce sã comentez aici.
Poate dacã ar fi ºi un
copilot, poate ar fi mai
puþinã supãrare. Vorbind
serios, nu se întâmplã aºa
(în Guvern, n.r.)”, a spus
Dragnea. El a arãtat cã
Ponta a considerat tot
timpul cã preºeditele parti-
dului trebui sã fie ºi pre-
mier, lucru care nu se mai
întâmplã acum. „Nu este
foarte simplu, este pentru
prima datã la noi în partid
când cel care e preºedintele
partidului nu e ºi premier.
Dar asta nu înseamnã cã de
la instalarea Guvernului ºi
pânã acum - ºi o sã ºi
continuãm - o sã construim
un sistem de colaborare între
partid ºi Guvern”, a spus
Dragnea. El a arãtat, refe-
rindu-se la OUG 13, cã nu
am fost implicat, ºi i-a
invitat pe cei care au alte
informaþii, inclusiv Victor
Ponta, sã le transmitã
instituþiilor abilitate. Drag-
nea a spus cã în cazul lui
Ponta nu se pune problema
sancþionãrii, aºa cum a fost
cazul lui Mihai Chirica,
întrucât Ponta nu e nici
vicepreºedinte la partid, nici
preºedinte la organizaþia
PSD Iaºi.
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Coaliþia de guvernare l-a propus pentru
funcþia de ministru al Justiþiei pe Tudorel Toa-
der, rector al Universitãþii Alexandru Ioan Cuza
din Iaºi, fost judecãtor al Curþii Constituþiona-
le din 2006 pânã în 2016. Tudorel Toader s-a
nãscut la data de 25 martie 1960 în comuna
Vulturu, din judeþul Vrancea. A urmat cursuri-
le Facultãþii de Drept din cadrul Universitãþii
,,Alexandru Ioan Cuza”, din Iaºi, pe care a
absolvit-o ca ºef de promoþie în 1986 ºi a fost
numit în funcþia de procuror la Procuratura
Localã Panciu, din Vrancea, poziþie pe care a
ocupat-o pânã în 1990. În acelaºi an a fost
angajat ca asistent universitar la Facultatea de
Drept a Universitãþii ,,A.I. Cuza”, din Iaºi, a
obþinut titlul ºtiinþific de doctor în ºtiinþe juri-
dice, devenind profesor universitar.

Tudorel Toader deþine funcþiile de membru
al Asociaþiei Internaþionale de Drept Penal ºi al
Comitetului de Direcþie al Asociaþiei Române de
ªtiinþe Penale, este membru în Consiliul ºtiinþi-
fic al Institutului Naþional al Magistraturii, mem-
bru al Agenþiei Universitare a Francofoniei, ex-
pert evaluator în cadrul Consiliului Naþional al
Cercetãrii ªtiinþifice ºi în cadrul Oficiului Naþi-
onal al Burselor de Studii în Strãinãtate. De ase-
menea, este conferenþiar universitar, cercetã-
tor ºtiinþific gradul I ºi gradul II.

În anul 2006, Tudorel Toader a fost propus
de grupul parlamentar al PNL pentru a ocupa
temporar poziþia de judecãtor la Curtea Con-
stituþionalã a României, dupã demisia judecã-

”E o premierã mondialã, când
un preºedinte de organizaþie
care a spus adevãrul este pe-
depsit pentru asta. Aratã faptul
cã mai este mult de lucru. Sunt
membru PSD, sunt primarul
municipiului Iaºi, am o comu-

Grindeanu a anunþat noileGrindeanu a anunþat noileGrindeanu a anunþat noileGrindeanu a anunþat noileGrindeanu a anunþat noile
nominalizãri din Executivnominalizãri din Executivnominalizãri din Executivnominalizãri din Executivnominalizãri din Executiv

Premierul Sorin Grindeanu a
anunþat ieri, noile nominalizãri din

Executivul pe care îl conduce,
respectiv: Tudorel Toader (Justi-

þie), Mihai Tudose (Economie),
Rovana Plumb (Fonduri Europene)

ºi Alexandru Petrescu (Mediu de
Afaceri). Grindeanu a precizat cã

propunerile de miniºtri au primit
un vot unanim în CEXN al PSD ºi cã

au rezultat în urma discuþiilor pe
care le-a avut cu cei pe care “îi

viza” , dar ºi a consultãrilor “dese”
cu conducerea partidului.

torului Constantin Doldur, pânã în luna iulie
2007. Ulterior, a depus jurãmântul pentru un
mandat de nouã ani în aceastã funcþie, man-
dat care a expirat în 2016. În anul 2012, pre-
ºedintele de la acea vreme, Traian Bãsescu, i-
a conferit Ordinul Naþional „Steaua României”
în grad de „Cavaler”.

Mihai Tudose, ministrul propus pentru Eco-
nomie, a fost ministru al Economiei în guver-
nul Ponta ºi este în prezent membru în Comisia
pentru politicã economicã, reformã ºi privati-
zare din Camera Deputaþilor, potrivit CV-ului
publicat pe site-ul instituþiei. Potrivit datelor
publicate, Mihai Tudose a absolvit în 1995 Fa-
cultatea de ºtiinþe juridice ºi administrative din
cadrul Universitãþii Creºtine „Dimitrie Cante-
mir”. Tudose a absolvit un curs post-universi-
tar în domeniul securitãþii naþionale la Colegiul
Superior de Securitate Naþionalã, Serviciul Ro-
mân de Informaþii, în 2006. În acelaºi an a par-
ticipat la un curs de specializare post-universi-
tar la Colegiul Naþional de Apãrare – Bucureºti.
În 2010, Tudose a obþinut diploma de Doctor
în domeniul ªtiinþe Militare ºi Informaþii, la
Academia Naþionalã de Informaþii „Mihai Vitea-
zul”, Serviciul Român de Informaþii. Lucrarea

s-a intitulat „Protecþia infrastructurile critice”.
Un an mai târziu era lector universitar în cadrul
aceleaºi instituþii, iar în 2013 ocupa postul de
conferenþiar universitar la Academia Naþionalã
de Informaþii „Mihai Viteazã”, SRI.

Rovana Plumb este propunerea premie-
rului Mihai Grindeanu pentru funcþia de mi-
nistru delegat pentru Fonduri Europene. Aces-
ta este membrã a PSD din 1994. Potrivit in-
formaþiilor postate pe site-ul Camerei Depu-
taþilor, Rovana Plumb s-a nãscut în Bucureºti,
pe 22 iunie 1960. Este cãsãtoritã ºi are doi
copii. Din 2001 , timp de trei ani a fost se-
cretar de stat, Preºedinte al Autoritãþii Naþio-
nale pentru Protecþia Consumatorului, iar în-
tre 2005 ºi 2007 a fost deputat. În anul în
care România a aderat la UE ºi pânã în luna
mai a lui 2012 a fost deputat în Parlamentul
European, iar ulterior a ocupat portofoliul de
la Ministerul Mediului ºi Pãdurilor. Este mem-
bru al PSD din 1994, iar între anii 2003 ºi
2005 a fost secretar general, Organizaþia de
Femei a PSD, ocupând de-a lung timpului
diferite funcþii în cadrul partidului. A fost
decoratã cu Ordinul naþional “Serviciul Cre-
dincios” în grad de Cavaler.

Chirica, primarul Iaºului, suspendat din funcþiile deþinute în PSD
Vicepreºedintele PSD, Mihai Chirica, preºedinte

interimar al PSD Iaºi, a fost suspendat din toate func-
þiile politice la ºedinþa CExN al PSD, dar fãrã a se
aplica sancþiunea excluderii din partid, el acuzând
faptul cã liderul partidului, Liviu Dragnea, a fost

dezinformat cu privire la ieºirile sale publice.

nitate pe care trebuie sã o re-
prezint. Nu m-a împins nimeni
sã intru în PSD. Este drumul pe
care mi l-am ales ºi voi merge
mai departe. Decizia a fost sã
rãmân membru PSD fãrã func-
þie de conducere politicã”, a de-

clarat Mihai Chirica.
El a precizat cã votul a fost

unanim. ”Eu sunt dezamãgit cã
s-au spus multe lucruri neade-
vãrate faþã de ieºirile mele pu-
blice. (...) A fost un act de dez-
informare a preºedintelui pre-
ºedintelui în ceea ce priveºte
atacul meu la adresa PSD, la
adresa guvernului Grindeanu,
care nu s-a întâmplat nicioda-
tã”, a adãugat primarul munici-
piului Iaºi.

 Liderul PSD Liviu Dragnea a
precizat, miercuri, cã a refuzat
sã supunã votului CExN exclu-
derea lui Mihai Chirica, el arã-
tând cã aceasta ar fi trecut cu o
majoritate „zdrobitoare” ºi cã se

aºteaptã ca, în perioada urmã-
toare, Chirica sã înþeleagã moti-
vele nervozitãþii pe care a creat-
o în PSD. „Cred cã în jur de 90%
dintre colegi mi-au cerut sã su-
pun la vot excluderea din partid
a lui Mihai Chirica, fiecare ar-
gumentând aºa cum a crezut de
cuviinþã, dar expunând în CExN
ce s-a discutat în organizaþii. O
parte dintre colegi i-au cerut lui
Mihai Chirica sã-ºi dea demisia
singur din calitatea de membru
de partid – sigur, asta ar fi atras
pierderea mandatului de primar
- iar 3 colegi au propus sã fie
doar sancþiune cu privire la pier-
derea funcþiilor de conducere din
partid”, a expus Dragnea.
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MIRCEA CANÞÃR

Exact când savura constanta staþio-
nare avantajoasã, în sondajele de opi-
nie, pentru primul tur al alegerilor pre-
zidenþiale din þara sa, Marine Le Pen,
candidata Frontului Naþional, s-a vãzut
atinsã de o anchetã privind angajarea
fictivã, ca asistenþi ai sãi, pe când era
eurodeputat la Parlamentul European, a
gãrzii sale de corp, Thierry Legiere ºi
Catherine Guset, ºefa sa de cabinet,
ambii plasaþi în detenþie provizorie. An-
cheta este în sarcina poliþiºtilor Oficiu-
lui anti-corupþie (OCL CIFF) din Direc-
þia Centralã a Poliþiei Judiciare din Nan-
terre. ªi candidata Frontului Naþional,
la Palatul Elysee, denunþã impacientatã,
o „cabalã politicã”, aluzia fiind la o altã
anchetã, care îl vizeazã pe contracandi-
datul sãu, Francois Fillon, a cãrui soþie

Penelope, este bãnuitã de asemenea de
o angajare fictivã. Adicã un ronþãit de
bani publici. În paralel, Parlamentul Eu-
ropean reclamã Marinei Le Pen suma de
339.946 euro, salariul lui Thierry Legie-
re în 2011 ºi al Catherinei Guset în 2016,
care n-ar fi ocupat funcþiile de asistenþi,
pentru care au fost plãtiþi din fonduri
publice europene. În acest dosar o nouã
percheziþie a avut loc, luni seara, la se-
diul Frontului Naþional, ridicându-se
probe materiale, fiºiere etc. Indignarea
e teribilã în rândul partizanilor celor doi
candidaþi menþionaþi, al dreptei ºi al
Frontului Naþional. Numai cã, angajãri-
le fictive au un aer de... deja vu, ºi in-
gredientele afacerii Fillon, dar ºi cele ale
afacerii Marine Le Pen reamintesc de
ceea ce s-a petrecut în urmã cu 21 de

ani, mai exact în 1996, când oameni
politici de prim-plan, pânã la Jacques
Chirac, preºedintele Republicii la acea
datã, de puþinã vreme, au fost prinºi
într-o anchetã tentacularã. Cu angajãri
fictive, aparþinând unui partid politic de
dreapta. Momentan, în toiul „Penelope-
Gate”, ministrul justiþiei, Jean Jacques
Urvoas apãrã... independenþa justiþiei.
Publicaþiile „Marianne” ºi „MediaPart”
în temeiul unor documente europene, o
acuzã pe Marine Le Pen de un fals con-
tract de muncã pentru garda sa de corp
retribuitã cu 40.000 euro pentru 3 luni
de muncã la finele lui 2011. Confirmând
percheziþia de la Frontul Naþional în do-
sarul asistenþilor parlamentari, Frontul
Naþional denunþã operaþiunea mediaticã
menitã sã corodeze procentajul lui Ma-

rine Le Pen. Oricum, cert este cã doi
candidaþi cu bune ºanse, de a intra în
turul doi al alegerilor prezidenþiale, sunt
atacaþi devastator, în presa din Hexagon,
pe o chestiune de corectitudine, privind
banul public. Ceea ce mãreºte culoarul
pe care „aleargã” Emmanuel Macron,
un contracandidat bine plasat. La Co-
misia Europeanã, Marine Le Pen este...
un paria. ªi, într-un moment delicat,
cum este cel pe care îl traverseazã Uni-
unea Europeanã, nu de Marine Le Pen,
sau anti-europeni de o asemenea factu-
rã, este nevoie. Ieri, Comisia Europea-
nã a prezentat raportul sãu anual pe
„dezechilibrele economice”. Franþa nu
stã deloc bine, rãmânând în categoria
þãrilor cu dezechilibre excesive, dar tre-
buie înþeles ceea ce trebuie.

Discuþiile purtate cu aceastã
ocazie au vizat posibilitãþi de im-
plementare a unor proiecte co-
mune, cu finanþare din fonduri
europene, prin Programul Inter-

Consiliul Uniunii Europene a
adoptat ieri poziþia sa privind
normele care vizeazã eliminarea
neconcordanþelor hibride cu sis-
temele fiscale din þãrile terþe.
Proiectul de directivã este cel
mai recent dintr-o serie de mã-
suri menite sã previnã evaziunea
fiscalã de cãtre companiile mari
ºi sã le împiedice sã exploateze

Vicepreºedintele Consiliului Jude-
þean (CJ) Dolj Cosmin Vasile a pri-
mit, ieri, vizita unei delegaþii a mu-
nicipalitãþii din localitatea Vãrºeþ

(Bulgaria), la întâlnire luând parte
reprezentanþi ai aparatului de spe-
cialitate al CJ ºi ai unor instituþii
din subordine.

reg V-A România - Bulgaria.
„De-a lungul timpului, am

dezvoltat, alãturi de parteneri ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor lo-
cale din Bulgaria, o relaþie baza-

tã pe respect ºi cooperare bila-
teralã. Am reuºit ca, împreunã,
sã implementãm, prin programe-
le Uniunii Europene destinate
cooperãrii transfrontaliere, mai
multe proiecte, din domenii di-
ferite, proiecte prin care am re-
alizat obiective care astãzi pot fi
vãzute ºi care au adus un plus
pentru judeþul nostru”, a subli-
niat Cosmin Vasile.

Ne dorim sã punem bazele
unui parteneriat solid

Vicepreºedintele CJ Dolj a mai
spus cã existã convingerea cã
aceastã posibilitate de dezvolta-
re a comunitãþilor noastre, pe
care o oferã fondurile europe-
ne, trebuie fructificatã ºi în con-
tinuare. „CJ Dolj este unul din-
tre consiliile judeþene care au
derulat printre cele mai multe
demersuri cu finanþare neram-

bursabilã din România. Alãturi de
municipalitatea din Vãrºeþ, ne
dorim sã punem bazele unui par-
teneriat solid, pe termen lung,
identificând proiectele pe care
putem sã le realizãm în comun“,
a declarat vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj Cosmin
Vasile.

