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-  Câte reclamaþii a scris Po-

pescu, putea scrie un roman.

Noua conducere executivã a oraºului Filiaºi instalatã dupã
alegerile locale de anul trecut se pregãteºte în aceastã perioa-
dã sã aducã o infuzie de modernitate în dotãrile edilitare ale
localitãþii. Sistem de semaforizare pe tot bulevardul Racoþea-
nu, parcãri laterale tot aici, pentru a descongestiona traficul pe drumul
european; construirea unui helioport la Spitalul Municipal Filiaºi, ce va
permite în viitor trecerea unitãþii la rangul de spital de urgenþã sunt doar
câteva din investiþiile pe care primarul Gheorghe Ilie-Costeluº ºi le va
asuma în acest an.
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Multipla campioanã a
României la atletism, Gabrie-
la Szabo, s-a aflat, ieri, la
Craiova, unde a analizat,
împreunã cu echipa din
Primãrie, propunerile pentru
construirea noului Stadion de
Atletism. Potrivit primarului
interimar al Craiovei, Mihail
Genoiu, fostul ministru al
Sportului în Guvernul Ponta,
Gabriela Szabo, a venit special
pentru a se interesa de
construcþia stadionului de
atletism din Bãnie.
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Adrian Þuþuianu:

Am cerut SRI

sã verifice informaþii

privind implicarea

în proteste a unor

companii
Preºedintele Comisiei SRI,

Adrian Þuþuianu, a precizat,
ieri, cã a cerut Serviciului sã
verifice informaþiile privind
implicarea în proteste a
conducerii unor companii cu
capital extern, dar ºi româ-
nesc, în condiþiile în care
aceste aspecte þin de securi-
tatea naþionalã. „Au fost
informaþii - ºi am cerut ca
ele sã fie verificate - privind
activitatea unor conduceri de
companii - ºi ca sã fim
foarte echilibraþi, ºi cu
capital extern, dar ºi cu
capital românesc - care s-au
implicat în aceste proteste”,
a spus Þuþuianu. El a arãtat
cã a existat o discuþie în
Comisia SRI legatã de
eventualele reacþii ale unor
firme faþã de implementarea
unei directive europene ºi de
intenþiile de modificãri
legislative ale Guvernului
legate de salariul minim pe
economia naþionalã. „Am
primit asigurãri cã toate
lucrurile care þin de securi-
tatea naþionalã - pentru cã
la un moment dat þin de
securitatea naþionalã - ne
vor fi aduse la cunoºtinþã de
SRI. Dacã sunt elemente sau
activitãþi care privesc secu-
riatea naþionalã, e treaba
SRI”, a spus Þuþuianu. El a
mai arãtat cã prezenþa unui
director al unei firme multi-
naþionale care se aflã în
litigiu cu statul român cu
cetãþeni la o manifestaþie
este „cel puþin nepotrivitã”
ºi cã îºi menþine aceastã
afirmaþie.
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„În asemenea cauze noi veri-
ficãm prima datã legalitatea se-
sizãrii ºi în al doilea rând, admi-
sibilitatea cererii. Verificând le-
galitatea sesizãrii am constatat
cã Avocatul Poporului era în-
dreptãþit sã ne sesizeze, referin-
du-se la o ordonanþã care era în
vigoare. În ceea ce priveºte ad-
misibilitatea, noi verificãm con-
stituþionalitatea legilor ºi ordo-
nanþelor în vigoare. Din punctul
acesta de vedere, vã rog sã con-
stataþi cã OUG 13 a fost abro-
gatã, e adevãrat cã a fost abro-
gatã dupã sesizarea Avocatului
Poporului ºi din acest punct de
vedere noi nu putem constata ad-
misibilitatea sesizãrii dacã ordo-

Liderul PSD Iaºi a declarat, ieri,
corespondentului MEDIAFAX, cã
îl compãtimeºte „colegul Grindea-
nu”, pentru care, dupã demisia
ministrului Justiþiei, Florin Iorda-
che, vine cel mai greu moment,
acela în care premierul trebuie sã
aleagã un nou ministru pentru
portofoliul rãmas liber. „Nu este
neapãrat un motiv de bucurie, dar
îl compãtimesc pe colegul Grin-
deanu. Acum va trebui sã facã ur-
mãtorul pas, sã fie o mutare de ºah
prin care sã aducã un ministru al
Justiþiei care sã demonstreze lumii
întregi cã PSD promoveazã anti-
corupþia, cã reuºeºte sã promove-
ze proiecte de legi prin care sã nu
protejãm pe nimeni, ci pur ºi sim-

“Aºa cum aþi vãzut ºi dum-
neavoastrã toate iniþiativele sunt
legale ºi constituþionale. Pentru
opinia publicã nu a fost sufi-
cient aºa cã am hotãrât sã-mi
înaintez demisia. De când am
venit la Ministerul Justiþiei, mi-
am propus ºi am efectuat toate
demersurile legale pt a remedia
o serie de probleme existente ºi

Curtea Constituþionalã a respins sesizarea ACurtea Constituþionalã a respins sesizarea ACurtea Constituþionalã a respins sesizarea ACurtea Constituþionalã a respins sesizarea ACurtea Constituþionalã a respins sesizarea Avocatului Poporuluivocatului Poporuluivocatului Poporuluivocatului Poporuluivocatului Poporului
privind OUG 13 pe motiv cã aceasta a fost abrogatãprivind OUG 13 pe motiv cã aceasta a fost abrogatãprivind OUG 13 pe motiv cã aceasta a fost abrogatãprivind OUG 13 pe motiv cã aceasta a fost abrogatãprivind OUG 13 pe motiv cã aceasta a fost abrogatã

Curtea Constituþionalã a respins ieri, ca inadmisi-
bilã sesizarea Avocatului Poporului privind OUG 13 a

anunþat preºedintele Curþii, Valer Dorneanu.
nanþa a întrunit condiþiile de ex-
traordinar, de oportunitate, nici
pe fond. În aceste condiþii, am
luat decizia cu majoritate de vo-
turi sã respingem sesizarea Avo-
catului Poporului ca devenitã in-
admisibilã pentru cã abrogarea
a intervenit dupã sesizarea noas-
trã”, a declarat preºedintele
CCR, Valer Dorneanu.

CCR poate verifica doar con-
stituþionalitatea legilor ºi ordonan-
þe în vigoare. Curtea s-a pronun-
þat anterior pe constituþionalita-
tea unor legi abrogate în timpul
proceselor ridicate de cãtre pãrþi,
atunci când ele au produs efecte
juridice, a precizat Dorneanu. “În
primul rând, cã nici din interven-

þia procurorului, nici din analiza
pe care am fãcut-o noi, nu am
gãsit elemente care sã fi fost deja
aplicate ºi sã fi produs efecte ju-
ridice”, a adãugat Dorneanu. Dor-

neanu a mai spus cã CCR nu poa-
te judeca în funcþie de “supozi-
þii”, în contextul în care a fost
întrebat ce se va întâmpla dacã
OUG 14 va fi abrogatã.

Ministrul Justiþiei Florin Iordache ºi-a dat demisia
Florin Iordache ºi-a anunþat ieri demisia din funcþia de

ministru al Justiþiei dar a þinut sã precizeze cã toate iniþiative-
le sale sunt legale ºi constituþionale. Ministrul delegat pentru-

 Afaceri Europene, Ana Birchall, va asigura interimatul la
ministerul Justiþiei, a anunþat tot ieri Guvernul.

destul de sensibile. Aºa cum aþi
vãzut ºi dumneavoastrã, toate
iniþiativele asumate sunt legale
ºi constituþionale. Proiectele
propuse sau aflate în dezbatere
publicã organizatã de Ministe-
rul Justiþiei, iar acum sunt în
dezbatere parlamentarã... Cu
toate acestea, pentru opinia pu-
blicã nu a fost suficient, drept

pentru care am hot sã-mi îna-
intez demisia din funcþia de mi-
nistru al Justiþiei”, a mai spus
Florin Iordache, dupã ºedinþa
Executivului.

“Premierul Sorin Mihai Grin-
deanu a transmis astãzi (n.r ieri)
preºedintelui României, Klaus
Werner Iohannis, propunerea de
nominalizare a ministrului dele-
gat pentru Afaceri Europene, Ana
Birchall, ministru interimar al
Justiþiei’’, a precizat Executivul
prin intermediul unui comunicat
de presã. Propunerea a fost fã-
cutã în conformitate cu preve-
derile art. 106 ºi art. 107 alin.
(3) ºi (4) din Constituþia Româ-
niei, republicatã, precum ºi cu
cele ale art. 9 din Legea nr.90/
2001 privind organizarea ºi

funcþionarea Guvernului Româ-
niei ºi a ministerelor, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.

Ana Birchall a urmat cursuri-
le de masterat ºi doctorat în
drept la Yale Law School din SUA
ºi a lucrat ca avocat colaborator
la firma de avocaturã White &
Case LLP din New York. Ulte-
rior, a lucrat la Ministerul Afa-
cerilor Externe ºi comisia pen-
tru politicã externã a Senatului,
iar în intervalul iulie 2012- de-
cembrie 2012 a fost consilier al
premierului de atunci, Victor
Ponta, apoi Înalt Reprezentant
pentru afaceri europene ºi par-
teneriat cu SUA. Ea mai fost se-
cretar ºi apoi preºedinte al co-
misiei pentru afaceri europene
din Camera Deputaþilor.

Mihai Chirica, vicepreºedinte PSD, despre demisia
lui Florin Iordache: Îl compãtimesc pe colegul Grindeanu

Vicepreºedintele PSD, Mihai Chirica, nu vede demisia lui
Florin Iordache ca pe un motiv de bucurie ºi considerã cã
premierul Sorin Grindeanu va trebui sã facã „o mutare de

ºah”, pentru a demonstra cã partidul promoveazã lupta
împotriva corupþiei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

plu sã fie proiect de legi dupã prin-
cipiul legilor. Este o mutare grea,
pe care trebuie sã o facã, eu îl sus-
þin, desigur, ºi, în maniera în care
pot fi de folos, îl voi ajuta cât pot
de mult”, a declarat Mihai Chirica,
vicepreºedinte al PSD.

Întrebat dacã el considerã cã a
fost vorba despre o demisie sau o
demitere în cazul lui Florin Iorda-
che, Mihai Chirica a rãspuns cã,
din informaþiile pe care le are din

spaþiul public, ar fi vorba de demi-
sie. „Cu siguranþã este ºi o ches-
tiune legatã de echipã, de grup, hai
sã spunem aproape de familie, care
probabil i-a lãsat aceastã demnita-
te de a-ºi da demisia. Demisia este
un act unilateral, nu se poate con-
testa, demiterea se putea ºi con-
testa pe diverse motive. Prin ur-
mare s-a mai depãºit o etapã, ur-
meazã cea mai grea etapã”, a rãs-
puns Chirica.

Întrebat dacã demisia lui Iorda-
che poate fi consideratã o victorie
a strãzii, Chirica a rãspuns cã „este
o victorie a acestei þãri”. „Cred cã
dacã este o victorie neapãrat este
o victorie a þãrii, nici a strãzii, nici
a nimãnui. Este o victorie a acestei
þãri care a arãtat tuturor cã Româ-
nia este ºi poate rãmâne o emble-
mã în ceea ce înseamnã lupta îm-
potriva unor excese care se pot
manifesta atât în actul de guver-
nare, cât ºi în celelalte decizii care
sunt publice. Este un exemplu în
ceea ce înseamnã lupta împotriva
corupþiei, este un lucru care tre-
buie urmat ºi probabil cã la nivel
european se va vorbi de bine”, a
afirmat liderul PSD Iaºi.
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O lume supãratã!O lume supãratã!O lume supãratã!O lume supãratã!O lume supãratã!
Avem de acum douã mari mitinguri-

mamã, care nu dau semne sã se epuize-
ze: unul în Piaþa Victoriei, mult mai cor-
polent searã de searã ºi altul la Palatul
Cotroceni, deloc firav. ªi la unul ºi la
celãlalt se scandeazã, în pofida frigului
nemilos, într-un repertoriu diversificat,
ºi mult îmbunãtãþit, demisia guvernului
Grindeanu ºi, respectiv, demisia preºedin-

telui Klaus Iohannis. Care s-a ºi aflat, în
mijlocul celor din Piaþa Victoriei, încer-
când inoperant, miercuri, un dialog ºi cu
cei de la Palatul Cotroceni. În opinia sa,
„imaginea aceea splendidã din Piaþa
Victoriei, cu telefoanele iluminate
(...), românii au ieºit pe stradã ºi au
readus lumina în procesul democra-
tic”. Numai cã feeria luminiþelor este pa-