La întâlnirea desfãºuratã în
sala de ºedinþe a instituþiei au
mai participat Dana Bãluþã, di-
rectorul Direcþiei Afaceri Euro-
pene, Ileana Mãjinã, consilier al

preºedintelui CJ Dolj, Emilia Flo-
rea, directorul Centrului Jude-
þean pentru Protecþia Naturii,
Turism ºi Dezvoltare Ruralã
Durabilã Dolj, Lucian Dindiricã,
directorul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman“, ºi
Aurelian Popescu, ºeful Secþiei
de ªtiinþele Naturii a Muzeului
Olteniei Craiova, în timp ce de-
legaþia din Bulgaria a fost con-
dusã de primarul localitãþii Vãr-
ºeþ, Ivan Mihailov Lazarov.

MARGA BULUGEAN

disparitãþile dintre douã sau mai
multe jurisdicþii fiscale pentru a-
ºi reduce obligaþiile fiscale ge-
nerale. Punerea în aplicare aces-
tei directive este stabilitã pentru
data de 1 ianuarie 2020 ºi 1 ia-
nuarie 2022 pentru o anumitã dis-
poziþie. Eurodeputaþii Grupului
S&D au salutat progresele fãcute
de cãtre miniºtrii de finanþe din

Uniunea Europeanã în lupta îm-
potriva fraudei ºi a evaziunii fis-
cale. Totodatã însã, eurodepu-
tatul PSD Victor Boºtinaru a
subliniat, din nou, ipocrizia PNL
ºi necunoaºterea de cãtre aces-
ta a situaþiei de fapt la nivel eu-
ropean, probatã ieri de comuni-
carea oficialã a Consiliului Uni-
unii Europene.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, agentul Marius
Ungureanu, de 45 de ani, de la Pe-
nitenciarul de Maximã Siguranþã
Craiova, a fost reþinut pe 5 decem-
brie 2015 pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de luare de mitã în formã
continuatã ºi trafic de influenþã.
Procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au reþinut în sarci-
na lui faptul cã în perioada
10.10.2015 – 04.12.2015, acþio-
nând în baza unei rezoluþii infrac-
þionale unice - patru acte materi-
ale (în datele de 10.10.2015,
11.10.2015, 23.10.2015 ºi
04.12.2015), Ungureanu Marius -
agent de penitenciare - funcþionar
public cu statut special, a pretins
ºi a primit de la o denunþãtoare
bani ºi alte foloase, în legãturã cu
îndeplinirea atribuþiunilor de ser-
viciu în cadrul Penitenciarului
Craiova, unde era încarcerat so-
þul denunþãtoarei. Este vorba de-
spre un permis de pescuit nomi-
nal, în valoare de 106 lei, valabil la
una din bãlþile de pe raza comunei
Bîlteni, judeþul Gorj, o sacoºã con-
þinând alimente ºi bãuturi alcooli-
ce, pentru a-ºi încãlca atribuþiuni-
le de serviciu, prin introducerea în
incinta Penitenciarului Craiova a
mai multor medicamente (compri-
mate de Nurofen ºi Klacid), pe care
le-a înmânat soþului denunþãtoarei,
deºi acesta din urmã nu avea reþe-

Un grav accident de circulaþie s-a petre-
cut asearã, în jurul orei 18.00, pe strada
Pelendava din Craiova. Potrivit primelor
informaþii ale poliþiºtilor IPJ Dolj, ºoferul

Cadrele Detaºamentului 1 Pompieri Cra-
iova din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj au fost solicitate, ieri
dupã-amiazã, sã intervinã pentru localizarea
ºi lichidarea unui incendiu izbucnit la o au-
toutilitarã aflatã pe bulevardul Nicolae Ro-

Agent al PMS Craiova condamnat la 8 ani ºi 6 luniAgent al PMS Craiova condamnat la 8 ani ºi 6 luniAgent al PMS Craiova condamnat la 8 ani ºi 6 luniAgent al PMS Craiova condamnat la 8 ani ºi 6 luniAgent al PMS Craiova condamnat la 8 ani ºi 6 luni
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Agentul Marius Ungureanu, de la Peni-
tenciarul de Maximã Siguranþã Craiova,
arestat preventiv în decembrie 2015 pen-
tru comiterea infracþiunilor de luare de mitã
în formã continuatã ºi trafic de influenþã, a
fost condamnat, marþi, 21 februarie a.c., la
8 ani ºi 6 luni închisoare cu executare. În
acelaºi dosar, a mai fost condamnatã ºi o
femeie, la 2 ani de închisoare cu suspenda-
re pentru cumpãrare de influenþã. Anche-
tatorii spuneau cã agentul îºi fãcuse un obi-
cei din a profita de pe urma aparþinãtorilor
persoanelor arestate preventiv ºi încarce-

rate la PMS Craiova, în special din alte ju-
deþe, în cele aproximativ 6 sãptãmâni cât a
fost supravegheat acesta obþinând sumele
de 1300 lei ºi 100 euro, un permis de pes-
cuit în valoare de 106 lei, alimente ºi bãu-
turi alcoolice pentru a introduce ilegal me-
dicamente în unitatea de detenþie pentru
primarul comunei Bîlteni (arestat pentru
fapte de corupþie) ºi pentru a-l plasa pe el
ºi pe alþii în camere curate, cu colegi mai
...cuminþi. Hotãrârea Tribunalului Dolj nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

tã medicalã; apoi a cerut ºi primit
500 lei pentru a-i asigura deþinutu-
lui condiþii mai bune de detenþie, la
ieºirea din carantinã, prin încarce-
rarea într-o camerã de detenþie mai
curatã, în care se aflau deþinuþi fãrã
probleme deosebite de disciplinã,
respectiv pentru a-i favoriza pe
aparþinãtorii lui cu ocazia vizitelor
pentru pachet, la care acesta avea
dreptul sãptãmânal; iar pe 4 decem-
brie, în timpul unei convorbiri te-
lefonice, agentul a mai cerut 300
de lei pentru asigurarea unor în-
lesniri cu ocazia vizitelor pentru
pachet ºi condiþii mai bune de de-

tenþie. În cele din urmã femeia,
Marinela Pãsãrin, soþia lui Gheor-
ghe Pãsãrin, primarul comunei ol-
tene Bîlteni (trimis în judecatã în
stare de arest preventiv de procu-
rorii Parchetului de pe lângã Cur-
tea de Apel Craiova pentru infracþi-
uni de corupþie) s-a sãturat sã tot
fie stoarsã de bani ºi l-a denunþat
pe agent. S-a stabilit ulterior cã mai
ceruse ºi primise bani ºi de la alte
persoane pentru diverse favoruri.
Anchetatorii mai precizau la mo-
mentul respectiv cã, în intervalul
de aproximativ 6 sãptãmâni cât a
fost supravegheat, a reieºit cã

agentul îºi alegea aparþinãtorii
persoanelor încarcerate la secþia de
arest preventiv (de preferat persoa-
ne din alte judeþe decât judeþul
Dolj, care erau mai puþin suscep-
tibile sã denunþe faptele sale de
corupþie), persoane pe care le
aborda în mod direct, cu ocazia
vizitelor pentru pachet la Peniten-
ciarul Craiova, iar apoi le pretin-
dea bani sau alte foloase, profi-
tând atât de funcþia sa de autori-
tate publicã, cât ºi de situaþia di-
ficilã în care se aflau respectivele
persoane.

Pe 5 decembrie 2015 a agen-
tul Marius Ungureanu a fost reþi-
nut pe 24 de ore, iar pe 6 decem-
brie a fost arestat preventiv, fi-
ind plasat sub control judiciar pe
30 decembrie 2015.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile ºi l-au trimis în jude-
catã pe agentul PMS Craiova pen-
tru trafic de influenþã (5 acte ma-
teriale) ºi luare de mitã (15 acte
materiale), dosarul înregistrându-
se la Tribunalul Dolj pe 3 martie
2016. În acelaºi dosar a fost tri-
misã în judecatã ºi Petruþa Drã-
guþ (fostã Baidac), pentru comi-
terea infracþiunii de cumpãrare de
influenþã. Dupã aproape un an de

judecatã, marþi, 21 februarie a.c.,
magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat sentinþa în dosar. Agen-
tul Ungureanu a fost gãsit vino-
vat de fiecare dintre infracþiunile
reþinute în sarcina sa, fiind con-
damnat la o pedepsã totalã de 8
ani ºi 6 luni închisoare cu execu-
tare: „aplicã inculpatului UNGU-
REANU MARIUS pedeapsa prin-
cipalã cea mai grea de 3 ani ºi 6
luni închisoare la care se adaugã
un spor de o treime din cuantu-
mul celorlalte pedepse stabilite
care este de 5 ani închisoare, ur-
mând ca inculpatul UNGUREA-
NU MARIUS  sã execute în final
pedeapsa principalã rezultantã de
8 ani ºi 6 luni închisoare cu exe-
cutare în regim de detenþie”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. Petruþa Drãguþ a fost con-
damnatã la 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 4 ani ºi 90 de zile
de muncã în folosul comunitãþii
la Primãria comunei Studina, ju-
deþul Olt. În plus, instanþa l-a obli-
gat la 4.800 de lei cheltuieli judi-
ciare pe Ungureanu ºi 1.800 lei pe
Drãguþ. Hotãrârea de marþi a Tri-
bunalului Dolj nu este definitivã,
putând fi atacatã cu apel la Cur-
tea de Apel Craiova.
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manescu, în apropierea Restaurantului Du-
nãrea. Pompierii au stins incendiul, însã flã-
cãrile au distrus compartimentul motor ºi
cabina vehiculului. Din primele verificãri ale
specialiºtilor ISU Dolj, se pare cã incendiul
a fost provocat de un scurt-circuit electric.

Grav accident de circulaþieGrav accident de circulaþieGrav accident de circulaþieGrav accident de circulaþieGrav accident de circulaþie
pe strada Pelendavape strada Pelendavape strada Pelendavape strada Pelendavape strada Pelendava

unui autoturism Dacia Logan, Rãducu Be-
lea, de 33 de ani, din Craiova, din cauza vi-
tezei neadaptate într-o curbã, a pierdut con-
trolul direcþiei de mers, a pãtruns pe contra-

sens unde s-a ciocnit de un
autobuz, fiind apoi proiectat
într-un alt autoturism. Bãr-
batul a rãmas încarcerat, fi-
ind scos de echipajul de Des-
carcerare ºi transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, unde a in-
trat în comã. Poliþiºtii ajunºi
la faþa locului au deschis un
dosar penal ºi fac cercetãri
pentru stabilirea tuturor
circumstanþelor în care s-a
petrecut evenimentul, a pre-
cizat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Birou-
lui de presã al IPJ Dolj.
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 Dacã venim în urmã, actuala
comunã Mîrºani ºi trage denumi-
rea din numele unor foºti cãpi-
tani din oastea lui Mihai Viteazul,
pe numele lor Mîrza. Modificãri-
le fonetice au dus la „Mîrºani”.
În 1771, este atestatã  documen-
tar comunitatea. Vremea a trecut,
multe probleme au fost puse pe
tapetul istoriei, dar oamenii din
partea locului ºi-au pãstrat dem-
nitatea ºi , acum, merg înainte.
Cel mai bine poate spune prima-
rul Constantin Ghencioiu, un

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU
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Comuna Mîrºani este celebrã, în
Dolj, în ceea ce priveºte culturile de
cartof ºi de varzã, la care se adaugã
ºi cea de pepeni, cu tot ceea ce presu-
pune aceasta din urmã. Tradiþia nu a
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om care are mai multe mandate
în spate ºi ºtie cel mai bine de-
spre ce este vorba: „Pentru mine,
aceastã comunã este totul. Pen-
tru ea, am fãcut tot ceea ce este
posibil. Dacã vreþi, proiectul meu
de suflet  a fost asfaltarea între-
gii comune, iar acesta a  fost fi-
nalizat în 2016, când ultimii apro-
ximativ cinci km au fost recepþi-
onaþi. Dar, chiar dacã am termi-
nat acest program, sã ºtiþi cã
mergem mai departe pe dezvol-
tarea localitãþii”.

Sãnãtate,
la cote  ridicate

Poate, pentru unul ve-
nit din afarã, care nu cu-
noaºte condiþiile din ru-
ral, s-ar putea discuta la
modul - „ãºtia de la þarã,
dacã au asfalt cele mai
trebuie?!”. Nimic mai
neadevãrat. Pentru ei
mai sunt ºi alte condiþii
minimale de civilizaþie,
care trebuie atinse, iar
multe dintre ele sunt aproape de
finalizare. „Vrem sã le asigurãm
tuturor oamenilor tot ceea ce þine
de modernitate. Astfel, pentru
acest an, avem în plan realizarea
a încã 16 km de magistralã pen-
tru alimentarea cu apã, dupã ce
am finalizat 10 km, ºi am trimis
ºi studiile pentru realizarea siste-
mului de canalizare. Pot sã spun
cã am scãpat de problema calitã-
þii apei potabile, fiind în parame-
trii legali, ºi nu mai sunt dificul-
tãþi din acest punct de vedere. Mai
mult, am reabilitat  fostul Dispen-
sar medical uman ºi putem vorbi
despre, dacã termenul nu este
pretenþios, de un mini-spital, cu
mai multe cabinete, deservite de
specialiºti. La noi, vin ºi persoa-
ne din comunele din apropiere,
tocmai pentru aceste servicii ofe-
rite, cu atât mai mult cu cât pen-
sionarii  au gratuitate la analize”,
a mai spus Constantin Ghencioiu.
Viaþa spiritualã
nu este descurajatã

O viaþã, cu tot ceea ce þine
de aceasta, nu poate trece peste
conotaþia spiritualã. Având o ade-
vãratã istorie în spate, adminis-
traþia publicã localã nu  poate tre-
ce peste aceasta. „Am luat deja
legãtura cu preoþii parohi, pen-
tru  reabilitarea  bisericilor, în
primul rând pentru realizarea
încãlzirii centrale. Douã  dintre
lãcaºurile  de cult sunt monu-
mente istorice ºi vrem sã le re-
dãm comunitãþii, bine puse la
punct”, a mai menþionat Ghen-
cioiu. ªi, nu este departe de ade-
vãr. Am mers la Biserica „Sf.
Nicolae”, a cãrei piatrã de teme-
lie a fost pusã la 1831, iar pictu-
rile au fost restaurate în timp,
ultima datã  în 1989-1990, ºi am
observat cã eforturile de reabili-
tare sunt întemeiate.
Încurajarea investiþiilor