tentatã pe maidanul din Kiev, acum patru
ani. Simbolistica evenimentului o cunoaº-
tem. Protestatarii de la Cotroceni nu se
sincronizeazã deloc cu cei din Piaþa Vic-
toriei. Cum Valer Dorneanu, preºedintele
CCR, dupã abrogarea OUG 13/2017, ce
avea drept scop modificarea Codului Pe-
nal, în acord cu dispoziþii mai vechi ale
Curþii Constituþionale, a anunþat ieri res-
pingerea cererii Avocatului Poporului, cu
majoritate de voturi, adãugând cã este in-
admisibilã, am putea spune cã, pe cale
juridicã „Ordonanþa discordiei” rãmâ-
ne o amintire. Nu a produs efecte. S-a
spus, deja, repetat cã fusese inabil pro-
movatã de Guvern, dar nu ilegitim. Deºi
la 10 ani, de la admiterea în UE, din cele
peste 1.200 de ordonanþe de urgenþã ale
guvernelor care s-au perindat, vreo 34
au fost în domeniul justiþiei. „Oricât de
fragilã ar fi democraþia noastrã, preciza
pentru site-ul euronews europarlamenta-
rul ALDE Norica Nicolai, e de neconce-
put ca legile sã fie fãcute în stradã, sub
presiune ºi emoþie. Procedând astfel am
ignora cel mai improtant mecanism de-
mocratic, care este votul popular”. Con-
cluzia eurodeputatului român: recentele
evoluþii caracterizate de ample proteste
de stradã sunt rezultatul unei bãtãlii poli-
tice, care din pãcate nu s-a încheiat dupã
alegeri. Un punct de vedere raþional. În
Parlament, preºedintele Klaus Iohannis

enunþase recent, „marja” în care princi-
palul partid de guvernãmânt poate sã ac-
þioneze: „retragerea ordonanþei 13 ºi,
eventual, demiterea chinuitã a unui
ministru este cu certitudine prea pu-
þin. Alegeri anticipate sunt în aceastã
fazã prea mult”. Ieri, ministrul justiþiei,
Florin Iordache, a demisionat. În tradu-
cere liberã, fiecare înþelege ce crede de
cuviinþã în aceastã fazã a lucrurilor. Pro-
testele continuã ºi nu s-a ieºit din barica-
darea în nervozitate. Prin Decizia numã-
rul 405 din 15 iulie 2016, CCR motivase
cum trebuie definitã „infracþiunea de
abuz în serviciu” pentru a fi în acord
cu Constituþia: sintagma „îndeplineºte
în mod defectuos din cuprinsul dispo-
ziþiilor (...) din Codul Penal, nu poate
fi interpretatã decât în sensul cã în-
deplinirea atribuþiei de serviciu se re-
alizeazã prin încãlcarea legii”. OUG
numãrul 13/2017 a fost abrogatã pe un
fond de stare emoþionalã. Evident se va
trece la o reglementare mult mai elabora-
tã, presupunem, de cãtre Parlament, pe
bazã de proiect de lege. Protestele din
stradã ne sugereazã cât de divizatã este
societatea ºi cât de dezbinaþi suntem cu
toþii. Fiecare tabãrã are propriul punct
tranºant de vedere. Dificultatea cea mare
este identificarea unei „mediane” conve-
nabile, de care suntem sau nu capabili.

VALENTIN CEAUªESCU

Potrivit primarului interimar al
Craiovei, Mihail Genoiu, fostul
ministru al Sportului în Guvernul
Ponta, Gabriela Szabo, a venit
special pentru a se interesa de con-
strucþia stadionului de atletism din
Bãnie. Autoritãþile locale i-au pus
la dispoziþie planºele ºi s-au con-
sultat în ceea ce priveºte detaliile
tehnice ale viitoarei arene. „Gabi
Szabo a fost încântatã de ceea ce
a vãzut ºi a precizat cã se bucurã
de faptul cã, în România, mai
existã oraºe care investesc în
aceastã ramurã sportivã ºi cã abia
aºteaptã sã participe la inaugura-

Multipla campioanã a României la atletism, Gabriela Szabo, s-a aflat,
ieri, la Craiova, unde a analizat, împreunã cu echipa din Primãrie, propu-

nerile pentru construirea noului Stadion de Atletism.

rea lui”, a postat, pe facebook,
Mihail Genoiu, dupã întâlnirea de
la Primãrie.

S-a ales dintre
mai multe variante

de proiectare
Întrebat ulterior în ce a constat

ajutorul dat de campiona Gabriela
Szabo, primarul intermar al Cra-
iovei a precizat cã Primãria deþi-
ne mai multe variante despre cum
trebuie sã arate stadionul de atle-
tism, care se construieºte lângã
Sala Polivalentã, iar atleta româ-

nã i-a ajutat sã se decidã asupra
uneia dintre ele, fiind consideratã
cea mai bunã soluþie tehnicã.
„Proiectantul ne-a pus la dispozi-
þie mai multe variante pentru con-
strucþia stadionul de atletism, Cla-
sa 3A, iar Gabriela Szabo ne-a aju-
tat la alegerea celei mai bune din-
tre acestea”, a precizat Mihail
Genoiu.

ªantierul este sistat
din toamnã

Primãria Craiova a sistat, toam-
na trecutã, lucrãrile pe ºantierul
stadionului de atletism. Municipa-
litatea a luat atunci decizia sã dea
curs solicitãrii venite din partea
Federaþiei de Atletism, care a pro-
pus sã se vinã, mai bine, cu un
stadion care sã se ridice la stan-
darde înalte, astfel încât sã poatã
fi omologat ºi pentru competiþii
internaþionale. În octombrie, au-
toritãþile locale au prezentat con-
silierilor municipali o informare în
care s-a venit cu propunerea ca
Stadionul de Atletism de 5.000 de
locuri sã se extindã puþin ºi, cu
tot cu dotãrile necesare, sã devi-
nã unul de Clasa 3A.

Ce înseamnã
stadion de Clasa 3A

Primarul de atunci al Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu, a explicat în
ce constã diferenþa dintre prima

viziune, cu care s-a pornit la lu-
cru, ºi cea de-a doua versiune.
Iniþial, Primãria Craiova îºi propu-
sese ca stadionul de atletism sã fie,
de fapt, o arenã mixtã: pe gazonul
central sã se joace fotbal, iar de
jur-împrejurul sãu sã existe o pis-
tã de atletism, destinatã competi-
þiilor de acest gen. În varianta nouã,
sunt scoase din calcul partidele de
fotbal, pe gazon urmând sã fie gãz-
duite ºi alte probe de atletism, cum
sunt sãritura în lungime, arunca-
rea ciocanului, aruncarea greutãþii
sau aruncarea suliþei.

Se pleacã de la
o finanþare de 2,3
milioane de euro
Stadionul de Atletism este pro-

iectat sã aibã 5.000 de locuri ºi

va fi realizat, în totalitate, cu fon-
duri de la bugetul local. În pro-
iectarea iniþialã, s-a plecat de la
o sumã de 6,08 milioane de lei,
plus TVA, care ar fi trebuit sã
acopere costurile cu proiectarea
ºi execuþia lucrãrilor. Ulterior,
Primãria Craiova a venit ºi cu o
suplimentare de 2,7 milioane de
lei, bani necesari pentru introdu-
cerea reþelelor de utilitãþi. În to-
tal, stadionul ar fi trebuit sã ne
coste 10 milioane de lei, adicã 2,3
milioane de euro. Nici devizul
acesta nu mai stã în picioare, ur-
mând sã fie ajustat în funcþie de
lucrãrile care necesitã sã fie fã-
cute pentru ca stadionul sã co-
respundã Clasei 3A.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Oraºul Filiaºi, situat la graniþa
Doljului cu judeþele Mehedinþi ºi
Gorj, a început sã cunoascã din
aceastã perioadã un imbold în ad-
ministraþia localã, prin schimba-
rea conducerii primãriei. Social-
democratul Gheorghe Ilie-Coste-
luº, aflat la primul sãu mandat de
primar, dã asigurãri cã investiþii-
le în Filiaºi vor fi prioritare pe du-
rata mandatului sãu. Poate cã ºi
vârsta este un atu, dar ºi compe-
tenþa administrativã dobânditã,
încã de pe vremea când îndepli-
nea funcþia de viceprimar al ace-
luiaºi oraº.
Traficul va fi fluidizat

Strãbãtut de drumul european,
oraºul Filiaºi are cel puþin în in-
tervalele de vârf un trafic destul
de aglomerat pe bulevardul Ra-
coþeanu. Cu ºcoli, grãdiniþe, spaþii
comerciale, instituþii publice si-
tuate pe ambele pãrþi ale bulevar-
dului central, conducãtorii auto
sunt obligaþi sã mãreascã timpul
de parcurgere spre destinaþie pen-
tru a da prioritate localnicilor.
„Parcãrile laterale pe drumul eu-
ropean ce strãbate oraºul Filiaºi

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Parcãri laterale ºi helioport,Parcãri laterale ºi helioport,Parcãri laterale ºi helioport,Parcãri laterale ºi helioport,Parcãri laterale ºi helioport,
urmãtoarele investiþii în Filiaºiurmãtoarele investiþii în Filiaºiurmãtoarele investiþii în Filiaºiurmãtoarele investiþii în Filiaºiurmãtoarele investiþii în Filiaºi

Noua conducere executivã a oraºului
Filiaºi instalatã dupã alegerile locale de
anul trecut se pregãteºte în aceastã pe-
rioadã sã aducã o infuzie de modernitate
în dotãrile edilitare ale localitãþii. Sistem
de semaforizare pe tot bulevardul Raco-
þeanu, parcãri laterale tot aici, pentru a

descongestiona traficul pe drumul euro-
pean; construirea unui helioport la Spita-
lul Municipal Filiaºi, ce va permite în vii-
tor trecerea unitãþii la rangul de spital de
urgenþã sunt doar câteva din investiþiile
pe care primarul Gheorghe Ilie-Costeluº
ºi le va asuma în acest an.

sunt o necesitate. Un sistem de
semaforizare, aici, va fi ºi el im-
plementat pentru cã a
devenit la fel de util.
Traficul este unul des-
tul de crescut, mai ales
cã aceastã cale de co-
municaþie leagã multe
din regiunile þãrii”, ne-
a declarat Gheorghe
Ilie-Costeluº, prima-
rul oraºului Filiaºi.

Extinderea reþelei de
apã ºi canalizare a în-
semnat pentru majorita-
tea strãzilor ºi aleilor din
oraº o afectare a carac-
teristicilor iniþiale. Motiv
pentru care, edilul pro-
mite cã un alt proiect de
anvergurã va fi ºi refa-
cerea strãzilor afectate.
Sãnãtatea,
pe primul loc

Spitalul Filiºanilor are în struc-
turã 154 paturi, defalcate pe secþii
ºi compartimente medicale: sec-
þia medicinã internã, secþia pedia-
trie, compartiment neonatologie,
compartiment A.T.I., secþii ºi

compartimente chirurgicale – sec-
þia chirurgie generalã, comparti-
ment O.R.L., secþia obstetricã-
ginecologie -, C.P.U., situat la 40
km de Spitalul Judeþean Craiova,
80 km de Spitalul Judeþean Tg.-
Jiu, 80 km de Spitalul Judeþean
Drobeta Tr.-Severin.

Ca o particularitate a spitalului
este aceea cã, douã din cele cinci
pavilioane au fost donate în anul
1886, prin testament, de cãtre fa-
milia boierilor Smaranda ºi Dimi-
trie Filiºanu, pentru a asigura asis-
tenþa medicalã a locuitorilor aflaþi
pe moºia sa. ªi un citat din testa-
ment: «Spitalul de la Filiaºiu pen-
tru a cãrui întreþinere afectez ju-
deþului Dol-Jiu fondul legat sã
poarte denumirea de: „SPITALUL
FILIªANILOR” un pavilion spe-

cial pentru Ophtalmie».
Spitalul Filiºanilor, aflat la
interferenþa a trei judeþe:
Dolj, Gorj ºi Mehedinþi,
asigurã servicii de sãnãta-
te la o populaþie de apro-
ximativ 27.000 locuitori,
din care 16.900 în Filiaºi.

„Avem nevoie de doi
medici de urgenþã pentru
a deschide ºi o linie de
gardã. Totodatã, avem în
vedere construirea unui
helioport la acest spital,
pentru cã, ulterior, vom
lupta sã-l ridicãm la ran-
gul de spital de urgenþã.
Proximitatea celor douã
judeþe învecinate: Mehe-
dinþi ºi Gorj, cu toate localitãþile
lor cele mai apropiate de noi este
un argument în plus sã facem
toate demersurile în vederea în-
deplinirii standardelor de calitate
medicalã cerute de autoritãþile de

resort”, a mai precizat primarul
oraºului Filiaºi.
Biblioteca intrã în reabilitare

Instituþiile de culturã vor primi
ºi ele o atenþie sporitã din partea
executivul local. „Reabilitarea Bi-
bliotecii orãºeneºti este o nece-
sitate. Este o clãdire veche, nu
este cuprinsã în lista obiective-
lor de patrimoniu ºi putem sã-i
redãm o înfãþiºare mult mai
agreabilã, încercând sã atragem

cât mai mult tinerii spre actul de
culturã. Concurenþa profesiona-
lã actualã este tot mai acerbã, ni-
velul de competenþe solicitat pe
piaþa muncii este tot mai ridicat
ºi mai specializat. Din aceste con-

siderente apreciem cã este mai
mult decât necesar sã creºtem
timpul petrecut de elevi, ºi nu
numai, în cadrul bibliotecii. Vom
demara ºi reabilitarea Casei de
Culturã, pentru a cuprinde toatã
aceastã paletã de aºezãminte cul-
turale locale”, a punctat Gheor-
ghe Ilie-Costeluº.

În finalul acestui an, adminis-
traþia localã a Filiaºului îºi pro-
pune sã finalizeze Planul Urbanis-
tic General, Registrul pentru Spa-
þii Verzi ºi o staþie de transfer de-
ºeuri. „Este o perioadã cu un
mare volum de lucru, mai ales cã
avem organigrama primãriei in-
complet ocupatã. Este ºi frumos
sã lucrezi în administraþia localã,
dar este ºi o muncã foarte grea.
Dar, când vedem cã proiectele pe
care le propunem locuitorilor
prind contur, cum este cel pri-
vind achiziþia de terenuri ºi imo-
bile pentru a deschide un parc
industrial, aici, în Filiaºi, avem
bucuria cã lucrurile merg spre
bine” a concluzionat primarul
Gheorghe Ilie-Costeluº.

În urma recensãmântului din
2011, oraºul Filiaºi avea 16.900 de
locuitori. Satele aferente sunt Filiaºi
12.067, Almãjel 58, Bâlta 1.068, Bra-
niºte 94, Fratoºtiþa 2.337, Rãcarii de
Sus 1.157, Uscãci 119 locuitori.
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Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO)
Craiova ºi procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial, împreunã cu
mascaþi, au descins la patru locuin-
þe, trei dintre ele pe raza municipiu-

Medicii au raportat 1.139 cazuri
de infecþii acute ale cãilor respira-
torii superioare ºi 586 de cazuri de
pneumopatii acute. Numãrul total
al cazurilor de viroze înregistrat în
aceasta sãptãmânã (1.725) este
este uºor mai scãzut faþã de va-
loarea înregistratã în sãptãmâna
anterioarã (1.744 cazuri) ºi se în-
cadreazã în evoluþia multianualã.
Ponderea spitalizãrilor din numã-
rul total de cazuri a fost 11,65%.
Deoarece morbiditatea înregistra-
tã se aflã în intervalul aºteptat, dar
existã dovada circulaþiei de viru-
suri gripale în populaþie, DSP Dolj
a caracterizat sãptãmâna prin „ac-
tivitate gripalã sporadicã”.

Vaccinarea antigripalã rãmâne
principala mãsurã de protecþie

În aceste condiþii, cei care pre-
zintã semne de rãcealã ar trebui sã
nu ezite sã anunþe medicul de fami-
lie. Pentru prevenirea apariþiei altor
cazuri de gripã, medicii din cadrul
Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj
recomandã populaþiei sã respecte o
serie de mãsuri. Printre acestea, sã
þinã cont de regulile de igienã.

Vaccinarea antigripalã rãmâne
însã cea mai importantã metodã de
prevenire a infecþiei ºi în special a
complicaþiilor cauzate de infecþia
gripalã. Imunizarea este importantã
în special pentru persoanele cu risc
de complicaþii asociate gripei ºi
pentru persoanele care îngrijesc
aceste personae, care beneficiazã

Douã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în DoljDouã cazuri de gripã, confirmate în Dolj
În ultima sãptãmânã, în judeþul Dolj, s-au înregistrat douã cazuri de cu
virusul AH3N2. Potrivit reprezentanþilor Direcþiei de Sãnãtate Publicã

Dolj, au existat trei cazuri suspecte, însã unul dintre ele nu a fost confirmat
de Institutul „Cantacuzino” din Bucureºti.

de vaccin gratuit prin cabinetele
medicilor de familie.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între
6 luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, dia-
bet zaharat, obezitate, astm sau
virusul imunodeficienþei umane;
gravide; medici, cadre sanitare

medii ºi personal auxiliar, atât din
spitale, cât ºi din unitãþile sanitare
ambulatorii, inclusiv salariaþi ai in-
stituþiilor de ocrotire (copii sau
bãtrâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi
cronic, care prin natura activitãþii
vin în contact respirator cu pa-
cienþii sau asistaþii; persoane,

adulþi ºi copii, rezidente în insti-
tuþii de ocrotire socialã precum ºi
persoane care acordã asistenþã
medicalã, socialã ºi îngrijiri la do-
miciliu persoanelor la risc înalt;
toate persoanele cu vârsta egalã
sau peste 65 de ani.

Un mijloc de prevenþie la înde-
mânã rãmâne igiena personalã, pre-
cum spãlarea mâinilor cu apã ºi
sãpun din abundenþã. Alte reco-

mandãri sunt izolarea la domiciliu
sau spital a persoanelor bolnave;
evitarea colectivitãþilor – serviciu,
grãdiniþã, ºcoala, spaþii închise,
supraaglomerate; folosirea batistei
sau ºerveþelului de unicã folosinþã
în cazul strãnutului sau tusei; spã-
latul mâinilor cu apã caldã ºi sã-

pun dupã strãnutat sau tuse; ves-
timentaþie adecvatã temperaturii de
afarã; evitarea vizitelor la persoa-
nele bolnave; aerisirea încãperilor
la domiciliu sau la locul de muncã;
alimentaþie sãnãtoasã cu multe
fructe ºi legume cu aport crescut
de vitamine; miºcare fizicã în aer
liber, efortul fizic tonificând orga-
nismul.

Antibiotice, doar
cu prescripþie de la medic
Medicii spun cã, de cele mai

multe ori, pacienþii ajung la spital
atunci când boala este într-un sta-
diu avansat, iar vindecarea nece-
sitã un tratament mai îndelungat.
În schimb, nu este indicat consu-
mul de antibiotice fãrã prescrip-
þie din partea medicului întrucât
o astfel de atitudine ar putea de-
termina apariþia mai multor pro-
bleme medicale. Potrivit medici-

lor, automedicaþia cu antibiotice în
cazul virozelor respiratorii este una
eronatã, care poate avea efecte se-
cundare. Asta pentru cã virozele
respiratorii sunt în proporþie de
90% de origine viralã ºi nu rãs-
pund la tratamentul cu antibioti-
ce. Administrarea abuzivã de an-
tibiotice poate avea ca rezultat
negativ, în timp, apariþia rezisten-
þei la acest tip de medicamente.
În aceste condiþii, în momentul în
care organismul se confruntã cu
infecþii bacteriene, antibioticele nu
îºi mai fac efectul.

În aceastã perioadã este indicat
consumul de fructe ºi legume, care
asigurã un aport optim de vitami-
ne, pentru întãrirea sistemului imu-
nitar. Este, de asemenea, impor-
tant sã se respecte orele de somn
pentru a evita slãbirea sistemului
imunitar.

RADU ILICEANU
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Doi craioveni, de 30, respectiv 38 de ani, au
fost arestaþi preventiv pe o perioadã de 30 de zile,
în cursul zilei de miercuri, în baza mandatelor
emise de Tribunalul Dolj, pentru comiterea in-
fracþiunilor de trafic de persoane ºi camãtã. Cei
doi sunt acuzaþi cã au obligat mai multe tinere la

practicarea prostituþiei în Marea Britanie ºi Ita-
lia în folosul lor. În plus, bãrbatul de 30 de ani
dãdea bani cu împrumut, apoi îi forþa pe oameni
sã-i achite dobânzi mari, iar cel de 38 de ani se
sustrãgea de la executarea unei pedepse de 1 an
ºi 2 luni închisoare primitã anul trecut.

lui Craiova  ºi a patra în localitatea
Vârvoru de Jos, în urma cãrora au
fost gãsite ºi ridicate suma de
17.750 de euro, 4 pistoale, 47 de
cartuºe cu bilã de cauciuc, telefoa-
ne mobile, memory-stick-uri, dar

ºi mai multe înscrisuri. În plus, au
fost „sãltaþi” craiovenii Sandu So-
rin, de 38 de ani, ºi ªerban Ionel,
de 30 de ani, ambii fiind acuzaþi de
sãvârºirea infracþiunilor de trafic de
persoane ºi camãtã. Potrivit DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova,
„în cauzã existã suspiciunea rezo-
nabilã cã în  perioada 2010 –
2017 inculpaþii Sandu Sorin ºi ªer-
ban Ionel au exploatat sexual, prin
determinarea la practicarea prosti-
tuþiei, mai multe persoane de sex
feminin majore, în  Marea Brita-
nie, în localitatea Birmingham,
precum ºi în Italia, în Roma.  Ex-
ploatarea sexualã s-a realizat prin
acte de inducere în eroare, constrân-
gere fizicã ºi moralã sau profitând
de starea de vãditã vulnerabilitate
a persoanei ori prin darea de bani
sau alte foloase în schimbul con-
simþãmântului persoanei care avea
autoritate asupra victimei”. Mai
mult, oamenii legii au stabilit cã

ªerban Ionel, persoanã neautoriza-
tã, a dat bani cu dobândã mai mul-
tor persoane vãtãmate, iar ulterior,
prin constrângere moralã, a obligat
victimele la restituirea împrumutu-
lui ºi plata dobânzilor. Cât despre
partenerul sãu, Sandu Sorin, aces-
ta a fost condamnat definitiv la ju-
mãtatea anului trecut, la 1 an ºi 2
luni de închisoare cu executare pen-
tru infracþiunea de conducere pe
drumurile publice a unui autovehi-
cul fãrã a avea permis de conduce-
re ºi de atunci se sustrãgea de la
executarea pedepsei. Cei doi au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, iar mier-
curi au fost prezentaþi Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de instan-
þã: „Admite propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Înalta Curte de

Casaþie ºi Justiþie – Direcþia de In-
vestigare a Infracþiunilor de Cri-
minalitate Organizatã ºi Terorism
– Serviciul Teritorial Craiova Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
paþilor ªERBAN IONEL ºi SAN-
DU SORIN pe o perioadã de 30 de
zile, începând cu data de
08.02.2017 pânã la data de
09.03.2017 inclusiv. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
Camera de Consiliu , astãzi, 08 fe-
bruarie 2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Acþiunea a fost realizatã cu spri-
jinul poliþiºtilor din cadrul Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Dolj,
precum ºi a jandarmilor doljeni, au
mai precizat anchetatorii.

CARMEN ZUICAN
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Programul de stimulare a cumpãrãrii de
autoturisme noi a demarat în luna aprilie
2015, când a fost alocat un plafon total al
garanþiilor în valoare de 350 milioane lei.
Perioada scurtã avutã la dispoziþie de finan-
þatorii parteneri pentru promovarea facilitã-
þilor oferite de acest program, precum ºi
condiþiile de creditare foarte apropiate de cele
ale pieþei financiare, au determinat o utiliza-
re foarte redusã a plafonului. Astfel, pânã la
sfãrºitul anului 2015 au fost acordate un
numãr de 193 garanþii în valoare totalã de
3,257 milioane lei.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Se continuã ProgramulSe continuã ProgramulSe continuã ProgramulSe continuã ProgramulSe continuã Programul
”””””Prima MaºinãPrima MaºinãPrima MaºinãPrima MaºinãPrima Maºinã”””””

Pentru continuarea Programului de stimulare a cumpãrãrii de autoturisme
noi, Executivul a aprobat  ieri, printr-o Hotãrâre, completarea Normelor de

aplicare referitoare la acest program. În acest sens, Guvernul a aprobat
stabilirea plafonului pentru 2017 la nivelul sumei de 50 milioane lei, din dife-

renþa neutilizatã din plafonul alocat pentru anul 2016.

75 de garanþii acordate în valoare totalã
de 1,411 milioane

Prin  HG nr.233 din 30 martie 2016 s-a
aprobat plafonul garanþiilor pentru anul 2016
în sumã de 100 mil lei, din diferenþa neuti-
lizatã din plafonul alocat pentru anul 2015,
respectiv s-au adus îmbunãtãþiri condiþiilor
programului, în sensul includerii primei de
casare acordate în cadrul Programului  de
stimulare a înnoirii Parcului auto naþional
pentru justificarea achitãrii avansului mi-
nim obligatoriu de 5% din preþul de achizi-

þie prevãzut în legislaþia Programului Prima
Maºinã. Aceastã facilitate a devenit opera-
þionalã la data de 14 iunie 2016 când a de-
marat Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naþional determinând o utili-
zare a plafonului alocat pentru 2016 de
aproximativ 1,41%, reprezentând un numãr
total de 75 de garanþii acordate în valoare
totalã de 1,411 milioane.

„Prin acest program se încurajeazã
achiziþia de autovehicule situate în palie-

rele joase de preþ sau maºinile puþin po-
luante cu litraj mic ºi consum redus de
combustibil. De asemenea, se doreºte con-
tinuarea mecanismului care sã conducã la
diversificarea paletei de produse de credi-
te auto la costuri mai mici decât cele prac-
ticate la momentul actual, având în vedere
faptul cã lipsa garanþiilor conduce la cos-
turi mai mari ale contractãrii unui credit”,
se precizeazã într-un comunicat de presã
al Guvernului.

În acest sens, regulamentul pri-
vind politica de coeziune a fost
modificat prin introducerea unei -
rate de cofinanþare din partea UE
de pânã la 100% pentru lucrãrile
de reconstrucþie în caz de dezas-

„V„V„V„V„Vizita mea în Italiaizita mea în Italiaizita mea în Italiaizita mea în Italiaizita mea în Italia
este un simbol al solidaritãþii”este un simbol al solidaritãþii”este un simbol al solidaritãþii”este un simbol al solidaritãþii”este un simbol al solidaritãþii”

Comisarul european pentru politica
regionalã, Corina Creþu, efectueazã timp
de patru zile, începând de ieri, o vizitã
oficialã în Italia. În noiembrie 2016, Co-
misia a anunþat acordarea unei prime
tranºe de asistenþã, în valoare de 30 mi-

lioane de euro, prin Fondul de solidari-
tate al UE, pentru a sprijini Italia dupã
cutremure. Comisia a propus totodatã ºi
finanþarea integralã a lucrãrilor de re-
construcþie în cadrul programelor finan-
þate prin fondurile structurale.

tre naturale. În prima zi, înaltul ofi-
cial european a vizitat situl istoric
Pompei, în curs de restaurare cu
sprijinul Fondului european de dez-
voltare regionalã. Comisarul pentru
politicã regionalã a participa apoi la

un dialog cu cetãþenii la Napoli, îm-
preunã cu dl Claudio de Vincenti,
ministru responsabil pentru coeziu-
nea teritorialã, ºi s-a întâlnit cu pre-
ºedinþii regiunilor din sudul Italiei. 
Astãzi, Corina Creþu va participa
la o conferinþã privind viitorul po-
liticii de coeziune, organizatã la
Città della Scienza din Napoli. 