Dar, aºa cum am mai amintit,
forþa economicã  vine, în prin-
cipal, din cultura cartofului ºi a
verzei, iar, în ultimul timp s-a
dezvoltat ºi altã speþã. „Anul tre-
cut, am avut  cultivate  peste 500

de ha cu cartofi ºi alte 200-300
cu varzã. A  fost  un an bun, atât
pentru producãtori, cât ºi pen-
tru noi. S-au obþinut sume im-
portante din aceste activitãþi. Ne
bucurãm cã foarte mulþi tineri,
dupã ce au muncit  în strãinãta-
te, au ales sã-ºi investeascã ba-
nii câºtigaþi în Mîrºani ºi ºi-au
dezvoltat afaceri  în acest do-
meniu. În urmã cu doi ani, v-
am spus despre un om de-al
nostru, care a investit în cultura
cãpºunelor. Ei bine, dupã rezul-
tatele obþinute de el, au mai apã-
rut încã alþi trei investitori. Mer-
ge, ºi acum, atelierul care pro-
duce produse ornamentale din

rãchitã, unde sunt peste 30 de
oameni angajaþi. Am înþeles cã
se încearcã ºi o altã investiþie,
pentru creerea unei orezãrii. În-
curajãm toate implicãrile în eco-
nomia localã. Dar, aº mai vrea
sã completez cu ceva: pãdurea
de pe raza comunei, de peste
2.500 ha, este în stare bunã, mai
ales cã mai mult de 1.500 ha sunt
plantate în ultimii ani. S-a  fãcut
curãþeni fondului forestier, oa-
menii ºi-au  luat acasã  resturile
de lemn, ºi colaborãm foarte bine
cu Ocolul Silvic, mai ales cã
proprietarii sunt constituiþi într-
o asociaþie”, a concluzionat pri-
marul din Mîrºani.

murit ºi, mai mult, merge mai depar-
te. În plus, localitatea nu-ºi uitã isto-
ria, o comtinuã ºi a intrat într-o perioa-
dã modernã, în care toþi cetãþenii au
parte de confortul acestor vremuri.
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Se pot afirma multe despre Par-
tidul Social Democrat, ºi bune ºi
rele. Este format ºi condus de oa-
meni, mulþi dintre ei obiºnuiþi cu
munca în administraþie ºi, iniþial,
rodaþi în plan politic. La ultimele
alegeri, aceastã formaþiune a ieºit
învingãtoare detaºat. S-a spus cã
a fost un vot anti-dreapta, mai pu-
þin unul pro-PSD, analizându-se
procentele celor prezenþi la vot. A
urmat validarea Parlamentului ac-
tual ºi, ulterior, stabilirea unei ma-
joritãþii parlamentare. Cum era ºi
firesc, guvernul a primit votul de
învestiturã pentru un program emi-
namente politic. O scânteie a fost
suficientã pentru ca, un haos greu
controlabil sã porneascã, încã de-
parte de a se fi stins. Având o ma-
joritate parlamentarã solidã, PSD a
optat pentru o soluþie de legiferare
ce a suscitat reacþii imediate. În con-
certul vocilor europene, imediat,
reproºurile au venit în cascadã, iar
recenta vizitã la Bruxelles a premie-
rului Grindeanu a însemnat o pu-
nere în gardã a Executivului la mo-
dul cel mai simplu cu putinþã: aten-
þie sporitã, banii vã vin de la noi,
europenii! Deloc departe de adevãr.
În momentul în care fondurile pen-

La doar douã luni de la preluarea guvernãrii,
cel mai mare partid politic din România face mai
mulþi paºi, unii înainte, dar ºi înapoi. Cu un pro-
gram asumat de Executiv, destul de promiþãtor,
social-democraþii au primit, la alegerile parlamen-
tare recente, un impresionant cec în alb. Starea
de lucruri din þarã este tot mai sumbrã. O privire
în comunele doljene este suficientã ca sã-þi dai
seama cã aproape trei decenii de post-comunism
nu au adus binefacerile propuse de-a lungul tim-
pului. În oraºe, aceleaºi imagini dezolante: spaþii
în inchiriat, promiscuitate doveditã prin mari
datorii la întreþinere ºi nivelul ridicat al cheltu-
ielilor de hranã ºi îmbrãcãminte, lipsa cronicã a
locurilor de muncã. Starea de spirit este una foar-
te agresivã, mici artificii sociale mai fac sã se ri-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

dice capacul nemulþumirilor. Dar, esenþa rãmâ-
ne. Þara este cu mult în urma a ceea ce putea sã
fie. Nu ne îmbãtãm cu argumente patriotice, pen-
tru cã ne-am minþit pe noi înºine la momentul
oportun ºi ne-am lãsat dezveliþi în faþa unui co-
merþ redutabil, cu sute de ani de experienþã, fã-
cut de partenerii externi. Nu prea mai este timp
de lamentãri. Depopularea ar trebui sã fie sub-
iect de siguranþã naþionalã la CSAT, iar corupþia
un argument pertinent în sala de judecatã. Obli-
gat prin votul popular sã guverneze, PSD trebuie
sã arate cã se ridicã la nivelul aºteptãrilor, asta
dacã nu cumva resursa sa umanã de conducere
este din ce în ce mai superficialã ºi lipsa de filtru
intern centrat pe respectarea unor criterii de in-
tegritate ºi-a spus cuvântul.

tru Agriculturã îþi vin de la CE, iar
Ministerul de Finanþe autohton doar
alocã cu titlu de împrumut în tre-
zorerie sumele, urmând sã ºi le în-
tregeascã dupã virarea banilor din
partea comunitãþii europene, nu are
sens sã ne mai credem prea impor-
tanþi, deºi e valabil pentru toate sta-
tele UE. Diferenþã e cã acestea din
urmã au agriculturã realã pe teren,
nu doar în acte!

Pe neputinþa noastrã, alþii...
Am semnat acorduri comercia-

le clare, pe care trebuie sã le res-
pectãm. Cã nu am fost capabili în
ultimii zeci de ani sã menþinem ºi
sã fortificãm mãcar câteva socie-
tãþi comerciale româneºti solide,
încât sã facã faþã concurenþei acer-
be din spaþiul vest-european este
tot vina noastrã. Am distrus, am
falimentat, am vândut la fier vechi,
pe nimic, industria. Am pus la pã-
mânt agricultura, cu toate cele
bune fãcute înainte, dar ne plân-
gem acum cã pieþele ne sunt inva-
date de marfã din import! Suntem
penibili. Votul într-o democraþie
este absolut necesar. Doar prin el
putem construi entitãþi politice ºi,
apoi, administrative ce pot condu-

ce societatea. Puterile în stat sunt
trei la numãr. Cã atribuþiile lor se
interfereazã este tot un adevãr re-
cunoscut de specialiºtii în drept
constituþional. Despre o stare de
echilibru în actul politic, dar ºi în
mesajul politic nu poate fi vorba
în anii urmãtori, având în vedere
ce „material de lucru” este în Par-
lamentul actual. ªi, pentru cã din
interiorul partidelor au fost promo-
vaþi tot felul de neaveniþi, lipsiþi de
cel mai elementar bun-simþ. Pen-
tru cã, despre ce altceva poate fi
vorba, când mulþi îºi asumã func-
þii ºi demnitãþi publice, pe care cu
greu un om bine format profesio-
nal ºi la o vârstã înaintatã le poate
face faþã onorabil! PSD s-a poziþi-
onat într-o expectativã greu de în-
þeles, ca sã nu spunem într-o tã-
cere suspectã. Poate cã nu mai are

voci competente? De ce nu ºi le-a
cultivat din timp, ei ºtiu mai bine.
Yesman-ii sunt contraproductivi în
orice structurã.

Societatea româneascã este di-
vizatã profund. Realitate probatã în
aceste ultime sãptãmâni. Ni se ara-
tã tot felul de vinovaþi ºi de provo-
catori ai protestelor actuale. Tabã-
ra stângii spune cã de vinã sunt
multinaþionalele, ba cã preºedinte-
le României vrea cu orice preþ sã-
ºi impunã un premier, ba cã insti-
tuþiile care ne apãrã împotriva in-
fractorilor îºi cer un control mai
mare la nivelul statului. De cealal-
tã parte, ni se livreazã cã actuala
guvernare vrea sã-ºi facã scãpaþi
de rigorile legii membrii sãi cei mai
de seamã, cu probleme în justiþie.
ªi de o parte, ºi de alta, noi stãm ºi
privim prostiþi.

Ajunge cu demagogia,
de orice parte ar veni

Comunele Doljului aratã, mul-
te dintre ele, deplorabil. Suntem

tributari wc-ului din fundul curþii
ºi al spãlatului la lighean. Asfaltul
e peste tot, dar lipseºte cu desã-
vârºire. Angajaþii din mediul rural
sunt maximum 20-35 la numãr ºi
slab instruiþi profesional. Marea
majoritate, bugetari, dupã bunul
plac al primarului. Restul s-a îm-
prãºtiat prin lumea largã. În ma-
rile oraºe, aceleaºi minciuni. Ne
credem mari patrioþi, dar nu prea
avem nimic al nostru pe pãmânt
cu care sã ne lãudãm ºi care sã
fie un contributor solid la bugetul
local. Ce ar fi dacã ar pleca Ford
de la Craiova? Sau Renault de la
Argeº? Sau hipermarketurile din
toatã oraºele ºi comunele Româ-
niei?  Sau toate firmele de cablaje
ºi alte subansamble auto, ce asi-

gurã salarii bunicele? Sã nu ne
pierdem de tot raþiunea!

Liderii PSD, cei care sunt acum
la butoane, bine branºaþi la lichidi-
tãþi ºi fonduri izbitor de mari, ar
trebui sã iasã public ºi sã-ºi asume
un program veritabil de renaºtere
a acestei þãri. În caz contrar, cu
aceeaºi viziune groteascã de îna-
vuþire rapidã, pot sã se ducã lejer
în lada istoriei. Nu au înþeles, se
vede bine, cã sunt cel mai mare
partid al momentului, cã Europa nu
prea vrea formaþiuni politice aºa de
cotate – peste 40% - greu de con-
trolat, cã în calitatea profesionalã
ºi umanã a garniturii de conduce-
re trebuia sã fie mult mai selectiv.
Nu a înþeles cã lipsa unui dialog
real cu cetãþenii înseamnã o des-
considerare gravã a tuturor celor
care le-au dat votul. Existã sem-
nale recente cã vor sã remedieze
acest fapt. Sã nu fie prea târziu.
Nu poþi sã mergi numai cu perso-
naje ºantajabile ºi sã ai pretenþii cã

reformezi România. Lordul Pal-
merston în secolul al XIX-lea, tot
în contextul unei schimbãri de po-
ziþie în politica internaþionalã, spu-
nea: „Anglia nu are prieteni sau
aliaþi permanenþi ci doar interese
permanente!”. Or, noi, o þarã din
ce în ce mai nesemnificativã, nu
reuºim sã venim în faþã cu reale
personalitãþi politice. Poate cã nu
mai sunt. Sã fi rãmas prostia ºi
hidrogenul omniprezente, parcã ne
e greu sã acceptãm. Dar suntem
pe marginea prãpastiei. Puternicii
lumii impun sancþiuni economice
altor puternici, dar asta nu împie-
dicã Germania sã deschidã o fa-
bricã auto la 40 km nord-vest de
Moscova. Cã tot vorbim de inte-
rese. Dacã social-democraþii nu
înþeleg cã au primit un cec în alb,
mai clar ca oricând, este respon-
sabilitatea lor de cum vor gestiona
totul de acum înainte.

O urã de neînþeles,
pentru orice om normal

În munca noastrã de documen-
tare pe teren vedem aproape zil-
nic blocaje instituþionale. Prima-
rul nu poate colabora cu majori-
tatea din consiliul local, care îi este
potrivnicã, fiind de altã orientare
politicã! Un absurd inimaginabil,
deºi localnicii sunt cei ce pierd,
inclusiv acei consilieri locali re-
fractari la modernizare. Cã doar
locuiesc pe raza aceleaºi comu-
ne. O sã detaliem, ca exemplu,
localitatea Coºoveni, în urmãto-
rul numãr al cotidianului nostru.
Vedem o promiscuitate din ce în
ce mai accentuatã. Gospodãriile
sunt racordate la apã curentã, dar
nu prea pot sã-ºi plãteascã factu-
rile, deºi tariful e modic: 3 lei/mc.
Despre salubritate, e o altã poves-
te. Fãrã asfalt, fãrã drumuri bine
întreþinute, niciun operator de sa-
lubritate nu se leagã la cap cu un
contract într-o localitate unde îºi
distruge autospecialele ºi are ne-
voie de tractoarele agricultorilor
sã le scoatã din nãmol. Toate sunt
legate între ele. Dar nu existã cal-
mitate, dialog ºi spirit civic. Poa-
te cã aici este nivelul nostru de
raportare la societate ºi, deocam-
datã, atât putem înþelege ºi, mai
ales, face. Nici generaþiile care vin
din urmã nu par sã ne dea un sem-
nal încurajator. Sunt mai goale de
conþinut, mai uºor de manipulat,
mai reci în empatie ºi chiar mai
puþine numeric.
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Deputaþii cer Comisiei Europe-
ne sã propunã reguli privind roboti-
ca ºi inteligenþa artificialã pentru a
putea folosi pe deplin potenþialul lor
economic ºi pentru a garanta un
nivel standard de siguranþã ºi secu-
ritate. Ei subliniazã cã standardele
de reglementare pentru roboþi sunt
planificate în mai multe state ºi cã
UE trebuie sã preia conducerea în
stabilirea acestor standarde, ast-
fel încât sã nu fie obligatã sã le
urmeze pe cele stabilite în state ter-
þe. “Deºi sunt încântatã cã plenul
a adoptat raportul meu privind ro-
botica, sunt ºi dezamãgitã cã gru-
purile din coaliþia de dreapta,
ALDE, PPE ºi ECR, au refuzat sã
þinã seama de consecinþele posi-
bil negative pe piaþa muncii. Ei au
respins o dezbatere constructivã
ºi vizionarã, ignorând astfel îngri-
jorãrile cetãþenilor noºtri.”, a subli-
niat Raportorul Mady Delvaux
(S&D, LU).

Roboþi ºi inteligenþa artificialã:Roboþi ºi inteligenþa artificialã:Roboþi ºi inteligenþa artificialã:Roboþi ºi inteligenþa artificialã:Roboþi ºi inteligenþa artificialã:
deputaþii cer reguli europene de responsabilitatedeputaþii cer reguli europene de responsabilitatedeputaþii cer reguli europene de responsabilitatedeputaþii cer reguli europene de responsabilitatedeputaþii cer reguli europene de responsabilitate
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Sunt necesare reguli europene în domeniul roboticii care evolueazã atât de rapid, de
exemplu pentru întãrirea standardelor etice sau pentru stabilirea responsabilitãþilor
pentru accidentele maºinilor fãrã ºofer, spun deputaþii într-o rezoluþie votatã joi.

Astãzi, începând cu ora 9.00, în cadrul proiectului mRIDGE, în calitate de parteneri, Universitatea
din Craiova împreunã cu ªcoala „Sf. Mina” organizeazã mai multe experimente ºtiinþifice. Evenimen-
tul se va desfãºura la sala C444, în clãdirea centralã a Universitãþii din Craiova. mRIDGE este un
proiect Erasmus+, coordonat de Universitatea din Plovdiv „Paisii Hilendarski”.

Ken Washington, vicepreºedinte al departamentului de Cercetare ºi Inginerie Avansatã Ford Motor Company,
va sublinia viziunea Ford în ceea ce priveºte “Oraºul Viitorului” la Mobile World Congress în 27 februarie.

Reguli privind
responsabilitatea ºi
impactul roboþilor
asupra forþei de
muncã

Europarlamentarii
susþin totodatã,  cã
este nevoie urgentã de
propuneri legislative
care sã clarifice res-
ponsabilitãþile, mai
ales pentru maºinile
fãrã ºofer. Ei cer o
schemã obligatorie de
asigurare ºi un fond
suplimentar pentru a fi
sigur cã victimele ac-
cidentelor în care sunt implicate
maºini fãrã ºofer vor fi compen-
sate integral.

Deputaþii mai cer Comisiei sã aibã
în vedere crearea unui statut legal
specific pentru roboþi, pe termen
lung, pentru a stabili cine este res-

ponsabil dacã ei produc pagube.
Rapida dezvoltare a roboþilor poate
duce la modificãri pe piaþa muncii
prin crearea, mutarea sau pierderea
anumitor locuri de muncã. Aleºii
europeni mai cer Comisiei sã urmã-
reascã aceste tendinþe îndeaproape.

Un cod deontologic
ºi o nouã agenþie europeanã
pentru roboticã

Utilizarea pe scarã tot mai lar-
gã a roboþilor ridicã ºi chestiuni
etice, cum ar fi, de exemplu, cele
referitoare la viaþã privatã ºi sigu-
ranþã, spun deputaþii. Ei propun
un cod etic voluntar privind ro-
botica pentru cercetãtori ºi desig-
neri care sã asigure faptul cã ei
opereazã conform standardelor
legale ºi etice ºi cã design-ul ºi

utilizarea roboþilor respectã dem-
nitatea umanã. Europarlamentarii
au solicitat Comisiei sã aibã în
vedere crearea unei agenþii euro-
pene pentru roboþi ºi inteligenþã
artificialã, care sã ofere autoritã-
þilor publice expertizã tehnicã, eti-
cã ºi de reglementare. Rezoluþia a
fost adoptatã cu 396 voturi la 123
ºi 85 abþineri. Comisia nu va fi
obligatã sã urmeze recomandãrile
Parlamentului, dar trebuie sã ex-
plice refuzul.

Conform Federaþiei Internaþionale a
Roboticii, vânzãrile de roboþi au crescut în

medie cu 17% pe an între 2010 ºi 2014 ºi cu
29% la nivel global doar în 2014.

În cadrul proiectului mRIDGE:

Experimente ºtiinþificeExperimente ºtiinþificeExperimente ºtiinþificeExperimente ºtiinþificeExperimente ºtiinþifice
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

Scopul proiectului este de a iden-
tifica ºi împãrtãºi celorlalþi unele
modalitãþi de utilizare a tehnologiei
pentru îmbunãtãþirea politicilor pri-
vind reforma de incluziune a gru-
purilor dezavantajate din educaþie.

La acþiune vor lua parte câþi-
va copii de la ªcoala „Sf. Mina”,
însoþiþi de profesorii lor, precum
ºi studenþi voluntari ºi cadre di-
dactice de la Departamentul de
Fizicã, din cadrul Facultãþii de
ªtiinþe. În cadrul acestei activi-
tãþi, copiii de la ªcoala „Sf.

Mina” vor prezenta un mic spec-
tacol, iar cadrele didactice de la
Departamentul de Fizicã le vor
arãta acestora experimente ine-
dite, oferind acestor copii, cu
care soarta nu a fost darnicã, o
incursiune în lumea fascinantã a
ªtiinþei. Experimentele au ca
scop schimbarea percepþiei
acestor copii asupra experimen-
tului, prin intermediului unui
mod simplu, vesel ºi interactiv
de prezentare. De asemenea,
vor fi puse la dispozitia profe-

sorilor ºi copiilor o serie de fil-
muleþe cu experimente care pot
fi accesate de aceºtia, prin inter-
mediul tabletelor, la orele de curs.

Nu în ultimul rând, copiii de
la ªcoala „Sf. Mina” le vor arãta
studenþilor voluntari mãrþiºoare-
le pe care, prin propriile forþe,
le-au realizat. „Studenþii volun-
tari vor realiza împreunã cu
aceºti copii felicitãri ºi vor or-
ganiza o tombolã a mãrþiºorului
în cadrul cãreia vor fi vândute
aceste mãrþiºoare ºi felicitãri.

Scopul tombolei nu este comer-
cial, ci de a demonstra cã sun-
tem solidari cu persoanele defa-
vorizate, cã apreciem ºi cã ne
pasã de efortul ºi viaþa lor. Banii
obþinuþi vor fi donaþi ºcolii de

unde provin aceºti copii, pentru
a demonstra cã lucrurile mici pot
aduce bucurie în viaþa tuturor
copiilor, fãrã discriminare”, a
subliniat conf. univ. dr. Gabrie-
la Eugenia IACOBESCU

Ford va prezenta tehnologii deFord va prezenta tehnologii deFord va prezenta tehnologii deFord va prezenta tehnologii deFord va prezenta tehnologii de
conectivitate la Mobile Wconectivitate la Mobile Wconectivitate la Mobile Wconectivitate la Mobile Wconectivitate la Mobile World Congressorld Congressorld Congressorld Congressorld Congress

Ford ia parte la Mobile World Con-
gress din Barcelona pentru a împãr-
tãºi abordarea vizionarã a companiei
pe subiectul oraºelor viitorului, dar ºi
pentru a prezenta o nouã tehnologie

din zona conectivitãþii. Ken Washing-
ton, vicepreºedinte al departamentu-
lui de Cercetare ºi Inginerie Avansatã
Ford Motor Company, va sublinia vi-
ziunea “Oraºul Viitorului” în 27 februa-

rie la ora 10:30 (ora României) în ca-
drul standului Ford (Hala 3, Standul
3D21, Fira Barcelona Gran Via).

Jessica Robinson, directorul bi-
roului de Soluþii Urbane în cadrul Ford
Smart Mobility, va conduce ulterior,
la 10:50 (ora României), o discuþie cu
publicul pe subiectul modalitãþilor
prin care companiile ºi oraºele pot sã
colaboreze pentru a dezvolta soluþii
de mobilitate. Invitaþi vor fi Jane Ry-
gaard, director de marketing Soluþii
Mobile Avansate la Nokia ºi profe-
sorul Esteve Amirall de la ESADE
Business School Barcelona. Va mo-

dera Bindi Karia, expertã din dome-
niul Start-up-urilor.

Don Butler, director executiv
Servicii ºi Vehicule Conectate, va
discuta ceva mai târziu, la ora 14:00
(ora României) despre “Maºina co-
nectatã în cadrul oraºului viitoru-
lui” împreunã cu Phil Skipper, di-
rector de dezvoltare Internet of
Things la Vodafone.

În 28 februarie, Scott Lyons, re-
prezentant al biroului de dezvoltare
business ºi parteneri în cadrul depar-
tamentului Servicii ºi Vehicule Conec-
tate Ford of Europe, va lua cuvântul

în cadrul discuþiei deschise “Viitorul
Mobilitãþii”, care va avea loc la ora
16:00 (ora României) în Hala M8. În 1
martie la ora 11:00 (ora României), la
standul Ford, Steven Armstrong,
COO Ford of Europe, va discuta sub-
iectul “Reinventarea unui simbol: în-
vãþând despre schimbare de la Start-
up-uri” alãturi de Jens Baron, mana-
ger de produs în cadrul Waze.  Vizita-
torii vor putea sã experimenteze plat-
forma electricã Carr-E, sã admire sta-
tic tricicleta electricã TriCiti ºi sã în-
þeleagã conceptul mobilitãþii futuris-
te prin intermediul realitãþii virtuale.
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Anul trecut, în pragul sãrbãto-
rilor de iarnã, vã prezentam poves-
tea tristã a Alinei Bârjega, care a
venit la redacþia noastrã pentru aju-
tor. Sprijinindu-se de pereþi ºi bâj-
bâind scrisul medicilor din docu-
mentele medicale, ne-a lãsat sã o
cunoaºtem aºa cum era ea: bolna-
vã ºi neajutoratã. La final, ne-a ru-
gat sã scriem povestea ei, poate-
poate cineva va percepe ºi altfel
mesajul sãrbãtorilor de Crãciun ºi
va dori sã îi întindã o mânã. Avea
nevoie urgentã de operaþie la ochiul
drept, celãlalt fiind pierdut defini-
tiv. Reportajul nostru a apãrut a
doua zi, povestea Alinei, chinuitã
de suferinþã, fiind relatatã într-una
din paginile ziarului „Cuvântul Li-
bertãþii”. Am lãsat cuvintele sã vor-
beascã ºi, alãturi de ea, ne-am pus
pe aºteptat vreun semn de speran-
þã: în contul bancar al Alinei era
binevenitã orice sumã, cât de micã.
Primul pas a fost fãcut de o per-
soanã apropiatã ziarului, un tânãr
avocat a fãcut o donaþie pentru
sãnãtatea Alinei. Gestul sãu a în-

Alina ºi-a recãpãtat vederea graþieAlina ºi-a recãpãtat vederea graþieAlina ºi-a recãpãtat vederea graþieAlina ºi-a recãpãtat vederea graþieAlina ºi-a recãpãtat vederea graþie
unui gest minunat din partea ASIS!unui gest minunat din partea ASIS!unui gest minunat din partea ASIS!unui gest minunat din partea ASIS!unui gest minunat din partea ASIS!

Alina Bârjega vede din nou! ªansa nesperatã de a-ºi purta singurã de grijã ºi a se simþi în
siguranþã când merge pe stradã este posibilã acum, dupã zeci de ani de suferinþã. Oameni cu
sufletul mare – Mihaela Pârvu, preºedintele unei asociaþii de sprijin social ASIS, precum ºi
doctorii de la Onioptic Craiova – au fãcut posibilã o minune în care nu mai credea nimeni.

semnat mult, dar autorul faptei
bune a dorit sã rãmânã anonim.
Important este sã continuãm sã
credem într-un final fericit, a trans-
mis în schimb, iar încurajarea sa a
fost de bun augur, fiind începutul
speranþei.

Asociaþia pentru Spijin ºi Impli-
care Socialã a întins o mânã de
ajutor

ªansa Alinei nu a întârziat sã
aparã. Impresionatã de povestea
tristã a femeii care se lupta sã-ºi
salveze vederea pentru a se putea
întreþine singurã, Mihaela Pârvu,
preºedintele Asociaþiei pentru Spi-
jin ºi Implicare Socialã (ASIS), s-
a decis sã facã pasul decisiv ºi sã
o sprijine total pe Alina. „Anul tre-
cut, în pragul sãrbãtorilor de iar-
nã, un caz social impresionant a
intrat în atenþia asociaþiei noastre,
în urma unui articol publicat de
cotidianul «Cuvântul Libertãþii», a
cãrei redacþie Alina a îndrãznit sã
o viziteze pentru a-ºi spune poves-
tea, în speranþa cã va gãsi alinare

ºi sprijin. Ne bucurãm cã am pu-
tut întinde o mânã de ajutor femeii
cu o poveste de viaþã mai mult de-
cât emoþionantã, care risca sã piar-
dã abilitatea vizualã puternic redu-
sã a unui singur ochi rãmas viabil.
De ieri (n.r. luni, 20 februarie), în
urma operaþiei realizate de colecti-
vul de excepþie al Spitalului de Of-
talmologie „Onioptic” din Craiova
ºi finanþate de Asociaþia pentru
Sprijin ºi Implicare Socialã, Alina
vede mai bine ºi ºi-a recãpãtat spe-
ranþa într-o viaþã mai bunã ºi pute-
rea de a lupta. Mulþumim tuturor
celor care s-au implicat cu dãruire
umanã ºi profesionalã în scrierea
unei noi file de poveste pentru Ali-
na! Felicitãri, Alina, pentru curaj ºi
încredere!”, sunt cuvintele emoþi-
onante ale preºedintelui ASIS, Mi-
haela Pârvu.

Operaþia s-a realizat la Spitalul
de Oftalmologie ”Onioptic”

Graþie acestui gest umanitar ºi
cu ajutorul unei echipe de medici
care a pus mult suflet în rezolva-

rea acestui caz, Alina Bârjega a re-
alizat operaþia ocularã, cu schim-
barea cristalinului, la care fusese
programatã mai demult, dar nu mai
credea cã o va face din lipsei bani-
lor. Asociaþia de Sprijin ºi Implica-
re Socialã a suportat costul crista-
linului ºi spitalizarea, iar interven-
þia medicalã a fost efectuatã în ca-
drul Spitalului de Oftalmologie
”Onioptic” din Craiova de cãtre
Dana Preoteasa, doctor în ºtiinþe
medicale. Medicul curant al Alinei
se numeºte dr. Felicia Ciolacu, fi-
ind cea care o urmãreºte din punct
de vedere medical ºi o sprijinã
moral de mai mulþi ani.

Imediat dupã operaþie, Alina
Bârjega a început sã vadã mai bine.
„Am cãpãtat ºi eu vederea pe ochi-
ºorul meu.. Nu ºtiu cum aº putea
sã le mulþumesc tuturor care m-

au ajutat”, a mãrturisit, printre la-
crimi, Alina. Aceastã ºansã nespe-
ratã i-a îmbunãtãþit mult starea de
spirit. Dincolo de bucuria care i se
citeºte pe chip, a prins curaj ºi este
decisã sã lupte în continuare pen-
tru a-ºi schimba viaþa. Prima do-
rinþã pe care a exprimat-o dupã
operaþie a fost aceea de a se înrola
ca voluntar pentru ASIS, ca sã
participe, în felul acesta, la acþiuni
ºi sã întoarcã, prin contribuþia ei,
ajutorul pe care l-a primit.

Mulþumim ºi noi, pe aceastã
cale, tuturor celor care s-au impli-
cat în aceastã poveste tristã ºi au
crezut cã poate avea ºi finalul feri-
cit pe care l-am scris astãzi, când
Alina poate zâmbeascã ºi sã spere
din nou!

LAURA MOÞÎRLICHE

Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei va gãzdui sâm-
bãtã, 25 februarie, începând cu ora
10.00, întâlnirea publicului craio-
vean cu românul care a reuºit sã
traverseze Canalul Mânecii (62
km), fãrã costum de neopren, în
18 ore de înot încontinuu – Avram
Iancu, din Petroºani. Între 20 iu-
nie ºi 20 august a.c., acesta va în-
cerca sã atingã o nouã premierã
naþionalã ºi mondialã: parcurge-
rea înot (fãrã costum de neopren
ºi fãrã labe de înot) a celor 2.860
km ai Dunãrii, de la izvoarele din
Munþii Pãdurea Neagrã pânã la
vãrsarea în Marea Neagrã. Avram
Iancu (n. 1976) lucreazã, în pre-
zent, ca bibliotecar în oraºul na-
tal, Petroºani, este cãsãtorit ºi are
trei fetiþe. Este campion naþional
la arte marþiale.