  Mâine, comisarul  european-
 va cãlãtori în regiunea Umbria,

afectatã de cutremurele din luni-
le august ºi octombrie 2016 ºi ia-
nuarie 2017, ºi va vizita oraºele
Perugia ºi Norcia.  „Vizita mea
în Italia este un simbol al soli-
daritãþii, þara fiind din nou afec-
tatã de cutremure luna trecutã.
Dupã cum a declarat ºi preºedin-
tele Juncker, vom sprijini Italia
pe tot parcursul procesului de re-
construcþie, iar fondurile UE vor

fi de ajutor. Voi vizita Basilica
San Benedetto din Norcia, care
sper sã îºi recapete curând fru-
museþea de odinioarã cu ajuto-
rul fondurilor alocate în cadrul
politicii de coeziune. Gândul meu
se îndreaptã ºi cãtre familiile ce-
tãþenilor români care ºi-au pier-
dut viaþa în seismele ce au afec-
tat Italia”, declarat comisarul-
 Creþu înainte de vizitã.

Consultarea publicã se va des-
fãºura pe o perioadã de opt sãp-
tãmâni, termenul sãu limitã fiind
data de 2 aprilie 2017. Ea se ba-
zeazã pe o consultare anterioarã
cu pãrþile interesate, care a avut
loc la sfârºitul anului 2016, în per-
spectiva lansãrii Corpului euro-
pean de solidaritate. „Mã bucur
sã constat cã înfiinþarea Corpu-

21.000 de tineri au aderat la Corpul21.000 de tineri au aderat la Corpul21.000 de tineri au aderat la Corpul21.000 de tineri au aderat la Corpul21.000 de tineri au aderat la Corpul
european de solidaritateeuropean de solidaritateeuropean de solidaritateeuropean de solidaritateeuropean de solidaritate

Zeci de mii de tineri, din toate statele membre, s-au înscris deja
în Corpul european de solidaritate. Comisia are în vedere, în pri-
mãvara acestui an, sã prezinte o propunere legislativã pentru a
conferi baza juridicã necesarã acestei iniþiative. În acest scop, ea a
lansat, la începutul acestei sãptãmâni, o consultare publicã pentru
a defini prioritãþile-cheie ºi pentru a identifica modalitãþile de im-
plementare a Corpului european de solidaritate. Ea se adreseazã
tinerilor, cadrelor didactice, organizaþiilor neguvernamentale, an-
gajatorilor, autoritãþilor publice ºi tuturor pãrþilor interesate. 

lui european de solidaritate avan-
seazã conform planificãrii. Cu
atât de multe persoane deja în-
registrate, putem concluziona cã
tinerii europeni sunt încântaþi de
aceastã nouã oportunitate de a-
ºi spori capacitatea de inserþie
profesionalã, fãcând totodatã
dovada spiritului lor de solida-
ritate ºi aºtept cu interes sã aflu

punctele lor de vedere, precum ºi
opiniile tuturor celorlalte pãrþi
implicate”, a subliniat Comisarul
pentru ocuparea forþei de mun-
cã, afaceri sociale, competenþe ºi
mobilitatea forþei de muncã,Ma-
rianne Thyssen.

Aspiraþiile
iniþiativei

Tinerii ºi orga-
nizaþiile care parti-
cipã la consultarea
publicã vor putea
sã evalueze diferi-
tele obiective ale
iniþiativei, sã arate
ce îi motiveazã sã
se implice, sã îºi
transmitã nevoile
în materie de infor-
mare ºi orientãri ºi sã facã
schimb de bune practici. Ulterior,
vor avea loc ºi consultãri speci-
fice cu principalele pãrþi intere-
sate implicate în activitãþile pen-
tru tineret în UE. „Lansarea ini-

þiativei privind Corpul european
de solidaritate a fost un succes
ºi apreciez interesul deosebit ma-
nifestat de un numãr atât de mare
de tineri care sunt gata sã îºi de-
dice o parte din timpul ºi efortu-
rile lor pentru a-i ajuta pe alþii.
Acum este nevoie sã pregãtim cu
atenþie etapele urmãtoare. Suges-
tiile din partea tinerilor ºi a or-
ganizaþiilor care pun în practicã
valorile ºi aspiraþiile iniþiativei

sunt cruciale pentru a asigura
reuºita acesteia.”, Comisarul
pentru educaþie, culturã, tineret
ºi sport, Tibor Navracsics, a
spus, la rândul sãu:

Voluntariat la început
de carierã

Marþi, 7 decembrie 2016, Co-
misia a lansat Corpul european de
solidaritate. Acesta le permite tine-
rilor cu vârsta cuprinsã între 18 ºi
30 de ani sã ia parte la o serie de
activitãþi, pentru a-ºi manifesta
solidaritatea faþã de oameni aflaþi
în situaþii dificile, din întreaga UE.
Tinerii participanþi vor putea astfel

nu doar sã dobândeascã
competenþe importante ºi
experienþã profesionalã sau
de voluntariat la început de
carierã, ci ºi sã promove-
ze ºi sã consolideze valoa-
rea solidaritãþii, unul din
principiile fundamentale ale
Uniunii Europene. De la
lansare, peste 21.000 de ti-
neri au aderat la Corpul
european de solidaritate. Se
preconizeazã cã organiza-
þiile participante vor putea
sã înceapã selecþia de can-

didaþi eligibili la începutul lunii mar-
tie, primele activitãþi urmând sã de-
mareze în primãvarã. Obiectivul
este ca, pânã la sfârºitul anului
2020, 100.000 de tineri sã se alã-
ture acestui Corp.
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Notã
Propun, într-un serial pentru cititorii aces-

tei rubrici, ultimul interviu pe care marele
scriitor – jurnalist, poet ºi cineast conside-
rat genial în þara sa ºi în afara ei – Pier Paolo
Pasolini l-a acordat tânãrului, pe atunci, co-
leg de presã, Furio Colombo, azi apreciat
drept unul dintre „patriarhii” presei din Ita-
lia. Unicitatea acestui interviu, atestatã ºi
comentatã de-a lungul ultimelor peste patru
decenii, consistã în faptul cã el a avut loc cu
doar câteva ceasuri mai înainte ca intervie-
vatul, recte Pasolini însuºi, sã fie asasinat,
în noapte, pe plaja de la Ostia de lângã Roma.
Despre circumstanþele acelui asasinat ºi de-
spre istoria juridicã ce i-a urmat ºi care a
rãmas pânã astãzi nelãmuritã (între ipoteza
unui tânãr asasin condamnat la mulþi ani de
carcerã ºi abia de curând eliberat ºi un asa-
sinat politic, regizat de serviciile secrete ale
unui stat cu care victima s-a aflat întreaga
sa viaþã într-un permanent conflict) am mai
scris în acest colþ de paginã.

Însã ceea ce mi se pare relevant în aceste
poziþii pasoliniane este actualitatea lor indu-
bitabilã cu accente profetice pe care, de alt-
fel, le-a tot expus ºi impus în întreaga sa
activitate, ca ºi îndeosebi, în opera sa poli-
valentã. Pentru cititorul interesat, mi se pare
util sã-i recomand mãcar câteva dintre zeci-
le sale de pelicule cinematografice, între care
„Teorema”, „Evanghelia dupã Matei”, ca ºi

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU RestituiriRestituiriRestituiriRestituiriRestituiri

pe cea a cãrui premierã n-a mai apucat s-o
prezinte, cu titlul „Salo sau cele 120 de zile
ale Sodomei”, ca ºi romanul apãrut postum,
cu titlul „Petrol”.

Pier Paolo Pasolini
Suntem cu toþii în pericol (III)

Interviu realizat de Furio Colombo, cu
câteva ore înaintea asasinãrii scriitorului ºi
apãrut în nr. 2. al suplimentului  „Tutto-
libri” al cotidianului torinez „La Stampa”,
din 8 noiembrie 1975.

- S-ar zice cã ai nostalgia acelei lumi.
- Nu! Am nostalgia acelor oameni sãraci

ºi adevãraþi ce se bãteau ca sã doboare pe
acel stãpân fãrã a deveni acel patron. Fi-
indcã erau excluºi de cãtre toþi nimeni nu-i
colonizase. Mie mi-e fricã de aceºti negri
în revoltã, egali stãpânilor, la fel de prãdã-
tori, ce vor totul cu orice preþ. Aceastã în-
tunecatã încãpãþânare spre violenþa totalã
nu mai lasã sã se vadã „de ce semn eºti”.
Oricine a fost dus la spital în pragul morþii
mai are interes – cât timp mai are încã un
suflu de viaþã – faþã de ce îi vor spune
medicii despre ºansa de a trãi decât faþã de
ce-i vor spune poliþiºtii despre mecanismul
delictului. Bagã bine de seamã cã eu nu fac
nici un proces de intenþie, nici nu mã inte-
reseazã de-acum lanþul cauzã-efect, mai

întâi ei, mai întâi el, sau cine este vinova-
tul. Mi se pare cã am definit ceea ce tu
numeºti „situaþie”. E ca atunci când într-
un oraº plouã ºi nu s-au astupat gurile de
canal, apa urcã, e o apã inocentã, apã plu-
vialã, nu are nici furia mãrii, nici rãutatea
curenþilor unui râu. ªi totuºi, dintr-un mo-
tiv oarecare nu coboarã, ci urcã. E aceeaºi
apã pluvialã din atâtea poezioare copilãreºti
ºi din cântecelele din „cântând în ploaie”.
Însã urcã ºi te îneacã. Dacã am ajuns pânã
aici, eu zic: sã nu ne pierdem vremea pu-
nând o etichetã ici-colo. Sã vedem unde se
astupã acest blestemat de bazin, mai înain-
te de a ne fi înecat cu toþii.

- ªi tu, de aceea, i-ai vrea pe toþi ciobã-
naºi fãrã ºcoalã obligatorie, ignoranþi ºi
fericiþi.

- Spusã aºa, ar fi o prostie. Însã aºa-zisa
ºcoalã obligatorie fabricã în mod necesar
gladiatori disperaþi. Masa devine tot mai
mare, ca ºi disperarea, ca mânia. Sã presu-
punem cã aº fi lansat o butadã (ºi totuºi nu
cred). Spuneþi-mi voi un altceva. Se înþele-
ge cã am nostalgia revoluþiei pure ºi directe
a oamenilor oprimaþi ce are un singur scop,
de a-i face liberi ºi stãpâni pe ei înºiºi. Se
înþelege cã îmi imaginez cã ar putea veni
un astfel de moment în istoria italianã ºi în
cea a lumii. Tot ceea ce-i mai bun din ceea
ce gândesc va putea ºi sã-mi inspire una

din viitoarele mele poezii. Dar nu ceea ce
ºtiu ºi ceea ce vãd. Vreau sã spun pe ºleau:
eu cobor în infern ºi ºtiu lucruri ce nu clin-
tesc liniºtea altora. Dar fiþi atenþi. Infernul
urcã spre voi. E-adevãrat cã viseazã uni-
forma ºi justificarea sa (câteodatã). Dar e
la fel de adevãrat cã voinþa sa, nevoia sa de
a da cu bâta, de a agresa, de a ucide, e
puternicã ºi e generalã. Nu va rãmâne pen-
tru prea mult timp experienþa privatã ºi ris-
cantã a cuiva care a, cum sã spun, atins
„viaþa violentã”. Nu vã amãgiþi. ªi voi sun-
teþi, cu ºcoalã, televiziune, seninãtatea zia-
relor voastre, ºi voi sunteþi marii conserva-
tori ai acestei ordini oribile bazate pe ideea
de posesiune ºi pe ideea de a distruge. Pen-
tru mine, asta înseamnã o alta printre atâ-
tea operaþiuni ale culturii de masã. Nepu-
tând împiedica sã se întâmple anumite lu-
cruri, îºi gãseºte liniºte fabricând dulapuri.

- Însã abolind trebuie în mod necesar
spus a crea, dacã nu eºti ºi tu un distrugã-
tor. Cãrþile, spre exemplu, ce scop au? Nu
vreau sã þin partea celui ce se neliniºteºte
mai mult din cauza culturii decât a oame-
nilor. Dar aceºti oameni salvaþi, în viziu-
nea ta despre o lume diferitã, nu mai poate
fi primitivã (asta e o acuzaþie frecventã ce
þi se aduce) ºi nu vrem sã folosim represiu-
nea „mai avansatã”…

- Care mã îngrozeºte.

Conform Ordinului Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice nr.5068/31.08.2016, pri-
vind Metodologia de organizare ºi
desfãºurare a admiterii în învãþã-
mântul profesional de stat ºi a Or-
dinului Ministerului Educaþiei Na-
þionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr.
5069/31.08.2016 pentru anul ºco-
lar 2017/2018, luni, 13 februarie,
este data la care unitãþile de învã-
þãmânt care organizeazã învãþã-
mânt profesional de stat, stabilesc
dacã organizeazã sau nu preselec-
þia candidaþilor. „Pânã luni, 13 fe-
bruarie, aste acest termen. Dar, so-
licitãm tuturor unitãþilor ºcolare ca,
pânã pe 20 februarie, ora 14:00,
sã transmitã spre avizare Proce-
dura de selecþie ºi Procedura de

În data de 8 februarie, s-a în-
cheiat soluþionarea contestaþiilor de
cãtre Consiliul de Administraþie al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, în ceea ce priveºte solicitarea
cadrelor didactice, titulare, peste
vârsta legalã de pensionare, de men-
þinere pe post ºi în anul ºcolar 2017/
2018. Au fost depuse 61 de recla-
maþii, 26 dintre ele fiind admise.
Dintre acestea, cele mai multe sunt
pentru „educatoare” (cinci), urma-
te de „învãþãtor” (trei). Ca entitãþi,
cele mai multe cadre au fost pãs-
trate în ªcoala Gimnazialã „Nicolae
Bãlcescu” din Craiova (patru). Cele

Multe contestaþii rezolvate,Multe contestaþii rezolvate,Multe contestaþii rezolvate,Multe contestaþii rezolvate,Multe contestaþii rezolvate,
altele aflate în aºteptarealtele aflate în aºteptarealtele aflate în aºteptarealtele aflate în aºteptarealtele aflate în aºteptare
Încadrarea cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare,
dar care au solicitat pãstrarea în sistem, conform prevederilor
legale, s-a încheiat. Întregul proces a avut nevoie de mai multe

etape, inclusiv cea a contestaþiilor. S-a încheiat ºi ultima fazã, nu
lipsitã de controverse, 26 dintre contestatari având sorþi de izbândã.
Rãmâne în discuþie, pânã la adoptarea unei dispoziþii a ministrului

Educaþiei Naþionale, problema celor care nu au fost validaþi, din
cauza unor deficienþe procedurale – ºedinþa Consiliului de Adminis-

traþie al unitãþii de învãþãmânt unde cadrul didactic avea cursuri,
þinutã la alte date decât cele prevãzute în metodologie.

25 de respingeri sunt, în proporþie
de 99%, cauzate de întrunirea Con-
siliului de Administraþie al unitãþii de
învãþãmânt în fara termenului legal.
Una singurã s-a referit la compe-
ternþa profesionalã a contestataru-
lui ºi fluctuaþia numãrului de elevi
la clasã, datoritã orientãrilor ºcola-
re. Cele 24 de cereri respinse au sur-
venit din cauze mai mult sau mai
puþin obiective, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean aºteptând un punct de
vedere din partea ministerului, þi-
nând cont cã reclamanþii ºi-au de-
pus dosarele în termen.

CRISTI PÃTRU

Câteva zile pânã la avizareaCâteva zile pânã la avizareaCâteva zile pânã la avizareaCâteva zile pânã la avizareaCâteva zile pânã la avizarea
preselecþiei în învãþãmântul profesionalpreselecþiei în învãþãmântul profesionalpreselecþiei în învãþãmântul profesionalpreselecþiei în învãþãmântul profesionalpreselecþiei în învãþãmântul profesional

Mai sunt numai cîteva zile pânã când unitãþile
de învãþãmânt care organizeazã învãþãmânt
profesional de stat stabilesc, împreunã cu opera-
torii economici/instituþiile partenere, dacã vor
organiza probã de preselecþie a candidaþilor.
Practic, termenul final este 13 februarie.

admitere, aºa cum sunt
stipulate în OMENCS
nr.5068/2016. În cazul în
care operatorii economici /
instituþiile publice partene-
re nu solicitã organizarea
unei sesiuni de preselecþie a candi-
daþilor, înainte de desfãºurarea pro-
bei de admitere, sã menþioneze în
scris.Totodatã, va fi transmisã ºi
propunerea privind Comisia de
afmitere din unitatea ºcolarã
care organizeazã învãþãmântul pro-
fesional de stat, cu avizul Consi-
liului de Administraþie al unitãþii de
învãþãmânt. Ataºãm, la nota tele-
fonicã transmisã în teritoriu, ºi
structurile comisiei de admitere ºi
a celor douã proceduri, ce vor fi
completate de fiecare unitate de

învãþãmânt pro-
fesional ºi tehnic
din Craiova ºi
judeþ, care are în
oferta ºcolarã
clase de învãþã-
mânt profesio-
nal de stat”, a
precizat prof.
Simona Ciulu,
inspector pen-
tru învãþãmân-
tul profesional
ºi tehnic în ca-
drul Inspecto-
ratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Etape ºi calendare care trebuie
respectate

Sunt mai etape care trebuie  res-
pectate, printr-un calendar aferent,
în aºa fel încât învãþãmântul profe-
sional ºi tehnic sã aibã sorþi de iz-
bândã. Astfel, componenþa Comisiei
de admitere trebuie sã aibã urmãtoa-
rea structurã: preºedinte (director sau
director adjunct al unitãþii ºcolare),
vicepreºedinte (director adjunct sau
ºeful catedrei/ariei curriculare tehno-
logii), secretar (deþinãtorul postului
în ºcoalã), membri (cadre didactice
cu mai multe atribuþii: de preselec-
þie, de elaborare a subiectelor pentru
proba suplimentarã, de consiliere,
etc., reprezentanþi ai partenerilor).
Procedura de preselecþie are propriul
regulament. Pânã pe 16 februarie tre-
buie elaboratã întreaga documenta-
þie, iar aprobarea de cãtre Consiliul
de Administraþie, prin semnãtura di-
rectorului, nu poate depãºu ziua de
20 februarie. În ziua de 27 februa-
rie, toate responsabilitãþile primesc
girul inspectorului pentru IPT, în
cadrul ISJ Dolj, prof. Simona Ciulu,
ºi al inspectorului general adjunct al
ISJ Dolj, prof.  Nicuºor Cotescu.

CRISTI PÃTRU
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Primul festival de arta animaþiei din România care
se desfãºoarã exclusiv în spaþii neconvenþionale, creat
pentru comunitate, „Puppets Occupy Street” va avea loc,
anul acesta, în perioada 25 august – 1 septembrie.
Organizatorul evenimentului, Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” din Craiova, a anunþat de curând
deschiderea aplicaþiilor pentru Air Edition / Ediþia de

Festivalul „Puppets Occupy Street” – Festivalul „Puppets Occupy Street” – Festivalul „Puppets Occupy Street” – Festivalul „Puppets Occupy Street” – Festivalul „Puppets Occupy Street” – Air EditionAir EditionAir EditionAir EditionAir Edition,,,,,
între 25 august ºi 1 septembrieîntre 25 august ºi 1 septembrieîntre 25 august ºi 1 septembrieîntre 25 august ºi 1 septembrieîntre 25 august ºi 1 septembrie

Aer din 2017. Fiºa tehnicã poate fi descãrcatã de pe
www.puppetsoccupystreet.blogspot.ro, apoi trimisã pe
adresa puppetsoccupystreet@gmail.com, pânã pe 1
martie a.c.

Festivalul „Puppets Occupy Street” are caracter necom-
petitiv ºi aduce la un loc companii de teatru private ºi
artiºti independenþi din þarã ºi strãinãtate, încurajând
astfel parteneriatul public-privat. Programul cuprinde
numeroase evenimente cu acces gratuit pentru public –
spectacole, ateliere de creaþie, concerte, expoziþii, proiec-
þii video, video mapping, happening-uri, animaþie strada-
lã, arte vizuale, arte plastice etc., organizate simultan în
mai multe zone ale oraºului. De un extraordinar succes se
bucurã, în fiecare an, cele douã parade cu pãpuºi supradi-
mensionate ºi care alegorice, din deschiderea ºi închide-
rea festivalului.

„Puppets Occupy Street” a fost iniþiat în anul 2014, cu
sprijinul Primãriei ºi Consiliului Local Municipal Craiova,
un an mai târziu desfãºurându-se Water Edition, iar în
2016 – Fire Edition. În cifre, ediþia de anul trecut a
însemnat 221 de evenimente, derulate în 13 spaþii necon-
venþionale, cu artiºti din 10 þãri (Italia, Turcia, Spania,
Argentina, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Venezuela,
Ungaria, România) ºi un numãr total de aproximativ
43.000 de participant.

Departamentul de Arte al
Universitãþii din Craiova, în
parteneriat cu Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” anunþã începe-
rea înscrierilor pentru prima
ediþie a Festivalului  Internaþio-
nal al Tinerilor Regizori „Thea-
ter Networking Talents 2017”,
care se va desfãºura în perioada
28 iunie – 1 iulie a.c. Evenimen-
tul se adreseazã regizorilor de
teatru absolvenþi în anul universi-

Ediþia cu numãrul
16 a Târgului de
Carte GAUDEA-
MUS Craiova va
avea loc în perioada
1-5 martie a.c., în
foaierul Teatrului
Naþional „Marin
Sorescu”, spaþiul
deja tradiþional de
întâlnire al cãrþii ºi
mãrþiºorului, la
început de primãva-
rã. Ca de obicei,
programul va
cuprinde numeroase
evenimente cultural-educative ºi artistice, iar intrarea va fi liberã pentru toate categoriile
de vizitatori. Organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media ºi Radio Oltenia,
GAUDEAMUS este unul dintre cele mai longevive târguri de carte din þara noastrã, un
real reper în peisajul cultural al zonei. „Palmaresul ediþiei precedente vorbeºte de la sine:
peste 14.800 de vizitatori, 2.500 de participanþi la deschiderea oficialã, aproape 100 de
evenimente culturale, 64 de expozanþi”, precizeazã organizatorii. „Oferã în dar o carte,
de Mãrþiºor!” este motto-ul sub care GAUDEAMUS Craiova deschide anual seria celor
mai îndrãgite târguri de carte din România, caravana poposind apoi la Cluj-Napoca,
Timiºoara, pe litoral ºi încheindu-se în capitalã.

Târgul de Carte GAUDEAMUS
va avea loc în perioada 1-5 martie

Dan Puric, cunoscut actor ºi regizor,
va veni la Craiova pe data de 6 martie, pen-
tru a susþine, începând cu ora 19.00, pe
scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
conferinþa – însoþitã de lansare de carte –
„Sã fii român!”. «„Sã fii român!” înseam-
nã sã îþi iubeºti credinþa strãmoºeascã în
care te-ai nãscut, martirii ºi eroii neamului
tãu, sã îþi iubeºti tradiþia, cultura ºi oamenii
mari pe care i-a dat acest pãmânt, cât mai
ales sã îþi iubeºti necondiþionat, în ciuda
tuturor evidenþelor, þara de astãzi ca sã ai
puterea sã o ridici», spune Dan Puric. Bile-
tele pentru conferinþã s-au pus în vânzare la
Agenþia teatrului (tel. 0251.413.677), la pre-
þul de 80 lei. Dan Puric va susþine conferin-
þa „Sã fii român!” ºi la Braºov (13 februa-
rie, Teatrul Dramatic „Sicã Alexandrescu”),
Timiºoara (22 februarie, Opera Naþionalã),
Galaþi (2 martie, Casa de Culturã a Sindica-
telor), Focºani (3 martie, Teatrul „Gheor-
ghe Pastia”), Buzãu (4 martie, Consiliul Ju-
deþean), Piteºti (5 martie, Casa de Culturã a
Sindicatelor), Ploieºti (7 martie, Teatrul
„Toma Caragiu”), Constanþa (8 martie, Casa
de Culturã a Sindicatelor).

Actorul Dan Puric le vorbeºte craiovenilor
despre mândria de a fi român

Festivalul Internaþional al TFestivalul Internaþional al TFestivalul Internaþional al TFestivalul Internaþional al TFestivalul Internaþional al Tinerilor Regizoriinerilor Regizoriinerilor Regizoriinerilor Regizoriinerilor Regizori – prima ediþie la Craiova – prima ediþie la Craiova – prima ediþie la Craiova – prima ediþie la Craiova – prima ediþie la Craiova
tar 2017, studenþilor regizori
din ultimul an de studiu (anul
III – Licenþã; anul II – Master)
ai Facultãþilor de Teatru din
România, Bulgaria, Serbia,
Ungaria, Republica Moldova.   

Organizat în colaborare cu
Uniunea Teatralã din România
(UNITER), Universitatea
Naþionalã de Artã Teatralã ºi

Cinematograficã „I.L. Caragiale”
(U.N.A.T.C.) Bucureºti ºi Casa
de Culturã a Studenþilor din
Craiova, festivalul se va desfãºu-
ra sub formã de competiþie,
dorindu-se o rampã de lansare
pentru absolvenþii specializãrii
Regie de teatru. Participanþii se
vor prezenta cu producþia de
licenþã/disertaþie.

Pentru înscrieri, fiecare
universitate este aºteptatã sã

desemneze, pânã la 1 mai,
maximum douã propuneri  de
spectacole. Pe adresa de e-mail
artistic@tncms.ro vor fi trimise:
numele spectacolului (sau al
piesei), numele ºi CV-ul regizoru-
lui, înregistrãri audio-video cu
fragmente din spectacol (maxi-
mum 15 minute) sau trailer,
componenþa echipei de produc-
þie. Organizatorii vor deconta
cheltuielile de cazare, masã ºi
transportul trupei ºi decorurilor.