„Veniþi sã-l cunoaºteþi perso-
nal pe acest român erou ºi, dacã
se poate, sã contribuim ºi noi în
orice mod la reuºita lui, dedica-
tã exclusiv mândriei de a fi ro-
mân. Aceastã întâlnire este o
ocazie unicã ce nu trebuie pier-
dutã de cei care apreciazã per-
formanþa sportivã ºi patriotis-
mul dus pânã la graniþa sacrifi-
ciului, a  efortului ºi curajului
uman”, se menþioneazã într-un
comunicat de presã al organiza-
torilor – Secþia de ªtiinþele Na-
turii a Muzeului Olteniei ºi Aso-
ciaþia Veteranmont România.

MAGDA BRATU

AAAAAvram Iancu, românul care a traversat înotvram Iancu, românul care a traversat înotvram Iancu, românul care a traversat înotvram Iancu, românul care a traversat înotvram Iancu, românul care a traversat înot
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Avram Iancu: «Voi înota 2.860 de kilometri, 60 de zile înconti-
nuu, cu o medie de 50 de kilometri ºi 10 ore de efort, zilnic, fãrã
costum de neopren. Voi strãbate 10 þãri ºi 4 capitale, fluturând
drapelul patriei noastre de-a lungul întregului curs al bãtrânului flu-
viu, între 20 iunie ºi 20 august 2017. ªi ideea acestei noi provocãri
mi-a venit tot în bibliotecã. Am recitit romanul „Pilotul de pe Du-
nãre” al lui Jules Verne, unde am redescoperit o poveste fascinan-
tã. Doar doi pãmânteni au pus în practicã gândul de a înota toatã
Dunãrea. Este vorba de slovenul Martin Strel, care în anul 2000 a
reuºit sã ajungã la final, în 58 de zile, ajutându-se de costumul de
neopren ºi de labele de înot. În 2006, canadianca Mimi Hughes
avea sã înoate acelaºi parcurs! S-a folosit ºi ea de costumul de
neopren, dar a renunþat la labele de înot. Pentru acest fapt, la ca-
pãtul unui efort impresionant, ajunge la final, epuizatã, dupã 90 de
zile. Eu NU am sã folosesc DELOC costumul de neopren ºi nici
labele de înot. În acest sens este o premierã mondialã ºi o premie-
rã naþionalã absolutã».
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Marius Hristescu (n. 29 septem-
brie 1975, Craiova) are pregãtire mu-
zicalã la Universitatea de Muzicã din
Bucureºti, unde a studiat, în paralel,
trei secþii: Compoziþie, Dirijat Cor Aca-
demic ºi Dirijat Orchestrã, fiind dis-
cipol al maeºtrilor ªtefan Niculescu
(compoziþie), Dan Buciu (armonie),
Dinu Ciocan (contrapunct), Valentin
Gruescu (dirijat cor academic), Lu-
dovic Bács ºi Petru Andriesei (dirijat

Concert pentru trombon-bas ºi orchestrã, în primã audiþieConcert pentru trombon-bas ºi orchestrã, în primã audiþieConcert pentru trombon-bas ºi orchestrã, în primã audiþieConcert pentru trombon-bas ºi orchestrã, în primã audiþieConcert pentru trombon-bas ºi orchestrã, în primã audiþie
la Craiova, cu solistul spaniol Hector Prieto-Sanchezla Craiova, cu solistul spaniol Hector Prieto-Sanchezla Craiova, cu solistul spaniol Hector Prieto-Sanchezla Craiova, cu solistul spaniol Hector Prieto-Sanchezla Craiova, cu solistul spaniol Hector Prieto-Sanchez

„Friendship Season – It never gets old” – „Stagiunea
Prieteniei” organizatã de Filarmonica „Oltenia” între 14
octombrie 2016 ºi 16 iunie 2017, îl aduce la Craiova, în
concertul de mâine-searã, pe Hector Prieto-Sanchez
(trombon, bas). Solistul spaniol va cânta, în primã audi-
þie ºi în compania Orchestrei Simfonice a instituþiei, con-
dusã de Marius Hristescu, Concertul pentru trombon-bas
ºi orchestrã de Lucian Beschiu. Programul mai cuprinde
„Izbuc” (tarantella) din Suita simfonicã „Prin Munþii Apu-

Compozitorul Lucian Beschiu a studiat dirijatul sim-
fonic în cadrul Universitãþii Naþionale de Muzicã din Bu-
cureºti, cu Cristian Brâncuºi (2005-2009) ºi Horia Andre-
escu (2009-2011). La aceeaºi universitate a obþinut titlul
de doctor în muzicã în 2016, cu cercetarea „Redarea
muzicalã – o abordare fenomenologicã”. Chiar dacã pânã
recent compoziþia nu a fost o preocupare primarã, Lucian
Beschiu a avut un interes constant în dezvoltarea acestei
laturi, pornind de la compoziþia coralã.

Cât priveºte Concertul Spaniol pentru trombon bas ºi
orchestrã, a fost scris „la cererea unui apropiat prieten,
bas-trombonistul spaniol Hector Prieto Sanchez”, afirmã
compozitorul. „În propria creaþie, concertul este o primã
încercare în mai multe direcþii: prima lucrare mai extinsã
ca dimensiune, prima lucrare pentru solist ºi prima lucra-
re pentru orchestrã mare. În compunerea ei se urmãreºte
realizarea unei coeziuni în primul rând muzicale – aºadar
independentã de asociaþii narative. În acest sens, se ba-
zeazã pe tradiþia concertului clasic, format din trei pãrþi:
prima în formã de sonatã, a doua în formã de lied ºi a treia
în formã de rondo”, explicã muzicianul.

orchestrã). În anul 2000 a absolvit
masterul în Stil ºi Limbaj Compoziþi-
onal, la clasa ªtefan Niculescu. Re-
pertoriul abordat în concertele simfo-
nice cuprinde o paletã stilisticã diver-
sificatã – lucrãri pornind de la perioa-
da preclasicã (Bach, Haendel, Gluck,
Pergolesi), ajungând la cea clasicã ºi
romanticã, (Haydn, Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Mendelssohn-Barthol-
dy, Ceaikovsky, Glazunov, Grieg),

continuând cu Fauré, Chausson,
Ravel, Vieuxtemps, Elgar, Orff,
Enescu sau Milhaud.

Hector Prieto-Sanchez este li-
cenþiat al Conservatorului Superi-
or de Muzicã din Salamanca (cla-
sa prof. Rubén Prades, fost ºef
partida de trombon în Orchestra
Naþionalã a Spaniei), absolvind cu
Premiul de Onoare. În 2007 ºi-a
continuat studiile pentru o perioa-
dã de doi ani la Conservatorul din
Amsterdam (Olanda), cu Ray-
mond Munnecom (solist instru-
mentist trombon bas la Royal Con-
certgebouw Orchestra). Ulterior a
obþinut o Bursã Fulbright de stu-
diu în SUA, la Universitatea De-
Paul (Chicago, Illinois) ºi la Con-
servatorul de Muzicã din San Fran-
cisco. A fost profesor la ªcoala de
Muzicã din Aranda de Duero
(2010), Conservatorio Profesional

de Almendralejo (2012), precum ºi pro-
fesor vizitator la Conservatoarele din
Burgos ºi Salamanca. Din 2010 studia-
zã sub îndrumarea lui Konrad von Abel
(fost asistent al lui Sergiu Celibidache
la Munchen Philarmoniker) dirijatul de
orchestrã ºi muzica de camerã, din per-
spectiva abordãrii fenomenologice. În
prezent îºi desfãºoarã activitatea ca in-
terpret la trombone bas în Orquesta Sin-
fonica de Navarra (Pamplona).

seni” de Marþian Negrea ºi selecþiuni din Suitele „Tricor-
nul” ºi „Amorul vrãjitor” de Manuel de Falla. Concertul
începe, ca de obicei, la ora 19.00, iar biletele au preþurile
de 30 lei, 20 lei (pensionari) ºi 15 lei (elevi, studenþi). Cu
cei doi muzicieni publicul craiovean se poate întâlni as-
tãzi, de la ora 18.00, în Sala „Filip Lazãr” a Filarmonicii
„Oltenia”, în cadrul Întâlnirilor „AmiTEA” avându-i ca
moderatori pe muzicologul Constantin Secarã ºi Ramo-
na Bãdescu, PR al instituþiei-gazdã.

Artistã de origine românã, Noche Crist
– pe numele sãu real, Maria Nicola Olga
Ioan (1909-2004) – s-a nãscut la Craio-
va, într-o familie burghezã. Dupã termi-
narea claselor primare s-a mutat pentru o
perioadã la Iaºi, apoi Bucureºti, unde a
expus pentru prima datã în 1946, la
Galeriile Kretzulescu. În 1947 a pãrãsit
definitiv România ºi a luat contact cu
diverse culturi însoþindu-l pe cel de-al
doilea soþ, David Crist, în misiuni militare
în Hawaii ori diferite þãri europene.

Din 1963 s-a stabilit la Washington
D.C., unde s-a integrat activ în mediul
artistic american ºi ºi-a conturat un stil
care sã o defineascã. «În 1968 avea
prima participare la o expoziþie de grup
organizatã de Corcoran Gallery of Art,
unde a expus din nou în 1972 ºi 1984. În
1974 devenea co-fondator al Galeriei 10
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Cu prilejul împlinirii a 81 de ani de la naº-
terea scriitorului Marin Sorescu, în Salonul
Medieval al Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu” se va deschide mâine, 24 februarie,
ora 13.00, expoziþia de graficã ºi picturã „Arta
ºi opera sorescianã”. Aceasta cuprinde lu-
crãri ale elevilor Liceului de Arte „Marin So-
rescu” din Craiova inspirate din opera scrii-
torului, vernisajul fiind urmat, la ora 14.00,
de un concurs de recitãri pentru elevi, sub
genericul „Din creaþia poetului Marin So-
rescu”. Competiþia este organizatã în parte-
neriat cu Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi
Tineret Dolj ºi Asociaþia „Carmina Balcani-
ca”. Câºtigãtorii vor fi desemnaþi de un juriu
avându-i membri pe scriitorii Mihaela Albu,
Nicolae Marinescu ºi Cornel Mihai Ungurea-
nu. Invitaþi speciali ai evenimentului vor fi
alþi doi scriitori: George Sorescu, fratele lui
Marin Sorescu, ºi Tudor Nedelcea.

La Muzeul de Artã Craiova va avea loc mâine, 24 februarie, ora
18.00, deschiderea oficialã a expoziþiei „From Noche with love… /
De la Noche  cu dragoste…”. Aceasta cuprinde peste 60 de lucrãri
(picturã, graficã, obiect), donate muzeului craiovean de Fundaþia
„Noche Crist”, prin intermediul curatoarei Vivienne M. Lassman,
ºi este prima retrospectivã dedicatã lui Noche Crist în România. O
expoziþie cu lucrãrile artistei a mai putut fi vãzutã la Craiova – ora-
ºul sãu natal – în noiembrie 2008, la Casa de Culturã „Traian De-
metrescu”. „From Noche with love…” (curatori: Mihaela Velea ºi
Cãtãlin Davidescu) poate fi vizitatã pânã pe data de 18 aprilie, zil-
nic, de marþi pânã duminicã, între orele 10.00 ºi 17.00.

Expoziþie retrospectivã a artistei
Noche Crist, la Muzeul de Artã

din Washington, reuºind sã creeze un
mediu artistic fervent în jurul acestei
galerii. Deºi expusese frecvent în toþi
aceºti ani, cele mai elocvente proiecte ale
artistei se leagã, o lungã perioadã de timp,
de acest spaþiu: „Muzeul kitsch-ului”
(1974), „Paturi & cutii” (1976), „Retro-
spectiv” (1980) „Memorii I-II-III”
(1984, 1986, 1988)», precizeazã repre-
zentanþii Muzeului de Artã Craiova.

În 1989 a susþinut primul sãu perfor-
mance: „Copilul decadent”, la Washing-
ton Projects for the Art, urmat în 1992 de
„Scara iadului” la WPA Cabaret Re-
voltaire. În 1995, la Washington Projects
for the Art se deschidea „Budoare ºi
lupanare” – o retrospectivã a celor 50 de
ani de creaþie ai artistei Noche Crist. În
2001, la invitaþia directorului Millenium
Art Center, Noche Crist prezenta „Pinck

Room”, instalaþie cu lucrãri de artã ºi
artefacte, urmatã în 2004 de „Reflecþii”
la DCAC, Herb’s Choice. În 2008, la 4
ani de la moartea artistei, la American
University Museum, Katzen Art Center
avea loc expoziþia „Noche Crist: A
Romanian Revelation” (curator: Vivienne
M. Lassman), ultima expoziþie din
America dedicatã acestei artiste de origine
românã, care a îmbogãþit prin spiritul sãu
liber spaþiul cultural american.

Potrivit muzeografilor craioveni,
retrospectiva „From Noche with love… /
De la Noche cu dragoste…” „este un
gest de recuperare a creaþiei acestei
artiste, cvasinecunoscutã în þara sa
natalã, dar care s-a remarcat într-un
mediu cultural deschis, cum este cel
american, unde a gãsit teren fertil pentru
a-ºi dezvolta personalitatea sa efervescen-
tã ºi spiritul ludic”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Dupã luni de aºteptare ºi nenu-
mãrate amânãri, imunizarea cu vac-
cin hexavalent va fi reluatã, pro-
mit reprezentanþii Ministerului Sã-
nãtãþii. Dupã ce vor fi transmise
Direcþiei de Sãnãtate Publicã ºi
apoi cabinetelor de medicina fami-
liei, dozele vor fi utilizate pentru
vaccinarea copiilor eligibili la gru-
pele de vârstã 2-4-11 luni, precum
ºi pentru recuperarea copiilor care
nu au fost vaccinaþi în aceastã pe-
rioadã. Anul trecut, dar ºi la înce-
putul lui 2017, imunizarea copiilor
cu hexavalent s-a realizat cu între-

Manifestarea de la ªcoala Gim-
nazialã Specialã „Sf. Mina”, dedi-
catã prezentãrii proiectului „mRID-

VVVVVaccinul hexavalent va ajungeaccinul hexavalent va ajungeaccinul hexavalent va ajungeaccinul hexavalent va ajungeaccinul hexavalent va ajunge
în cabinetele medicale din martieîn cabinetele medicale din martieîn cabinetele medicale din martieîn cabinetele medicale din martieîn cabinetele medicale din martie

Autoritãþile sanitare dau asigurãri cã
începând de luna viitoare campania de
imunizare cu hexavalent a copiilor va pu-
tea fi reluatã. Dupã ce în ultima perioa-

dã dozele de vaccin au lipsit în mai toatã
þara, sãptãmâna aceasta o nouã proce-
durã a fost lansatã pentru achiziþionarea
dozelor de vaccin necesare.

ruperi provocate de lipsa dozelor
necesare de vaccin, deºi acesta
face parte din schema obligatorie
ºi se administreazã împotriva teta-
nosului, tusei convulsive, difteriei,
haemophilus ºi poliomielitei, dar ºi
hepatitei B. Vaccinul a fost impo-
sibil de gãsit timp de mai multe luni
de zile ºi de fiecare datã soluþiile
gãsite de autoritãþi s-au dovedit a
fi temporare.

ªi în privinþa altor tipuri de vac-
cin au fost probleme. Pentru te-
travalent autoritãþile se aflã în pro-
cedura de semnare, în timp ce pen-

tru hepatita B se cautã încã solu-
þii. Existã însã ºi o veste bunã, Mi-
nisterul Sãnãtãþii va introduce un
nou vaccin pentru copii — vac-
cinul pneumococic.
Dolj: în fiecare lunã ar trebui
vaccinaþi aproximativ
1.500 de copii

Doar 60 la sutã dintre copii au
fost imunizaþi cu vaccinul hexava-
lent, în condiþiile în care, de la an
la an, scade numãrul celor care
primesc vaccin ºi pentru alte boli.

În judeþul Dolj, în fiecare lunã
ar trebui vaccinaþi aproximativ
1.500 de copii. Momentan însã,
medicii de familie sunt în aºtepta-
re. Autoritãþile au precizat cã în
momentul în care imunizarea va fi
reluatã vor fi recuperaþi ºi copiii
care au rãmas nevaccinaþi.

Anul trecut, acoperirea vacci-
nalã în România se pãstra sub ni-
velul recomandat de Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii (OMS), de 95
la sutã, pentru boli precum difte-
rie, tetanos, rujeolã, rubeolã, ore-
ion ºi hepatitã B, în principal din
cauza refuzului vaccinãrii.

Conform datelor Centrului Naþi-
onal de Supravegherea ºi Controlul
Bolilor Transmisibile, rata medie de
acoperire vaccinalã este de 69,4 la
sutã pentru vaccinul DTP4 (patru

doze de vaccin împotriva difteriei,
tetanosului ºi pertusis), pentru vac-
cinul contra rubeolei, rujeolei ºi ore-
ionului este de 75,4 la sutã, iar pen-
tru hepatita B este de 91,3 la sutã.
Aceleaºi date aratã cã 30,3 la sutã
din aceºti copii au fost depistaþi, în
2014, ca fiind incomplet vaccinaþi
în raport cu vârsta, în creºtere faþã
de anul precedent, când procentul
era de 26 la sutã.
Acoperirea vaccinalã în
România este în scãdere

Limita de siguranþã pentru men-
þinerea imunitãþii de comunitate,
cea care îi protejeazã atât pe copiii
nevaccinaþi (sub 1 an), cât ºi pe
cei mai mari ºi nevaccinaþi, este de
cel puþin 80% din populaþie vacci-
natã. Reducerea vaccinãrii împo-
triva rujeolei, rubeolei ºi oreionului
a dus, în ultimii ani, la douã epide-
mii de rujeolã ºi una de rubeolã,

România pierzându-ºi statutul de
þarã care avea tentativa de elimina-
re a rujeolei de pe teritoriul ei.

Vaccinarea reprezintã metoda
cea mai eficientã de combatere ºi
eliminare a numeroase boli trans-
misibile. Cu toate acestea, specia-
liºtii considerã cã acoperirea vac-
cinalã în România este în scãdere.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã efectuarea obligatorie
a ºapte vaccinuri, pentru difterie,
pertusis, tetanos, rujeolã, rubeolã,
oreion ºi poliomielitã, atrãgând
atenþia cã scãderea imunizãrii creº-
te riscul apariþiei de epidemii.

La aceste vaccinuri s-ar putea
adãuga cele pentru meningococ,
pneumnococ, Haemophilus influ-
enzae, Human Papilloma Virus
(HPV), hepatitã B ºi tuberculozã,
în funcþie de posibilitãþile þãrii res-
pective ºi de realitãþile din teren.

RADU ILICEANU

Copiii de la ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf. Mina” ºi-au arãtat deschiderea spre nou

 Ieri, la sediul ªcolii Gimnaziale „Sf. Mina” din Craiova
a avut loc, într-un cadru festiv, prezentarea unui proiect
european, din cadrul Erasmus+, desfãºurat în parteneriat
cu Universitatea din Craiova, Universitatea din Plovdiv
(Bulgaria), ºi alþi parteneri din Spania ºi Marea Britanie.
Manifestarea s-a bucurat de prezenþa reprezentanþilor
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Universitãþii din
Craiova ºi ai Consiliului Judeþean Dolj.

GE”, a avut, ca invitaþi, prezenþe
de marcã: reprezentanþi ai Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj,

Universitãþii din Craiova, Consiliu-
lui Judeþean Dolj, unitãþilor de în-
vãþãmânt specific. „Este unul
dintre programele noastre cele mai
bune, care se referã la folosirea
tehnologiilor mobile pentru îmbu-
nãtãþirea  politicilor de includere  a
grupurilor defavorizate în  sistemul
de educaþie. Ne bucurãm cã avem
lângã noi reprezentanþi ai  partene-
rilor ºi, pentru  a arãta ce pot face
copii noºtri, vom prezenta un scurt
program artistic, în colaborare cu
colegii de  la Colegiul Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan” ºi o de-
monstraþie cu folosirea practicã a
tabletelor digitale”, a precizat prof.
Maria Constantinescu, director
al  ªcolii „Sf. Mina”. Copiii au rãs-
puns foarte bine ºi,  cu  exuberan-
þa  vârstei, au  prezentat sistemul
solar, aºa cum îl  vãd ei, prin dese-
ne ºi discursuri, ceea ce le-a adus
foarte multe aplauie. Mia mult, au
creat mãrþiºoare pe care le vor
oferi spre vânzare tuturor dorito-
rilor, fondurile  obþinute fiind folo-
site în beneficiul lor. Nu sunt lipsi-
te  de importanþã declaraþiile celor

prezenþi. „Vã felicit pentru cele re-
alizate ºi sper sã mergeþo mai de-
parte. Vã dau un  sfat – populari-
zaþi aceste manifestãri, pentru  cã
sunt  benefice  pentru toþi” – prof.
Monica Sunã, inspector general al
ISJ Dolj; „Din partea noastrã aveþi
tot sprijinul. Pentru noi sunteþi
speciali  ºi vã vom ajuta în conti-
nuare”- Cosmin Durle, adminis-
trator public al judeþului Dolj;  „Este
un proiect emoþional, care ne-a
cuprins pe toþi.  Acum, la  jumãta-

te de drum din derulare, pot spune
cã  ne-am ataºat de aceste progra-
me. Noi, la Universitate, ne dorim
cât mai multe astfel de proiecte” –
conf.univ.dr. Gabriela Iacobescu,
decan al Facultãþii de ªtiinþe  a
Universitãþii din Craiova. Proiectul
„mRIDGE” a debutat în 2015 ºi
se va finaliza în 2017, valoarea
acestuia, cu  finduri europene re-
rambursabile, fiind de  aproape o
jumãtate  de milion de euro.

CRISTI PÃTRU
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Canada va continua sã accepte
solicitanþii de azil ce traverseazã ile-
gal frontiera cu Statele Unite, dar
va lua mãsuri pentru a asigura si-
guranþa cetãþenilor, a declarat pre-
mierul canadian, Justin Trudeau.
Numãrul presupuºilor refugiaþi ce
traverseazã din SUA spre Canada
la punctele de trecere ale frontierei
ce nu sunt pãzite a crescut în ulti-
mele sãptãmâni, în urma temereri-
lor privind noile mãsuri antiimigra-
þie susþinute de preºedintele ame-
rican, Donald Trump. Partidul de
opoziþie din Canada doreºte ca Gu-
vernul liberal de centru-stânga al
lui Trudeau sã stopeze fluxul imi-
grãrilor din SUA, pe fondul riscu-
rilor securitãþii ºi a lipsei resurselor. Trudeau
a declarat însã: “Vom vontinua sã acceptãm
refugiaþi. Unul dintre motivele pentru care Ca-
nada rãmâne un stat deschis este faptul cã ce-
tãþenii canadieni au încredere în sistemul de
imigrare ºi integritatea frontierelor noastre, dar
ºi în ajutorul pe care-l oferim persoanelor ce
cautã siguranþa”. “Vom continua sã asigurãm
un echilibru între sistemul riguros ºi accepta-
rea oamenilor ce au nevoie de ajutor”, a adãu-
gat acesta. Poliþia canadianã a comunicat cã
ºi-a consolidat prezenþa la punctul de control

Germania a aprobat un plan

prin care deportarea

azilanþilor respinºi se va putea

face mai rapid
Guvernul german a

aprobat ieri un plan care
face posibilã deportarea mai
rapidã a solicitanþilor de
azil respinºi, iar mai multe
persoane vor putea fi trimi-
se înapoi în þãrile de origi-
ne. În mai multe rânduri,
cancelarul german Angela
Merkel, care urmeazã sã
candideze pentru un nou
mandat în fruntea Guver-
nului federal, a declarat cã
este necesar ca persoanele
care nu au dreptul de a
rãmâne ar trebui sã pãrã-
seascã þara. Recent, autori-
tãþile germane au început sã
deporteze mai mulþi refu-
giaþi afgani, mãsurã critica-
tã de unii activiºti pentru
drepturile omului care
considerã cã Afganistanul
nu este o þarã sigurã. De
altfel, mai multe guverne
din lume au refuzat sã
deporteze refugiaþii veniþi
din Afganistan. Agenþia
germanã de ºtiri Dpa
informeazã cã un avion la
bordul cãruia se aflau 50 de
persoane ce urmau sã
deportate era programat sã
decoleze de la Munchen cu
destinaþia Kabul.

Coreea de Nord solicitã

eliberarea celor trei persoane

reþinute în ancheta morþii lui

Kim Jong-Nam
Ambasada Coreei de Nord

în Malaysia a comunicat cã
cele trei persoane reþinute în
cadrul anchetei asasinãrii lui
Kim Jong-Nam ar trebui
eliberate imediat. O vietna-
mezã, o indonezianã ºi un
nord-coreean au fost “ares-
taþi fãrã justificare”, a
declarat ambasada în cadrul
unui comunicat fãcut public.
Kim Jong-Nam a fost asasi-
nat pe 13 februarie în incinta
aeroportului din Kuala
Lumpur, existând suspiciuni
cã a fost otrãvit cu o substan-
þã foarte puternicã, într-un
complot atribuit regimului
stalinist de la Phenian. Cele
douã femei au fost identifi-
cate în urma analizãrii
înregistrãrilor camerelor de
supraveghere de la aeroportul
din Kuala Lumpur, unde se
presupune cã ar fi fost otrãvit
Kim Jong Nam. Potrivit
poliþiei din Malaysia, un
diplomat nord-coreean ºi un
angajat al liniilor aeriene
Koryo au fost chemaþi pentru
a oferi declaraþii în cadrul
investigaþiei.

Autoritãþile turce au reþinut
miercuri 35 de persoane, suspec-
tate a face parte din organizaþia
teroristã sunnitã Stat Islamic, în
urma unor raiduri efectuate în ora-
ºul Istanbul, informeazã un post
de radio local Poliþia a întreprins 41
de percheziþii simultane de-a lun-
gul oraºului, reuºind sã depisteze o
serie de documente cu informaþii
referitoare la gruparea Stat Islamic.
În ultimele 18 luni, organizaþia Stat
Islamic a fost învinovãþitã de cel
puþin ºase atentate comise în Tur-
cia asupra civililor, determinând
autoritãþile sã intensifice eforturile

Candidatul francez independent
la alegerile prezidenþiale Emmanu-
el Macron a discutat cu premierul
britanic, Theresa May, în urma
întâlnirii el spunând cã nu va exis-
ta un acces la piaþa unicã “fãrã

Justin TJustin TJustin TJustin TJustin Trudeau, premierul Canadei: Vrudeau, premierul Canadei: Vrudeau, premierul Canadei: Vrudeau, premierul Canadei: Vrudeau, premierul Canadei: Vom continua sãom continua sãom continua sãom continua sãom continua sã
primim solicitanþii de azil ce traverseazã ilegal din SUAprimim solicitanþii de azil ce traverseazã ilegal din SUAprimim solicitanþii de azil ce traverseazã ilegal din SUAprimim solicitanþii de azil ce traverseazã ilegal din SUAprimim solicitanþii de azil ce traverseazã ilegal din SUA

din Quebec, iar autoritãþile vamale au creat un
centru refugiu temporar pentru a procesa nu-
mãrul tot mai mare al solicitanþilor de azil ce
traverseazã din SUA. Numãrul celor ce solici-
tã azil în Canada, dupã ce traverseazã frontie-
ra din SUA s-a dublat faþã de anul 2016. În
ianuarie 2017 fiind fãcute 452 de solicitãri de
azil în Quebec, faþã de 137 câte au fost fãcute
în ianurie 2016.  Canada va primi anul acesta
ºi 1.200 de refugiaþi yazidi din Irak persecu-
taþi de reþeaua teroristã Stat Islamic, a anunþat
ministrul canadian al Imigraþiei, Ahmed Hus-

sen, precizând cã 400 dintre ei au
ajuns deja pe teritoriul þãrii. “Ope-
raþiunea noastrã este în curs, iar
refugiaþii care au supravieþuit per-
secutãrii Stat Islamic au început
sã ajungã în Canada în ultimele
luni”, a declarat Ahmed Hussen.
“Guvernul nostru va reinstala în
Canada aproximativ 1.200 de su-
pravieþuitori, foarte vulnerabili,
precum ºi membri ai familiilor
acestora”, a adãugat el. Aceastã
iniþiativã urmeazã adoptãrii de cã-
tre Parlamentul canadian în toam-
na trecutã a unei rezoluþii care
prevede primirea în termen de
patru luni a yazidilor care fug de
persecuþiile Stat Islamic în nor-

dul Irakului, calificate drept “genocid” de Ot-
tawa. Atenþia Guvernului se îndreaptã în spe-
cial asupra “femeilor yazide ºi a fetelor”, a
spus Ahmed Hussen. “Eforturile noastre ne-
au arãtat cã Stat Islamic îi vizeazã de aseme-
nea în mod deliberat pe bãieþi ºi de aceea noi
ajutãm la reinstalarea tuturor copiilor care au
supravieþuit persecuþiilor organizaþiei”, a adã-
ugat el. De când Justin Trudeau a ajuns la
conducerea Guvernului canadian, în noiem-
brie 2015, þara a primit peste 40.000 de refu-
giaþi sirieni.