Câºtigãtorul Marelui Premiu –
regie va fi invitat sã regizeze un
spectacol la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova. Vor
mai fi acordate Premiul I – regie,
Premiul I – scenografie, Premiul
Publicului, Premiul pentru cel mai
bun actor ºi Premiul pentru cea
mai bunã actriþã.
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Liderii României au adoptat
o linie politicã antirusã, inclu-
siv prin aplicarea sancþiunilor
antiruse stabilite de UE, acuzã
Aleksander Boþan-Harchenko,
un oficial de rang înalt din ca-
drul MAE rus, precizând cã
sistemul de la Deveselu este o
“ameninþare” deoarece poate
lansa rachete ofensive. “Am
observat din partea Bucureº-
tiului o linie politicã antirusã,
rusofobã, în implementarea
sancþiunilor ºi în retorica an-
tirusã”, a declarat, potrivit
Russia Today, Aleksandr Bo-
þan-Harcenko, ºeful Departa-
mentului IV pentru Afaceri Eu-
ropene al Ministerului rus de
Externe, calificând relaþiile Ru-
siei cu România drept problematice. “Con-
ducerea României a transformat þara într-
un avanpost (NATO -n.red.), iar acest lu-
cru este o ameninþare clarã pentru noi. Am
transmis acest lucru pãrþii române, inclu-
siv public”, a adãugat oficialul rus. Cu toa-

Boris Johnson, ministrul
britanic de Externe,
a renunþat la cetãþenia
americanã

Ministrul britanic de Externe,
Boris Johnson, a renunþat la cetãþe-
nia americanã, potrivit unui docu-
ment publicat de Departamenul
Trezoreriei din SUA în care sunt
listate toate persoanele care au
renunþat la statutul de cetãþean
american în ultimul trimestru al
anului 2016. Ministrul britanic de
Externe apare în lista Trezoreriei cu
numele Alexander Boris Johnson,
forma scurtã a numelui sãu com-
plet, Alexander Boris de Pfeffel
Johnson, relateazã cotidianul The
Washington Post. Johnson nu a
anunþat public aceastã decizie, iar
Ministerul de Externe de la Londra
nu a avut încã nicio reacþie la aceste
informaþii. Johnson, care la scurt
timp dupã referendumul privind
separarea Marii Britanii de UE a fost
numit în funcþia de ministru de
Externe, s-a plâns în mai multe
rânduri în legãturã cu unele proble-
me cauzate de dubla cetãþenie, în
special în ceea ce priveºte plata de
taxe în SUA. Astfel orice persoanã
cu cetãþenia americanã, chiar trãind
în strãinãtate, este obligatã sã-ºi
declare veniturile la administraþia
fiscalã americanã.

China va prelua
amprentele tuturor
turiºtilor strãini,
ca mãsurã de securitate

China va prelua amprentele
tuturor turiºtilor strãini în cadrul
unei mãsuri de consolidare a securi-
tãþii frontierelor, a comunicat
Ministrul Securitãþii Publice. Am-
prentarea turiºtilor strãini va fi
introdusã începând de astãzi, la
aeroportul Shenzen, din sudul
statului chinez, ºi se va extinde
treptat spre toate punctele de intrare
din þarã. Vor fi vizaþi toþi deþinãtorii
de paºapoarte, cu vârste cuprinse
între 14 ºi 70 de ani. Ministerul
Securitãþii publice nu a specificat
însã dacã vor fi colectate ºi alte date
biometrice.  Aceastã nouã reglemen-
tare va spori controalele imigrãrilor
ºi va consolida eficienþa acestora.

Explozie la o centralã
nuclearã din Franþa.
Ar putea exista
persoane rãnite

O explozie a avut loc ieri la
centrala nuclearã Flamanville (N-
V) din Franþa, relateazã Ouest
France, adãugând cã, potrivit
primelor informaþii, ar putea exista
persoane rãnite. Explozia s-a produs
în jurul orei locale 10.00 (11.00,
ora României). Potrivit primelor
informaþii, ar putea fi persoane
rãnite. Planul special de intervenþii
nu a fost declanºat deoarece nu
existã niciun risc nuclear, potrivit
Prefecturii.

Administraþia de la Kremlin a comuni-
cat ieri cã este foarte puþin probabil ca si-
tuaþia din estul Ucrainei, unde separatiºtii
propruºi luptã împotriva Armatei ucraine-
ne, sã fie inclusã în orice fel de acord cu
preºedintele american, Donald Trump.
Dmitri Peskov, întrebat cum decurg pre-
gãtirile pentru întrevederea dintre Vladimir

Preºedintele Statelor Unite, Donald
Trump, i-a trimis o scrisoare omolo-
gului sãu din China, Xi Jinping, trans-
miþându-i cã vrea o “relaþie construc-
tivã” cu Beijingul, relateazã postul tv
Fox News. “Preºedintele Donald
Trump a transmis cã aºteaptã sã cola-
boreze cu preºedintele Xi Jinping pen-
tru dezvoltarea unei relaþii constructi-
ve de care sã beneficieze atât Statele
Unite, cât ºi China”, se aratã într-un
comunicat oficial remis de Casa Albã.

MAMAMAMAMAE rus: România are politici antiruse.E rus: România are politici antiruse.E rus: România are politici antiruse.E rus: România are politici antiruse.E rus: România are politici antiruse.
Sistemul de la DeveseluSistemul de la DeveseluSistemul de la DeveseluSistemul de la DeveseluSistemul de la Deveselu

poate lansa rachete de atacpoate lansa rachete de atacpoate lansa rachete de atacpoate lansa rachete de atacpoate lansa rachete de atac

te acestea, „avem o bazã de cooperare,
existã puncte pe care ne putem baza pen-
tru a depãºi aceastã situaþie nefavorabilã
în relaþia noastrã. ªi vom cãuta totuºi sã
interacþionãm într-un mod constructiv”,
a menþionat diplomatul rus. Rusia susþine
cã sistemul antibalistic de la Deveselu, pre-

zentat de Statele Unite ºi
NATO ca având rolul de a
contracara ameninþãrile Iranu-
lui, poate fi dotat în secret cu
rachete de croazierã Toma-
hawk, precizeazã Russia To-
day. Administraþia Vladimir
Putin a criticat de nenumãrate
ori iniþiativa SUA de a instala
elemente antirachetã, în cadrul
NATO, în România ºi Polonia,
precum ºi montarea unui sis-
tem antibalistic în Coreea de
Sud. Washingtonul ºi NATO
susþin cã instalaþiile antirache-
tã din Europa nu sunt îndrep-
tate contra Rusiei, vizând con-

tracararea ameninþãrilor balis-
tice din Iran, în timp ce siste-
mul din Coreea de Sud vizeazã
ameninþarea nord-coreeanã.
Relaþiile dintre Rusia ºi Occi-
dent sunt grav afectate de cri-
zele din Ucraina ºi Siria. Siste-
mul american de apãrare anti-
balisticã opereazã cu intercep-
toare terestre (fixe ºi mobile)
ºi maritime, capabile sã lanse-
ze rachete pentru interceptarea
unor dispozitive cu razã scur-
tã, medie ºi lungã de acþiune
înainte de a intra în spaþiul ae-
rian ºi în zona teritorialã a Sta-
telor Unite. Cel puþin 13 siste-
me terestre de interceptare an-
tirachetã existã pe Coasta de
Vest a SUA, la Fort Greely

(Alaska) ºi Vandenberg (California). Pânã
în anul 2017, în vestul SUA vor exista în
total 44 de rampe de interceptoare antira-
chetã. Sistemul Aegis, instalat pe nave mi-
litare sau pe platforme maritime, are rolul
de a intercepta rachete cu razã scurtã ºi
medie de acþiune. În prezent, existã cel puþin
24 de sisteme Aegis instalate pe nave mili-
tare americane, majoritatea patrulând în
Oceanul Pacific. Tot sisteme Aegis urmea-
zã sã fie utilizate în planul de creare a unui
„scut antirachetã” NATO în Europa, sco-
pul declarat fiind contracararea ameninþã-
rilor reprezentate de þãri precum Iranul ºi
Coreea de Nord. Sisteme Aegis adaptate
pentru uz terestru (Aegis Ashore) sunt in-
stalate la baza de la Deveselu (România) ºi
vor fi montate în Polonia. Nave americane
echipate cu sisteme antibalistice patruleazã
în Marea Mediteranã. O altã componentã a
sistemului antibalistic este sistemul teres-
tru mobil de mare altitudine THAAD, in-
stalat pe camioane militare.

Donald Trump vrea dezvoltarea
unei “relaþii constructive” cu China

Întrebat dacã Xi Jinping ar fi nemulþu-
mit cã Donald Trump nu l-a sunat,
purtãtorul de cuvânt al Ministerului chi-
nez de Externe a catalogat remarca drept
“lipsitã de sens”. Donald Trump a acu-
zat în mai multe rânduri Beijingul de
practici comerciale incorecte ºi de acti-
vitãþi de manipulare monetarã. Tensiu-
nile bilaterale s-au amplificat dupã ce
Donald Trump a încãlcat protocolul di-
plomatic ºi a discutat prin telefon cu
preºedintele Taiwanului, Tsai Ing-wen.

Kremlin: Este puþin probabil ca Ucraina
sã fie inclusã în orice fel de acord cu Donald Trump

Putin ºi Donald Trump, a rãspuns: “În
acest moment nu este încã clar pentru ce
anume ne pregãtim”. Administraþia Vladi-
mir Putin a lãudat, marþi, abordarea noului
preºedinte al SUA, Donald Trump, faþã de
criza din Ucraina, comentariile acestea ris-
când sã genereze preocupare la Kiev. În
opinia lui Serghei Lavrov, ministrul rus de

Externe, Statele Unite înþeleg acum cã
restabilirea controlului Kievului asupra re-
giunilor separatiste din estul Ucrainei nu
va soluþiona toate problemele acestei þãri.
Declaraþiile lui Serghei Lavrov riscã sã ge-
nereze preocupare pentru Administraþia
prooccidentalã de la Kiev, susþinutã pânã
acum de Washington.



cuvântul libertãþii / 11vineri, 10 februarie 2017 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Înnoratvineri, 10 februarie - max: -3°C - min: -8°C

$
1 EURO ...........................4,4956 ............. 44956
1 lirã sterlinã................................5,2827....................52827

1 dolar SUA.......................4,2040........42040
1 g AUR (preþ în lei)........167,9114.....1679114

Cursul pieþei valutare din 10 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Agentul de la U.N.C.L.E.

Se difuzeazã la HBO, ora 15:20

Plasat la începutul anilor 60', în
plin Rãzboi Rece, Agentul de la
U.N.C.L.E. evidenþiazã concu-
renþa dintre cei doi agenºi de
top CIA ºi KGB. Nevoiþi sã lase
deoparte vechile conflicte, cei
doi trebuie sã facã echipã pen-
tru a opri o organizaþie crimina-
lã internaþionalã, care vrea sã
destabilizeze fragila ordine
mondialã folosind arme nuclea-
re ºi tehnologie avansatã...

Elysium

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

În anul 2154, omenirea este
împãrþitã în douã clase sociale:
cei extrem de bogaþi, care
trãiesc lipsiþi de griji pe staþia
spaþialã Elysium ºi restul oa-
menilor, prizonieri pe un
Pãmânt suprapopulat, cu
resursele naturale epuizate.
Disperaþi, aceºtia din urmã ar
face orice ca sã scape de
sãrãcia ºi mizeria în care trã-
iesc. Singurul care ar putea
aduce egalitate între aceste
cele douã lumi este Max...

Vânãtoare de oameni

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

Chance Bordeaux este un
marinar dur care îºi cautã de
lucru în New Orleans, un oraº
unde necazurile se þin lanþ.
Poliþia nu mai face faþã proble-
melor cu care se confruntã
oraºul ºi anarhia pare sã
cuprindã metropola. Intre
timp, Natasha Binder ajunge în
New Orleans...

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 10 februarie

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

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
09:50 Discover Romania
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:35 Parlamentul României
13:00 M.A.I. aproape de tine
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Fãrã etichetã
16:00 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Mediatorii
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediþie specialã
22:00 Inteligenþã la export
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 Ediþie specialã (R)
01:00 Inteligenþã la export (R)
01:25 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (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 Filler
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

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

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:00 Gala Umorului
22:10 Trei fraþi ºi o moºtenire
2014, Comedie
00:10 Anotimpul victoriei
2009, Comedie, Sport
02:00 Eurovision. Concurenþii!

(R)
03:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)

TVR 2

07:45 Race
10:00 Mica sirenã 2: Întoarcerea

în mare
11:15 O întâlnire
12:35 Douã lozuri
14:00 Dincolo de soare
15:20 Agentul de la U.N.C.L.E.
17:15 Filme ºi vedete
17:45 Race
20:00 ªase
20:45 Atac de Ziua Naþionalã
22:20 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
00:30 Bãieþi frumoºi - Filmul
01:55 Calul de luptã

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 Elysium
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
22:30 Legiunea
2010, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
00:15 Elysium (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
02:00 Legiunea (R)
2010, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
03:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
2015, Turcia, Dramã
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Pe urmele lui Marylin

Monroe
13:45 Erou din întâmplare
16:15 La bloc
18:30 Nebunie suburbana
20:30 Urmãrire în Tokyo
22:45 Monstrul din Lake Placid
01:00 Urmãrire în Tokyo (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
22:45 iUmor Special
01:45 Vânãtoare de oameni (R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Dragostepunctro (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 Crank: Tensiune maximã
2009, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
01:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcþie ºi

design
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

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

bine
20:30 Balul de sâmbãtã seara
1968, 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 Chef Dezbrãcatu’

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev

22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:30 Da-i bataie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Lego Batman: Filmul

Ora: 12:00(3D, ro); 14:00(3D, ro)

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

Cu: Zach Galifianakis, Jenny Slate, Will
Arnett, Ralph Fiennes, Mariah Carey, Billy

Dee Williams

Cincizeci de umbre întunecate

Ora: 15:45; 18:00; 20:30

Gen film: Dramã, Romantic, Dragoste

Cu:  Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie
Dornan, Dakota Johnson

Regizor: James Foley
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Misiune: Imposibilã.
Naþiunea secreta

Se difuzeazã la HBO, ora 11:40

Odata cu dezmembrarea
unitaþii IMF ºi cu Ethan (Tom
Cruise) rãmas fãrã sprijin
oficial, echipa se confruntã
acum cu o reþea de agenþi
extrem de bine pregãtiþi numi-
ta Sindicatul. Aceºti agenþi
operativi sunt deciºi sã creeze
o nouã ordine mondialã printr-
o serie de atacuri teroriste din
ce în ce mai agresive...