Emmanuel Macron, dupã întâlnirea cu May: Nu va exista
un acces la piaþa unicã “fãrã contribuþie bugetarã”

contribuþie bugetarã”. Candidatul
independent la preºedinþia Franþei
Emmanuel Macron a fost primit la
Londra, de premierul britanic, The-
resa May. “Se joacã viitorul Euro-
pei”, a estimat el la France TV Info

înainte de a fi primit de premierul
britanic. În urma acestei întâlniri,
fostul ministru francez al Econo-
miei a declarat, legat de Brexit, cã
“o ieºire este o ieºire”. Pentru
Emmanuel Macron nu va exista un
acces la piaþa unicã “fãrã contri-
buþie bugetarã”, mai scrie France
TV Info. “Voi fi foarte hotãrât sã
nu existe niciun avantaj necuve-
nit”, a indicat el. Fostul ministru
francez al Economiei ºi-a reiterat
dorinþa de a apãra interesele fran-
cezilor ºi ale europenilor. “Nu poa-
te avea loc un Brexit care sã con-
ducã la o optimizare a relaþiei din-
tre Marea Britanie ºi restul Euro-
pei”, a declarat Macron. “Dacã nu
existã contribuþie bugetarã, nu
existã paºaport financiar ºi acces
la piaþa unicã financiarã”, a insistat
el. În cursul discuþiei, Theresa
May ºi Emmanuel Macron au evo-

cat în special problema emigran-
þilor francezi care trãiesc ºi lu-
creazã la Londra. Acest aspect
trebuie “sã facã obiectul unei ne-
gocieri care sã permitã celor care
vor sã locuiascã acolo în conti-
nuare, sã o facã”, a afirmat can-
didatul francez la alegereile prezi-
denþiale. La mitingul sãu de cam-
panie, Macron a vorbit în favoa-
rea proiectului european. “Þara
noastrã nu poate prospera fãrã
Europa”, a spus el. Acesta a ple-
dat pentru o “relaþie specialã” în-
tre UE ºi Franþa, pe de o parte, ºi
între Marea Britanie ºi Franþa, pe
de alta. “Nimic nu va fi al fel dupã
Brexit, însã cred cã putem apãra
interesele mutuale pe termen
lung”, a spus el, fãcând referie la
cooperarea strânsã dintre Londra
ºi Paris în materie de securitate ºi
apãrare.

35 de presupuºi membri ai reþelei teroriste Stat Islamic, reþinuþi în Istanbul
de a dezintegra reþeaua teroristã. 39
de persoane, îndeosebi strãini, au
fost uciºi de Anul Nou, dupã ce un
militant Stat Islamic a deschis fo-
cul în clubul de noapte Reina, din
Istanbul. Reþeaua a comunicat cã
atacul a reprezentat rãzbunarea
pentru implicarea Armatei turce în
conflictul din Siria. Turcia, stat
membru NATO ce face parte din
coliþia internaþionalã coordonatã de
Statele Unite, a lansat în luna au-
gust o incursiune în Siria, în în-
cercarea de a îndepãrta gruparea
SI ºi luptãtori ai miliþiei kurde de
frontierele turce.
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METEO

În mare
parte seninmiercuri, 22 februarie - max: 16°C - min: 7°C

$
1 EURO ........................... 4,5217 ............. 45217
1 lirã sterlinã................................5,3635....................53635

1 dolar SUA.......................4,3066........43066
1 g AUR (preþ în lei)........171,3387.....1713387

Cursul pieþei valutare din 23 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Secretul lui Adaline

Se difuzeazã la HBO, ora 16:05

Rãmânând miraculos la vâr-
sta de 29 de ani timp de
aproape opt decenii, Adaline
Bowman (Blake Lively) duce
o existenþã retrasã, evitându-i
din rãsputeri pe cei care i-ar
putea da în vileag secretul.
Dar o întâlnire întâmplãtoare
cu atrãgãtorul filantrop Ellis
Jones (Michiel Huisman)
reaprinde în ea pasiunea
pentru viaþã ºi dragoste...

Asaltul mercenarilor

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Foºtii luptãtori din forþele specia-
le Tom Steele (Seagal) ºi partene-
rul sau Manning (Austin) sunt
însãrcinaþi sã supravegheze
venirea a douã misterioase
prizoniere în inchisoare. O forþã
de elitã formatã din mercenari
iau cu asalt închisoarea în cãuta-
rea prizonierelor. Când adevãra-
ta identitate a femeilor este
descoperitã, Steele îºi dã seama
cã este prins în ceva mult mai
mare decât ºi-a imaginat...

Proscrisul

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  01:00

John Brickner este un puºcã-
riaº eliberat condiþionat.
Veronica, rãmasã vãduvã
dupã ce Brickner i-a omorât
soþul, îi dezvãluie acestuia
motivul pentru care i-a sem-
nat eliberarea condiþionatã: el
trebuie sã acopere cheltuieli-
le unei intervenþii chirurgicale
pe cordul fiicei victimei...

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

Europei
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 Oameni ca noi
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:00 Lozul cel mare
18:25 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:44 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 România 9 (R)
01:25 Perfect imperfect (R)

TVR 1

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

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Crizantema de Aur 2016
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:30 Muºatinii
1971, România, Dramã
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Viaþã dublã
2000, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
22:10 Datorie ºi onoare
2015, SUA, Crimã, Dramã,

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

(R)
01:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:30 Crizantema de Aur 2016

(R)
02:20 Naturã ºi aventurã (R)
02:50 Arte, carte ºi capricii (R)

TVR 2

07:35 Magic Mike XXL
09:30 Garderobierul
11:20 Þestoasele Ninja 2
13:10 Marea aventurã a lui Pooh
14:25 Legenda din Longwood
16:05 Secretul lui Adaline
18:00 Trauma
20:00 Houston, avem o

problemã!
21:30 Misterul din florãrie:

nimeni nu suflã o vorbã
23:00 Bãieþi frumoºi - Filmul
00:30 Cut Bank
02:05 Momentum: Urmãrire

disperatã

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
21:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:00 Fotbal UEL: Genk - Astra
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:30 Jocuri de celebritate (R)
02:15 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:15 Crimã în Greenwich (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Jonglerul (R)
14:15 Numele Jocului: Fotbal
16:15 La bloc
18:30 Nebunie suburbanã
20:30 Asaltul mercenarilor
22:30 Stiletto
00:30 Asaltul mercenarilor (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Next Star
23:30 Xtra Night Show
01:00 Proscrisul
2009, SUA, Acþiune
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

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

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

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

bine
20:30 Am fost cândva soldaþi...

ºi tineri
2002, SUA, Dramã, Rãzboi
23:15 La TV
2015, Comedie
00:00 Focus din inima Româ-

niei
00:30 Focus Magazin
01:30 M-a fãcut mama artist
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Special Fotbal Uefa

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

League, Astra - Genk
22:00 Special Fotbal Uefa

Europa League, Astra - Genk
22:30 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:30 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Copacul cu poveºti

Ora: 18:00

Gen film: Dramã, Fantastic

O terapie pentru viaþã

Ora: 13:00

Gen film: Mister, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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Spioana

Se difuzeazã la HBO, ora 23:15

Susan Cooper este un analist
CIA modest, care lucreazã la
birou, ºi eroul necunoscut
din spatele celor mai pericu-
loase misiuni ale agenþiei.
Când partenerul ei iese din
reþea ºi un alt agent de top
este compromis, ea se oferã
voluntarã sã lucreze sub
acoperire ca sã se infiltreze în
lumea unui traficant de arme
ºi sã prevenã o crizã globalã.

Prietenie cu folos

Se difuzeazã la Pro Tv, ora  23:30

Dylan (JUSTIN TIMBERLAKE) ºi
Jamie (MILA KUNIS) nu au nici
cea mai micã intenþie sã-ºi
punã pirostriile în cap. Când
Jamie, o recrutoare de perso-
nal din New York, încearcã sã-l
convingã pe directorul artistic
Dylan, din Los Angeles sã
accepte un job la New York, cei
doi încep sã-ºi dea seama cã
sunt suflete pereche. Ei au avut
atâtea relaþii eºuate încât s-au
hotãrât sã renunþe la dragoste
ºi sã se limiteze la distracþie...

Rambo II

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Noi veºti despre un grup de
soldaþi, dispãruþi în timpul
luptelor din rãzboiul cu Viet-
nam-ul, indicã faptul cã aceº-
tia sunt încã în viaþã dar sunt
þinuþi prizonieri. Colonelul
Trautman este autorizat sã îl
elibereze din închisoare pe
Rambo ºi sã îi încredinteze
misiunea de salvare a celor
câþiva supravieþuitori...

sursa: cinemagia.ro

Avertizarea 3

Ora: 15:30

Gen film: Dramã, Horror

T2 Trainspotting

Ora:  20:30

Gen film: Dramã
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VINERI - 24 februarie

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

Europei
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:25 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:37 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
21:45 Ediþie specialã
22:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect!
00:00 Ediþie specialã (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:40 Telejurnal (R)

TVR 1

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

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

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Dragobete pentru fete
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:40 Ieri-Azi-Mâine
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Cum sã cucereºti bãrbaþii
2001, SUA, Comedie
22:20 Gala Umorului
23:15 Eurovision. Semifinaliºtii!
23:30 Evadarea
1994, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Dramã, Romantic, Thriller,
Dragoste

01:25 Carpaþii, Plãmânul Europei
01:30 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:10 Cum sã cucereºti bãrbaþii

(R)

TVR 2

07:55 Cu cele mai bune intenþii
09:40 Trauma
11:40 Misterul din florãrie: nimeni

nu suflã o vorbã
13:05 Angry Birds - Filmul
14:45 Dragostea la radio
16:10 Playlist pentru Nick ºi

Norah
17:40 Filme ºi vedete
18:15 Cu cele mai bune intenþii
20:00 ªase
20:45 Viciu inerent
23:15 Spioana
01:15 Rãzbunãtorii

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Românii au talent
23:30 Prietenie cu folos
2011, SUA, Comedie, Romantic
01:45 La Mãruþã (R)
03:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

07:15 Nebunie suburbana (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Numele Jocului: Fotbal

(R)
14:45 Crimã în Greenwich (R)
16:30 La bloc
18:45 Un liceu "periculos"
20:30 Anul Unu
23:30 Pãcate ascunse
01:00 Anul Unu (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Duplicitate
2009, SUA, Crimã, Thriller,

Dragoste
23:00 Rambo II
1985, SUA, Acþiune, Aventuri
01:00 Duplicitate (R)
2009, SUA, Crimã, Thriller,

Dragoste
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Amityville
2011, SUA, Horror
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

bine
20:30 A doua cadere a Constan-

tinopolului
1994, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Cireaºa de pe tort

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Come-

die
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
20:00 Rezumate UEFA

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

Kombat
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport(R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC ERSTA CONINSTAL

SRL , titular al proiectului „Ame-
najare Balastierã zona Rovine
- Troaca“ anunþa publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei eta-
pei de incadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului
Dolj,in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „Amena-
jare Balastiera zona Rovine -
Troaca“, propus a fi amplasat
în Craiova în zona Rovine-Troa-
ca judeþul Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultante la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj din str. Petru Rareº
nr. l, jud. Dolj, în zilele de luni-
joi, între orele 08:00-16:00 ºi vi-
neri între orele 08:00-14:00 pre-
cum ºi la urmãtoarea adresa de
internet http//:apmdj. anpm.ro.
Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ.

U.J.C.C. DOLJ, cu sediul în
Craiova, strada Unirii, nr. 50 în-
chiriazã spaþii pretabile pentru
cabinet stomatologic, medic
de familie, sediu firmã, salã fit-
ness etc. Relaþii la telefon:  0251/
533.830, între orele 8- 16, sau la
telefon: 0769/016.925.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor
posturi: - 51 de posturi de lu-
crãtor pentru salubrizare cãi
publice pe perioadã determina-
tã, în cadrul Secþiei Salubrizare
Stradalã; -1 post lucrãtor pen-
tru salubrizare cãi publice pe
perioadã nedeterminatã, în ca-
drul Secþiei Salubrizare Strada-
lã. Dosarele de concurs se de-
pun la sediul societãþii, la Com-
partimentul Resurse Umane,
pânã la data de 24.02.2017, ora
12.00. Informaþii suplimentare
se pot obþine la telefon 0251/
412.628, interior 119.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj-1. Telefon:
0769/274.704.
2 decomandate, 1/4,
lângã Pelendava. Te-
lefon: 0751/030.120.

3 - 4 CAMERE
Apartament 4 came-
re decomandate vis-
a-vis de Liceul de
Chimie. Telefon:
0763/609.681; 0766/
257.887.

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci, grã-
dinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi, în-
cãlzire centralã, rea-
bilitatã termic sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere. Te-
lefon: 0746/ 498.818.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Tele-
fon: 0744/810.932.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren comuna
Bucovãþ- Dolj. Telefon:
0745/936.321.
Vând teren Podari,
intravilan Craiova,
str. Nicolae Roma-
nescu. Telefon:
0722/943.220.
Vând 10 ha pãdure
90-110 ani comuna
Bãrbãteºti- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

Vând pãdure Borãs-
cu - 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 utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

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

AUTO
Vând Renault Symbol
2005, motorinã,
140.000 km, preþ
2500Euro. Telefon:
0743/644.990.
Vând GOLF, motor
1,4, 16V, 75 C ºi AC
distribuþie ºi pompã
de apã nouã, km
216.000. 1700E ne-
gociabil. Telefon:
0768/440.441.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metali-
cã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fi-
brã, butoi salcâm- 10
vedre, cârlige jghea-
buri de apã la casã noi.
Telefon: 0767/153.551
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 23 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
Vând coº fum meta-
lic din þeavã D 200
mm, menghinã insta-
lator, apometru apã
normal, aragaz 3
ochiuri. Telefon: 0767/
153.551.
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 locuri, 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 funcþiona-
re. Telefon: 0724/
065.756.
Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150 lei.
Telefon: 0770/687.578
Vând þuicã de pru-
nã. 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
fontã 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 bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de
spãlat 50 lei. Negocia-
bil. Telefon: 0351/
181.202.

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.
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 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând bocanci din pie-
le, cu carâmb înalt,
mãrimea 43, canistre
aluminiu 20 litri noi,câr-
lige pentru jgheaburi
acoperiº,  loc de veci
Sineasca, douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

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

Manchester City ºi AS Monaco
au oferit, marþi searã, una dintre
cele mai spectaculoase partide din
istoria UEFA Champions League,
englezii impunându-se cu 5-3, dupã
o revenire fenomenalã de la 2-3.

În faþa a peste 53.000 de spec-
tatori, galonata echipã din Albion,
antrenatã de Pep Guardiola, a des-
chis scorul în minutul 26. Leroy
Sane (21 de ani) a ridiculizat apã-
rarea liderului din Hexagon, i-a
pasat lui Sterling, care l-a învins
pe Subasic, dintr-un ofsaid. Bucu-
ria “cetãþenilor” n-a þinut mult. Fal-
cao (32) a egalat ºi a ajuns la trei
goluri în competiþie, în acest se-
zon. La poarta cealaltã, Aguero
(35) s-a prãbuºit în careu, dupã
contact cu Subasic, însã spaniolul

Regal ofensiv pe “Etihad”! City ºi Monaco pun în scenãRegal ofensiv pe “Etihad”! City ºi Monaco pun în scenãRegal ofensiv pe “Etihad”! City ºi Monaco pun în scenãRegal ofensiv pe “Etihad”! City ºi Monaco pun în scenãRegal ofensiv pe “Etihad”! City ºi Monaco pun în scenã
un meci cu opt goluriun meci cu opt goluriun meci cu opt goluriun meci cu opt goluriun meci cu opt goluri

Mateu Lahoz le-a refuzat gazdelor
penalty-ul cuvenit, acordându-i un
“galben” argentinianului.

Scãpatã de momentul dificil, tru-
pa lui Leonardo Jardim a preluat
conducerea, datoritã puºtiului de
18 ani ºi douã luni, Kylian Mbappe
Lottin (40). A fost ºi rezultatul pa-
uzei.