Extra' paza-n cartier

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Glenview, Ohio - Statele
Unite - Planeta Pamânt. În
aceasta enclavã aparent
liniºtita ºi oazã de siguranþã,
Evan Bob, Franklin ºi Ja-
marcus hotarasc sã-ºi
uneascã forþele pentru a-ºi
proteja comunitatea ºi se
bucurã de toate avantajele
de "paznici"... beau bere,
pierd vremea ºi îºi fac de
cap, ca baieþii...

Maleficent

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:00

Frumoasa ºi tânara Maleficent
trãieºte o viaþã idilicã în paºni-
cul ei regat acoperit de pãduri,
visând cã va deveni o puterni-
cã zâna fãcãtoare de bine.
Asta pânã într-o zi când arma-
ta unui rege invadator îi atacã
semenii ºi o extraordinarã
trãdare face inima zânei sa se
transforme în piatrã...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 11 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
08:00 Europa mea
09:00 La bani mãrunþi
09:30 Zon@ IT
10:00 Kazahstan - un sfert de

secol de independenþã
11:00 Dincolo de viitor
11:30 Vreau sã fiu sãnãtos
12:30 TVR 60 (R)
13:30 Geopolitice
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal masculin
17:50 Vorbeºte corect! (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:10 Dor de tata
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Geopolitice (R)
00:35 Dor de tata (R)
02:15 Vorbeºte corect! (R)
02:25 Telejurnal (R)
03:05 Sport (R)
03:15 Exclusiv în România (R)
03:55 Zon@ IT (R)
04:20 Viaþa satului (R)
05:35 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Documentar 360°-GEO
09:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:00 Mic dejun cu un campion
10:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Legile afacerilor
13:00 Gala Umorului (R)
14:10 Prostanacul
1965, Franta, Comedie
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Arte, carte ºi capricii
18:00 Legea lui Doyle
2010, Comedie, Crimã, Dramã
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Eurovision. Concurenþii!
21:10 Majordomul
2013, SUA, Biografic, Dramã
23:30 Valhalla: regatul întuneri-

cului
2009, Danemarca, Marea

Britanie, Acþiune, Aventuri
01:00 Carpaþii, Plãmânul

Europei
01:10 Eurovision. Concurenþii!

(R)
02:10 Arte, carte ºi capricii (R)
03:00 Poveste dupã poveste

(R)
04:00 Memorialul Durerii (R)
05:00 Duelul pianelor (R)
05:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)

TVR 2

07:50 Mamã, ce zi!
09:50 Doamna din apã
11:40 Misiune: Imposibilã.

Naþiunea secretã
13:50 Jesse Stone: pierdut în

Paradise
15:20 Clasa bogatã
16:45 Sexul, batã-l vina!
18:25 De la 5 la 7
20:00 I Saw the Light
22:05 Mamã, ce zi!
00:05 Dupã 28 de zile
02:00 Mad Max: Drumul furiei
04:00 Ziua de mâine
06:00 O duminicã de pominã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Gracie
2007, SUA, Dramã
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Puterea imaginaþiei
2009, SUA, Germania, Come-

die, Dramã, Fantastic
15:00 Click - Zapând prin viaþã
2006, SUA, Comedie, Fantastic
17:00 Sejur cu surprize
2009, SUA, Spania, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 La limita extremã
2015, Germania, China, SUA,

Acþiune, Crimã, Sport, Thriller
22:30 Extra' pazã-n cartier
2012, SUA, Comedie, SF
00:45 La limita extremã (R)
2015, Germania, China, SUA,

Acþiune, Crimã, Sport, Thriller
02:30 Extra' pazã-n cartier (R)
2012, SUA, Comedie, SF
04:30 Gracie (R)
2007, SUA, Dramã
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

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

07:00 La Mãruþã (R)
08:00 Nebunie suburbanã (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 În ritm de step 2 (R)
13:45 Erou din întâmplare (R)
16:15 La bloc
18:30 Surplus de bagaje
20:30 Urãsc Ziua Îndrãgostiþilor
22:15 Metoda Bannen
00:15 Viaþa în trei
02:15 Cine A.M.
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

09:00 Albã ca Zãpada
2001, Canada, SUA, Germania,

Aventuri, Familie, Fantastic
11:00 Dragoste de cinci stele
1993, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Maleficent
2014, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Mister
22:00 Hellboy ºi Armata de Aur
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:30 Dragoste de cinci stele

(R)
1993, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:30 Observator (R)
03:15 Albã ca Zãpada (R)
2001, Canada, SUA, Germania,

Aventuri, Familie, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

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

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

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

KANAL D

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

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
16:00 ªtefan cel Mare - Vaslui

1475
1975, România, Dramã, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Banc show
22:30 Alb orbitor
2008, Canada, Brazilia,

Japonia, Dramã, Mister, Romantic,
Thriller, Dragoste

00:30 Epic Show
01:30 Dupã faptã ºi rãsplatã
02:30 Alb orbitor (R)
2008, Canada, Brazilia,

Japonia, Dramã, Mister, Romantic,
Thriller, Dragoste

04:30 Epic Show (R)
05:30 Focus 18 (R)

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

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Apropo TV (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 ªtiri Sport.ro
21:15 Local Kombat Finala, Raul

Catinas - Paul Slowinski
22:00 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
00:30 Da-i bataie! Local Kombat

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
C.N.T.E.E. “Transelectrica”

S.A., Bucure’ti  –  Sucursala
de Transport Craiova, cu se-
diul în mun.Craiova, str.
Brestei nr. 5, jud.Dolj, scoa-
te la concurs 1 post vacant
de “ºef serviciu” (duratã ne-
determinatã) în cadrul Servi-
ciului Calitate, Mediu, Secu-
ritate ºi Sãnãtate în Muncã,
mun. Craiova, str. Brestei nr.
5, jud. Dolj. Relaii suplimen-
tare se pot obine la numãrul
de telefon 0251/307115.

COLEGIUL Tehnic “Cos-
tin D. Neniþescu” Craiova
scoate la licitaþie în vederea
închirierii pe o perioadã de
4 ani a urmãtoarelor spaþii:
66,14mp clãdirea ateliere
vechi, 110mp în clãdirea
ateliere vechi, 97mp clãdi-
rea ateliere vechi respectiv
350mp cãmin, situate în in-
cinta colegiului, aparþinând
domeniului public al Muni-
cipiului Craiova, str. Paº-
cani, nr. 9. În vederea parti-
cipãrii la licitaþie ofertanþii
pot achiziiona documenta-
þia de atribuire a contractu-
lui în cuantum de 50Lei, taxa
participare 80Lei, garanþie
1.000Lei plãtibile la casieria
ºcolii. Ofertele se vor depu-
ne pânã la data limitã
02.03.2017. Clarificãri în ve-
derea întocmirii dosarului
de participare se pot obþine
la sediul unitãþii ºcolare.

OFERTE DE SERVICIU
Caut menajerã din
Craiova pentru curãþe-
nie generalã în aparta-
ment, de douã ori pe
lunã. Telefon: 0727/
226.367.
Femeie internã. Tele-
fon: 0765/789.333.

PRESTÃRI SERVICII
Emailez cãzi impe-
cabil. Telefon: 0744/
119.516.

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandat Calea Bucu-
reºti, etaj-1. Telefon:
0769/274.704.

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 (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã,
parchet ºi mobilã),
douã holuri ºi bucã-
tãrie; anexe gospo-
dãreºti ºi beci; teren
de aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-vie
ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posi-
bilitate de racordare
la reþeaua publicã de
alimentare cu apã.
Preþ: 50.000 lei, ne-
gociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

Consiliul Local al comunei Pleniþa, ju-
deþul Dolj, scoate la licitaþie în vederea
închirierii 3 spaþii medicale situate în ca-
drul imobilului „Spital (secþie chirurgie ºi
obstreticã ginecologie )”, din comuna Ple-
niþa, satul Pleniþa, str. A. I. Cuza, nr. 37,
etaj 1, judeþul Dolj, proprietate publicã a
comunei Pleniþa, dupã cum urmeazã:

- Cabinet medical în suprafaþã  de 29 mp;
- Cabinet medical in suprafaþã de  15 mp;
- Cabinet medical în suprafaþã de 12 mp.

Preþul de pornire la licitaþie: 3 lei/
mp/lunã.

Data þinerii licitaþiei: 28.02.2017,
orele  10:00  la sediul primãriei.

Termenul limitã pentru depunerea
ofertelor:  27.02.2017, orele 15:00. Con-
diþiile de participare la licitaþie sunt afi-
ºate la sediul primãriei. Relaþii suplimen-
tare la sediul primãriei sau telefon la
0251368189.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 10 februarie 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã.
Telefon: 0745/589.825.

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

AUTO
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 convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Dacia
5 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 2 foi grapã, se-
mãnãtoare de cai, prã-
ºitoare de cai, îngropã-
toare. Telefon: 0768/
721.915.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã scri-
sã 1200/400- 80 lei,
covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color
cu telecomandã. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de ra-
dio cu picup ºi o nop-
tierã pentru telefon.
Preþuri mici. Telefon:
0729/684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON.
Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor cafea
100 lei, maºinã de spã-
lat 50 lei. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.

Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare ar-
mament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã Ste-
reo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad
noi 2 m x 0,90 m, 2 cu
toc negociabil, 3 arzã-
toare gaze sobã- 150 w.
Telefon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere,
excepþional, etaj 2, de-
comandat, ultracentral
(Primãrie), complet do-
tat ºi mobilat, microcen-
tralã, aer condiþionat,
balcoane închise ter-
mopan, igienã ºi liniºte
deplinã, 220 E. Telefon:
0722/956.600.

DIVERSE
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi relaþii
contracte întreþinere:
0766/673.666.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT diploma de
bacalaureat seria S,
nr.0022094, numãr de
înregistrare în eviden-
þele unitãþii de învãþã-
mânt 503, eliberatã la
data de 02.10.2000 de
cãtre Grup ªcolar Agri-
col Malu Mare pe nu-
mele Radu Adrian. Se
declarã nulã.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.



spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15vineri, 10 februarie 2017

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Directorul tehnic al echipei mas-
culine de baschet, Marius Toma,
a prefaþat, în cadrul unei conferin-
þe de presã, meciul din cadrul eta-
pei cu numãrul 21 din Liga Naþio-
nalã, dintre SCM “U” Craiova ºi
BC Mureº Tg. Mureº, care se va
disputa mâine, de la ora 19:00, în
Sala Polivalentã.

Amintim, Craiova traverseazã un
sezon cu adevãrat negru, având o
singurã victorie în ultimele 12 eta-
pe, ºi aceea împotriva lanternei
Baia Mare. ªi un blocaj mental pare
sã fi pus stâpânire pe alb-albaºtri,
dat fiind faptul cã patru, din ulti-
mile cinci partide, au fost pierdute
la unul s-au douã puncte, dupã ce
echipa a avut meciurile în mânã.
Stã mãrturie cel mai recent joc, de
la Piteºti, unde SCM a irosit un
avantaj de 17 puncte ºi a cedat în
prelungiri, scor 99-101.

“Am pierdut la limitã ultimele
partide. Cei cinci jucãtori din rota-
þia de bazã au venit dupã o lungã
perioadã de inactivitate ºi astfel
echipa nu se exprimã la adevãratul
ei potenþial. Avem ºi ghinion, de-
oarece Iuri Fraseniuc s-a acciden-
tat ºi nu poate evolua în partida cu
BC Mureº. Nu se mai poate schim-
ba lotul. Craiova are nevoie de o

Marius TMarius TMarius TMarius TMarius Toma: “Meciul cu Mureºoma: “Meciul cu Mureºoma: “Meciul cu Mureºoma: “Meciul cu Mureºoma: “Meciul cu Mureº
va fi unul capital pentru noi”va fi unul capital pentru noi”va fi unul capital pentru noi”va fi unul capital pentru noi”va fi unul capital pentru noi”

LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 21-A
Astãzi: BC SCM Timiºoara – BC CSU Sibiu (18:00), Steaua CSM

EximBank Bucureºti – BCM U Piteºti (20:15).
Mâine: SCM “U” CRAIOVA – BC Mureº Tg. Mureº (19:00), CS

Phoenix Galaþi – CS Dinamo Bucureºti (19:00), CSM CSU Oradea – U-
Banca Transilvania Cluj (20:00). Municipal Olimpic Baia Mare stã.

Clasament
1. U-BT Cluj 16/2 34 7. Mureº 9/9 27
2. Steaua 13/5 31 8. Dinamo 6/12 24
3. Timiºoara 12/7 31 9. Galaþi 6/12 24
4. Sibiu 12/6 30 10. CRAIOVA 4/14 22
5. Piteºti 11/7 29 11. Baia Mare 1/18 20
6. Oradea 10/8 28
La finalul sezonului regulat, clasamentul se împarte în douã, locurile

1-6 (play-off) ºi 7-11 (play-out). Echipele vor juca din nou duble fiecare
cu fiecare, iar locurile 7 ºi 8 vor avansa ºi ele în faza urmãtoare, cea a
sferturilor de finalã, unde vor juca locurile 1 cu 8, 2 cu 7, 3 cu 6 ºi 4-5
(dupã sistemul cel mai bun din 5 jocuri). Cât priveºte retrogradarea, ia
drumul diviziei secunde doar ultimul loc.

echipã puternicã, de o imagine
bunã, de performanþã, dar avem
nevoie de clemenþã, þinând cont de
situaþia actualã, chiar dacã înþeleg
frustrarea suporterilor. Încerc sã-i
þin concentraþi pe jucãtori, sã le ri-
dic moralul, fiindcã au ajuns la un
blocaj mental. Nu se justificã
aceastã labilitate psihicã, þinând
cont de valoarea ºi cartea lor de
vizitã. Cer ajutorul divinitãþii, fiind-
cã nu am mai întâlnit o asemenea

serie neagrã, cu meciuri pierdute
la limitã.

Rezultatele nu ne ajutã sã avem
o minã optimistã. Sâmbãtã va fi un
meci capital pentru noi ºi trebuie
sã ieºim din aceastã situaþie cât mai
rapid. Pe jucãtori îi simt foarte
aproape de Vladimir Vuksanovic”,
a spus Marius Toma.

Dupã meciul cu Mureº, în ulti-
ma etapã a sezonului regulat, Cra-
iova va juca tot acasã, cu Steaua.

Dupã startul lansat din week-
end, când a trecut cu 8-0 de Viito-
rul Cârcea (liderul elitei doljene),
respectiv cu 5-1 de ilfovenii de la

Craiova II, încã un test câºtigat la scor

Viitorul Domneºti (locul 6, C2),
CS Universitatea Craiova II a re-
purtat o nouã victorie la scor ºi în
cel de-al treilea amical al acestei

ierni, un alt 5-1, miercuri searã, pe
terenul sintetic de la „Aripile“, în
compania formaþiei Flacãra Hore-
zu (locul 3 în Superliga din Vâl-
cea).

Golurile alb-albaºtrilor au fost
marcate de Burlacu (douã, ambele
din penalti), Buzan, Hodea ºi Tã-
tulea. Antrenorii Corneliu Papurã
ºi Mugur Guºatu au început au
început meciul cu urmãtoarea for-
mulã: Nedeianu – Borþa, Ion, Hre-
niuc, Ionescu – Enache, Buzan,
Drãghici – Burlacu, Gunie, V. Con-
stantin. Au mai intrat: Petruþ – Co-
jocaru, Bogdan, Tãtulea, Chivu,
Hodea, Frãsineanu, Rodeanu.

Urmãtorul joc de verificare are
loc mâine, tot la baza de la Aero-

port, în compania liderului Ligii a
IV-a din Teleorman, Voinþa Saele.

Prima etapã din liga a treia se
va juca pe 4 martie, când echipa a
doua a ªtiinþei, plasatã pe ultimul
loc în Seria 3 (15), are meci, aca-
sã, cu ACS ªirineasa (locul 12).

Victorie ºi în contul Podariului, în
primul amical susþinut în Serbia

Aflatã într-un stagiu de pregãti-
re la Kladovo (Serbia), CS Podari
a câºtigat prima partidã disputatã
în þara vecinã, scor 3-2, miercuri,
contra lui Hajduk Velijko Negotin.
Pentru trupa pregãtitã de Victor
Naicu au punctat Adrian Cârstea,
Bogdan Dragomir ºi Robert Cãle.

Au evoluat: Mecea – Orban,

Avram, Dina, Bozgan – Dragomir,
D. Stancu, Fieraru, Preda, Ad.
Cârstea – Gianimu. Au mai intrat:
Luicã, Dumangiu, Cãle, Cl. ªtefan,
G. Neacºu, Raicea.

Doljenii au mai jucat, ieri, ºi în
compania celor de la Djerdap Kla-
dovo.

CS Podari face parte din ace-
eaºi serie (3) cu Universitatea II,
aflându-se doar cu un loc mai sus,
pe 14, iar în runda inauguralã a
returului va juca pe terenul lideru-
lui autoritar SCM Piteºti.

Din aceastã serie face parte ºi
CSO Filiaºi, cel mai bine plasatã
dintre formaþiile doljene, pe locul
4 (meci în prima rundã cu Con-
cordia Chiajna II, locul 11).

DIGI SPORT 1
17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: ASA

Tg Mureº – ACS Poli Timiºoara, CSM
Iaºi – Astra.

DIGI SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Campionatul Ita-

liei: Napoli – Genoa.
DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Euroliga:

Darussafaka Dogus Istanbul – Fener-
bahce Istanbul / 21:45 – FOTBAL –
Campionatul Franþei: Bordeaux – Paris
SG.

DIGI SPORT 4
20:00 – BASCHET (M) – Liga Naþio-

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
nalã: Steaua – BCM U Piteºti / 22:00 –
BASCHET (M) – Euroliga: Barcelona –
Galatasaray Istanbul.

DOLCE SPORT 1
17:30, 20:00 – FOTBAL – Liga I: ASA

Tg Mureº – ACS Poli Timiºoara, CSM
Iaºi – Astra / 3:00 – BASCHET NBA:
Washington Wizards – Indiana Pacers.

EUROSPORT 1
10:45, 13:45 – SCHI ALPIN (F) –

Campionatul Mondial, la St. Moritz, în
Elveþia / 15:30 – BIATLON (F) – CM,
la Hochfilzen, în Austria / 21:00 – SNO-
OKER – Marele Premiu Mondial, la
Preston, în Regatul Unit.

EUROSPORT 2
10:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE

– Cupa Mondialã, la Sapporo, în Japonia
/ 12:00 – SCHI ACROBATIC – CM FIS,
la Bokwang, în Coreea de Sud / 15:00 –
SNOOKER – Marele Premiu Mondial, la
Preston, în Regatul Unit / 21:30 – FOT-
BAL – Campionatul Germaniei: Mainz –
Augsburg.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Liga I: CSM Iaºi –

Astra.
LOOK PLUS
17:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg

Mureº – ACS Poli Timiºoara.

BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)
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1. Viitorul 22 14 3 5 31-20 45
2. FCSB 22 12 5 5 28-17 41
3. Craiova 22 12 4 6 33-21 40
4. Gaz Metan 22 10 8 4 34-22 35
5. Dinamo 22 9 5 8 34-30 32
6. Astra 22 9 5 8 22-25 32
7. CFR Cluj 22 10 7 5 35-21 31
8. Botoºani 22 7 5 10 26-26 26
9. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 22 7 4 11 27-34 25
11. Pandurii 22 6 7 9 23-33 19
12. Chiajna 22 4 6 12 12-27 18
13. ACS Poli 22 6 5 11 22-35 9
14. ASA 22 5 3 14 18-34 9

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 23-a

ASA – ACS Poli, astãzi, ora 17.30
CSMP Iaºi – Astra, astãzi, ora 20
FC Botoºani – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 18
Gaz Metan – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30
Steaua – FC Voluntari, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Pandurii, luni, ora 17.30
Chiajna – Dinamo, luni, ora 20

Gigi Mulþescu era îngrijorat cã nu
avea niciun fundaº stânga de mese-
rie la dispoziþie pentru meciul de
mâine, de la Botoºani, în condiþiile
în care titularul postului, Marius Bri-
ceag, este suspendat, primind al pa-
trulea cartonaº galben din acest cam-
pionat în partida cu FC Voluntari.
Pentru a acoperi postul, Mulþescu
avea de ales între un jucãtor de pi-
cior drept, Robert Petre, ºi un mijlo-
caº de meserie, Nicuºor Bancu, aces-
ta având stângul ca picior de bazã.
Speranþele antrenorului Craiovei de
a cãpãta un fundaº stânga de mese-
rie pentru partida de la Botoºani erau
legate de rezolvarea transferului fun-
daºului stânga Bogdan Bucuricã, de
la Concordia Chiajna, care a ºi fost
achiziþionat ieri de clubul din Bãnie.
„Absenþa lui Briceag ne creazã un

Mulþescu a primit un fundaº stânga de meserie pentru meciul de la Botoºani

Jucãtorul care împlineºte mâine 31 de ani a fost transferat de la
Concordia Chiajna, cu care se afla în ultimele ºase luni de contract

Echipa naþionalã de fotbal a României se aflã pe
locul 40 în clasamentul mondial FIFA/Coca-Cola, în
coborâre douã poziþii, potrivit noii ierarhii datã publi-
citãþii joi. România are 688 de puncte ºi a fost depãºi-
tã de Republica Democratã Congo ºi Burkina Faso,
participante la Cupa Africii pe Naþiuni, competiþie re-
cent încheiatã. TOP 10 selecþionate din clasamentul
FIFA: 1. Argentina (1635 puncte), 2. Brazilia (1529),
3. Germania (1433), 4. Chile (1386), 5. Belgia (1371),
6. Franþa (1313), 7. Columbia (1304), 8. Portugalia
(1240), 9. Uruguay (1195), 10, Spania (1168). Ad-
versarele României în campania de calificare la Cam-
pionatul Mondial 2018 din Rusia se claseazã astfel: 14
Polonia: 1101 puncte, 49 Danemarca: 657 puncte, 64

TTTTTricolorii au ajuns pe locul 40 în lumericolorii au ajuns pe locul 40 în lumericolorii au ajuns pe locul 40 în lumericolorii au ajuns pe locul 40 în lumericolorii au ajuns pe locul 40 în lume
Muntenegru: 549 puncte,  82 Armenia: 422 puncte,
96 Kazahstan: 352 puncte. Urmãtorul meci al naþio-
nalei României este programat pe 26 martie 2017, pe
Cluj Arena, în faþa Danemarcei.  Punctajul unei naþio-
nale se calculeazã pe o perioadã de patru ani prin adu-
narea: mediei de puncte în meciurile din ultimele 12
luni, mediei de puncte în meciurile mai vechi de 12
luni (care se depreciazã anual prin înmulþirea cu 0.5,
0.3, respectiv 0.2 în cei trei ani), Numãrul de puncte
obþinute la un meci depinde de urmãtorii factori/coe-
ficienþi: Rezultatul meciului, victorie sau egal, Impor-
tanþa meciului, de la un simplu amical pânã la prelimi-
narii de Campionat Mondial, Valoarea adversarului,
Confederaþia din care face parte adversarul.

disconfort, dar avem douã soluþii la
îndemânã. Sper sã vinã Bucuricã,
ºansele sunt mari sã se realizeze
transferul, care ar fi ºi ultimul din
aceastã iarnã” declarase Gigi Mul-
þescu la conferinþa de presã care a
prefaþat partida din Moldova. Ieri,
oltenii au plecat spre Botoºani, via
Bucureºti, înnoptând în Capitalã,
unde lui Ivan ºi compania li s-a alã-
turat noul coleg. Bogdan Bucuricã a
semnat un contract pe doi ani ºi ju-
mãtate cu gruparea din Bãnie, care a
achitat 30.000 de euro celor de la
Chiajna în schimbul jucãtorului care
intrase în ultimele 6 luni de contract.

Bucuricã, 2 meciuri într-o
sãptãmânã cu Botoºaniul

Astfel, Bogdan Bucuricã poate

juca de douã ori într-o sãptãmânã
în deplasare contra celor de la FC
Botoºani, dupã ce în etapa trecutã

a evoluat pentru Concordia Chiajna
în partida încheiatã 1-1. Bucuricã
este al ºaselea transfer al Craiovei
din iarna aceasta, dupã Mingote,
Fajic, Barthe, Dimitrov ºi Drãghici.
Pe postul lui Bucuricã, Concordia
l-a transferat pe Dan Popescu, de
la FCSB, care evoluase în trecut
pentru Oþelul ºi ACS Poli.

Bogdan Bucuricã împlineºte 31
de ani chiar mâine, în ziua meciu-
lui FC Botoºani – Universitatea
Craiova. Poate juca atât fundaº
stânga, dar ºi mijlocaº stânga, fi-
ind un jucãtor asemãnãtor ca stil
de joc cu Vãtãjelu. Este originar din
Târgoviºte, el fiind format la

Academia din Nucet. Când ºi-a ter-
minat junioratul, Bucuricã a fost
achiziþionat de formaþia din Liga a
II-a francenzã, Chateauroux, pen-
tru a care a jucat 10 meciuri în doi
ani, marcând un gol. A revenit în
România, la CFR Cluj, dar s-a ac-
cidentat ºi a fost împrumutat la
Gloria Bistriþa, dar nici acolo nu a
jucat. În cele din urmã, a ajuns la
Unirea Alba Iulia ºi aici s-a remar-
cat, înscriind 4 goluri în 85 de par-
tide. Din 2013 joacã la Concordia
Chiajna, pentru care a evoluat în
114 de meciuri ºi a marcat douã
goluri, trecându-ºi în cont însã nu
mai puþin de 12 pase de gol.
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