Monegascii au început tare ºi
repriza secundã, cu o loviturã de
pedeapsã obþinutã de Falcao, dupã
un contact cu Otamendi. Colum-
bianul a executat însã modest, iar
Caballero i-a refuzat dubla.

În loc de 1-3 s-a fãcut 2-2. Ster-
ling a recuperat, i-a pasat lui Agu-
ero, iar argentinianul a marcat
(min. 58), cu largul concurs al
goalkeeperului Subasic.

Falcao (61) a trecut peste rata-
rea penalty-ului ºi a readus-o pe
Monaco în frunte, cu o execuþie
superbã, scãriþã peste Caballero.

Aguero (71) ºi-a trecut ºi el în
cont a doua reuºitã, dupã care fun-
daºul Stones (77) a readus-o pe
City în avantaj. Sane (82) a închis
tabela, servit ideal, în gura porþii,
de acelaºi excelent Aguero.

Man. City: Caballero – Sagna,
Stones, Otamendi, Fernandinho
(Zabaleta 62) – Yaya Touré – Sane,
Silva, De Bruyne, Sterling (Navas
89) – Agüero (Fernando 87). An-
trenor: Pep Guardiola.

Monaco: Subašic – Sidibé,
Raggi, Glik, Mendy – Bernardo
Silva (Moutinho 85), Fabinho, Ba-
kayoko (Dirar 88), Lemar – Mbap-

pe (Germain 79), Falcao. Antre-
nor: Leonardo Jardim.

Atletico ºi Leverkusen nu s-au
lãsat nici ele cu mult mai prejos

În cealaltã disputã a serii, Atle-
tico Madrid ºi Leverkusen au lã-
sat ºi ele de-o parte precauþia, ibe-
ricii impunându-se cu 4-2 pe “Bay
Arena”.

Saul (foto) i-a adus pe madri-
leni în avantaj (min. 17) cu o exe-
cuþie de kinogramã, ºut cu stân-
gul în vinclul din dreapta porþii lui
Leno, iar Griezmann (25) a fãcut
2-0, dupã o gafã a fundaºului aus-
triac Dragovic. Amfitrioana Bayer
a redus din ecart la reluare, prin
Bellarabi (48), însã acelaºi Drago-
vic a comis-o, faultându-l în ca-
reu pe Gameiro, iar francezul ºi-a
dus din nou echipa la douã goluri
(58). “Aspirinele” s-au mai aporo-
piat o datã, graþie unui autogol al

lui Savic (67), dar toate speranþele
la un rezultat notabil le-au fost anu-
late de Fernando Torres (86).

Leverkusen: Leno – Wendell,
Toprak, Dragovic, Henrichs –
Brandt (Bailey 87), Kampl, Aran-
guiz, Bellarabi (Pohjanpalo 68) –
Chicharito, Havertz (Volland 56).
Antrenor: Roger Schmidt.

Atletico: Moya – Vrsaljko, Sa-
vic, Gimenez, Filipe Luis – Gabi,
Saul, Koke – Carrasco (Fernando
Torres 78), Griezmann (Correa
78), Gameiro (Partey 71).  Antre-
nor: Diego Simeone.

Asearã, în turul ultimelor douã
optimi de finalã: Porto – Juventus,
FC Sevilla – Leicester City.

Iatã ºi rezultatele consemnate în
restul partidelor, jucate sãptãmâna
trecutã: Paris SG – Barcelona 4-0,
Benfica – Dortmund 1-0, Real
Madrid – Napoli 3-1, Bayern Mun-
chen – Arsenal 5-1.

La sfârºitul sãptãmânii trecute,  la
Brãila, a avut loc Campionatul Naþional
de box rezervat sportivilor sub 22,
competiþie care a reunit la start cei mai
valoroºi pugiliºti din România. Aceasta
a fost ultima ºansã pentru sportivi de a
se califica la Campionatul European
destinat aceleiaºi categorii de vârstã,
care va avea loc tot în urbea de la
Dunãre, în perioada 13-22 martie.

Pugiliºtii craioveni au obþinut trei medalii
la Campionatul Naþional Under 22

Cum au obiº-
nuit de-a lungul
anilor, pugiliºtii
craioveni au urcat
ºi de data aceasta
pe podium,
cucerind în total
trei medalii.

Alberto Ispas,
legitimat la CSM
Craiova, a obþinut
medalia de argint,
dupã ce a fost
învins în finala
categoriei +91
kilograme de
Daniel Berciu
(Dinamo Bucu-

reºti). Un alt puglist de la Clubul
Sportiv Municipal, Bogdan Marinaºi, a
cucerit medalia de bronz, la categoria
56 kg. Ambii sportivi sunt antrenaþi de
Constantin Cucu.

A treia medalie a delegaþiei craiovene
a fost obþinutã de Daniel Bãran, de la
SCM Craiova, bronz la categoria 69 de
kilograme. Bãran este elevul lui Ion
Joiþa.

DIGI SPORT 2
12:00, 17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Du-

bai, în Emiratele Arabe Unite / 21:30 – TENIS
(M) – Turneul de la Rio de Janeiro, în Brazilia.

DIGI SPORT 4
19:45, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga:

Fenerbahce Istanbul – Olympiacos Pireu, Em-
porio Armani Milan – FC Barcelona Lassa.

DOLCE SPORT 1
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa: Zenit

– Anderlecht, KRC Genk – Astra / 5:30 – HO-
CHEI NHL: Los Angeles Kings – Boston
Bruins.

DOLCE SPORT 2
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa /

Astãzi               în tur
Osmanlispor – Olympiakos 18:00 0-0
APOEL Nicosia – Ath. Bilbao 20:00 2-3
Ajax – Legia Varºovia 20:00 0-0
Zenit – Anderlecht 20:00 0-2
AS Roma – Villarreal 20:00 4-0
Beºiktaº – Hapoel Beer Sheva 20:00 3-1
KRC Genk – ASTRA 22:05 2-2
FC Copenhaga – Ludogoreþ 22:05 2-1
ªahtior Doneþk – Celta Vigo 22:05 1-0
Tottenham – KAA Gent 22:05 0-1
Sparta Praga – FK Rostov 22:05 0-4
Fiorentina – Monchengladbach 22:05 1-0
Lyon – AZ Alkmaar 22:05 4-1
Partidele St. Etienne – Manchester Utd (în tur 0-3), Fenerbahce – FK Krasnodar (0-1) ºi

Schalke – PAOK Salonic (3-0) s-aii disputat asearã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
0:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rio de
Janeiro, în Brazilia.

DOLCE SPORT 3
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa.
DOLCE SPORT 4
20:00, 22:05 – FOTBAL – Liga Europa.
EUROSPORT 1
13:15 – CICLISM – Turul Abu Dhabi, în

Emiratele Arabe Unite / 17:30 – SCHI
FOND – Campionatul Mondial, la Lahti, în
Finlanda.

PRO TV
22:05 – FOTBAL – Liga Europa: KRC

Genk – Astra.

LIGA EUROPA – 16-IMI DE FINALÃ – MANªA SECUNDÃ

LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃLIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – PRIMA MANªÃ
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1. Viitorul 24 15 3 6 34-21 48
2. FCSB 24 13 6 5 32-20 45
3. Craiova 24 12 4 8 34-24 40
4. Gaz Metan 24 10 8 6 35-25 38
5. CFR Cluj 24 12 7 5 39-22 37
6. 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 19-36 10

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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 25-a

ASA – FC Voluntari, vineri, ora 20.30
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

Jucãtorii Craiovei au fost infa-
tuaþi ºi indolenþi la Botoºani, Mul-
þescu a fost pasiv, iar Universita-
tea a pierdut cel mai accesibil
meci din ultimele patru ale sezo-
nului regulat. Dupã ce s-a pier-
dut ºi derby-ul cu FCSB, Craiova
tremurã pentru play-off. Deºi
este prima în ierarhie dintre cele
5 echipe care se luptã pentru cele
4 locuri de play-off, Universita-
tea are cel mai greu program, în-
tâlnind Dinamo ºi Gaz Metan,
contracandidate la intrarea în Top
6. Ca valoare, ªtiinþa este superi-
oarã ambelor formaþii, însã Boto-
ºaniul era chiar mai slabã ºi s-a
vãzut reacþia alb-albaºtrilor. Echi-
pa nu avea voie sã ajungã în
aceastã situaþie, nu avea voie sã
se complice, sã neglijeze un meci
care-I era la îndemânã doar pen-
tru cã era terenul îngheþat. Dina-
mo va juca meciul de sâmbãtã din
postura celui care nu are nimic
de pierdut, fiindcã este echipa
obligatã sã câºtige toate meciuri-
le rãmase ºi nici în cazul acesta
nu este sigurã cã va intra în sex-
tetul fruntaº. În plus, Contra mi-
zeazã ºi pe faptul cã Jerry Gane
cunoaºte foarte bine echipa Cra-
iovei, pe care a ºi reuºit sã o în-
vingã, acum un an, cu o formaþie
mult mai slabã decât Dinamo, cea
a Petrolului. Universitatea are
nevoie de un singur punct pentru
a intra în play-off, dar cu condiþia
ca acesta sã fie obþinut contra lui
Dinamo. „E ultima ºansã a lor, cu
toate cã Dinamo, nici dacã ne bate
pe noi nu e calificatã în play-off.

Fiindcã s-au menajat la Botoºani ºi au avut o reprizã slabã cu FCSBFiindcã s-au menajat la Botoºani ºi au avut o reprizã slabã cu FCSBFiindcã s-au menajat la Botoºani ºi au avut o reprizã slabã cu FCSBFiindcã s-au menajat la Botoºani ºi au avut o reprizã slabã cu FCSBFiindcã s-au menajat la Botoºani ºi au avut o reprizã slabã cu FCSB

Cluburile din Liga I vor propune FRF re-
nunþarea la sancþiunea cu depunctarea pentru
nerespectarea fair-play-ului financiar ºi înlocui-
rea cu penalitate financiarã începând cu sezo-
nul 2017-2018, au declarat, pentru Agerpres,
surse din cadrul LPF. Cel mai probabil, dedu-
cerea a 3 puncte va fi înlocuitã cu o penalitate
de ordinul zecilor de mii de euro. Propunerea
de renunþare la depunctare ºi introducerea
unei penalitãþi financiare pentru nerespecta-
rea fair-play-ului financiar urmeazã sã fie înain-
tatã CEx al FRF. Pentru a putea fi aplicate în-
cepând cu sezonul 2017-2018, modificãrile
Regulamentului naþional de fair-play financiar
ar trebui aprobate de Comitetul Executiv îna-
inte de jumãtatea lunii iulie, când este progra-
matã începerea urmãtoarei ediþii a Ligii I. Ofi-
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cialii UEFA ar fi în favoarea modificãrii regula-
mentelor, deoarece considerã cã sancþiunile cu
depunctarea din România afecteazã prea mult
ierarhia sportivã (în prezent 4 echipe din 14
sunt depunctate pentru nerespectarea fair-
play-ului financiar sau a criteriilor de licenþie-
re). De altfel, regulamentul de fair-play finan-
ciar pe care UEFA îl aplicã echipelor care par-
ticipã în competiþiile europene prevãd sancþi-
uni financiare ºi nu de depunctare. În acest mo-
ment, Regulamentul naþional de fair-play finan-
ciar prevede deducerea, la 30 noiembrie, a trei
puncte din clasament pentru un club care are
datorii restante cãtre altã grupare de fotbal
înregistrate înainte de 30 iunie. Tot cu trei
puncte este sancþionat un club la 30 noiem-
brie pentru datoriile restante cãtre proprii ju-
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Dacã fac egal sau pierd cu noi
nu mai au nici o ºansã la play-
off. Meciul se va disputa pe Are-
na Naþionalã. Soarta lui Dinamo
e în mâinile Craiovei. Acum ju-
cãm în campionat, pe 28 sau 29
martie vin la Severin pentru me-
ciul din Cupã. E un sezon în care
putem sã anulãm sau sã compro-
mitem total un sezon al lui Dina-
mo”, spune Marcel Popescu, ui-
tând cã, în acelaºi timp, Dinamo
poate ruina speranþele Craiovei
ambele competiþii.

Altfel, dacã  Universitatea
pierde meciul cu “câinii”, pentru
a-i ajunge o remizã contra Gazu-
lui, trebuie ca FCSB sã nu piardã
la Mediaº. Pe de altã parte, dacã
echipa lui Pustai se impune con-
tra Stelei îºi asigurã prezenþa în
Top 6 ºi ar fi mult mai relaxatã la
ultima partidã, cu Universitatea.
Gaz Metan este sub nivelul de
anut trecut, dupã ce i-a pierdut
pe golgheterii Llullaku ºi Axente,
iar Eric este în plinã curã de slã-
bire, însã într-un meci decisiv,
“care pe care”, se poate întâm-
pla orice. Jucãtorii ªtiinþei nu au
experienþa meciurilor cu mizã.
Unul dintre cei care se prespune
cã le-ar avea, Zlatinski, a clacat
în derby-ul cu Steaua, ratând oca-
zia de a începe meciul de al 1-0.

Pe Arena Naþionalã sau la Piteºti
pentru meciul cu Gazul

Derby-ul dintre Dinamo ºi Uni-
versitatea Craiova se va disputa
pe Arena Naþionalã, acolo unde

“câinii” au jucat ºi prima partidã
de la venirea lui Cosmin Contra,
cea cu FC Botoºani. Numai cã
oltenii ar putea disputa pe cel mai
mare stadion din þarã ºi ultimul
meci din sezonul regulat, cel cu
Gaz Metan. Astfel, în ultima run-
dã, echipele implicate în lupta pen-
tru acelaºi obiectiv vor juca me-
ciurile la aceeaºi orã, cel mai pro-
babil de la ora 20. ªtiinþa nu poate
juca pe Extensiv, fiindcã nu existã
nocturnã, dar nici la Severin, de-
oarece acolo va juca Pandurii cu
Dinamo, gorjenii având ca primã
opþiune arena “Municipal”. În
aceste condiþii, pentru Universita-
tea rãmân variantele Piteºti ºi Are-
na Naþionalã. În Trivale nu s-a ju-
cat vreun meci oficial anul acesta,
iar terenul nu este în condiþii bune,

aºa încât oltenii au ºanse mari sã
revinã pe Arena Naþionalã. Aco-
lo nu au amintiri plãcute, fiindcã
au pierdut contra FCSB, în timp
ce pe acelaºi teren Gaz Metan
s-a impus cu 1-0 în faþa echipei
lui Becali.

Pentru derby-ul de sâmbãtã,
suporterii ªtiinþei au la dispoziþie
5 autocare puse la dispoziþie de

firma de turism Star Tours. Fanii
trebuie sã plãteascã 25 de lei pen-
tru transport, la care se adaugã
preþul biletului, de 10 lei. Fanii tre-
buie sa se prezinte la sediul agen-
tiei Star Tours, situat pe Calea
Unirii, nr 30, Craiova, pânã sâm-
bãtã, ora 10. Plecarea va avea loc
sâmbãtã, la ora 14, de la Sala
Polivalentã din Craiova.
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