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-  Douã lucruri îmi plac
Popescule: la fotbal sã vãd
gol ºi la cârciumã sã vãd me-
reu paharul plin.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB O miºcare tacticãO miºcare tacticãO miºcare tacticãO miºcare tacticãO miºcare tacticã

pripitã a luipripitã a luipripitã a luipripitã a luipripitã a lui
Ludovic Orban!Ludovic Orban!Ludovic Orban!Ludovic Orban!Ludovic Orban!

Motivele pentru care sena-
torul liberal Daniel Zamfir a
fost înlãturat de la ºefia Co-
misiei economice, cu 16 voturi
„pentru” ºi 8 „împotrivã”, în-
locuit fiind cu senatorul Flo-
rin Cârþu, þin de calculele po-
litice ale liderului PNL, Ludo-
vic Orban. Numai cã substitui-
rea respectivã, realmente pri-
pitã, i-a creat destulã bãtaie de
cap, de care nu avea neapãrat
nevoie în acest anotimp. Mai
ales cã „meciul” respectiv a
fost urmat de un maraton al
mesajelor „pro” ºi „contra”, ca
ingrediente, pe Facebook.
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Cotidianul american „The
Wall Street Journal” dezvã-
luie cã forþele speciale fran-
ceze recruteazã militari ira-
kieni, capabili sã ucidã resor-
tisanþii francezi, membri în
ierarhia Statului Islamic, la
Mossul. Obiectivul: evitarea
cu orice preþ a reîntoarcerii
jihadiºtilor în Franþa. Oficia-
li i  irakieni,  care comandã
operaþiunile militare de la
Mossul, ar fi afirmat cã for-
þele franceze au furnizat uni-
tãþilor irakiene specializate
în lupta anti-teroristã, nume-
le ºi fotografiile a aproape
300 de oameni, identificaþi ca
þinte prioritare.

Peste hipodromul din Craiova au coborât norii. O pâclã subþi-
re inundã cerul dinspre oraº, dar nu s-a pornit încã ploaia ºi caii
mai pot sã fie scoºi la antrenamentul zilnic. Cãlãreþii sunt ºi ei
pregãtiþi, aºteaptã liniºtiþi în boxe, alãturi de caii lor. Sunt trei
fetiþe ºi un bãiat, toþi echipaþi cu cizme pânã la genunchi ºi cãºti,
oarecum masive pentru dimensiunile lor, mai degrabã fragile.
Când îºi aud numele, cal ºi cãlãreþ, ies din hambar, disciplinaþi.
În pragul uºii vechiului adãpost, caii par enormi ºi conducãtorii
lor, aºa cum sunt, doar niºte copii.
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România a cumpãrat un radar
de peste 13,9 milioane de euro
de la cel mai mare producãtor
de armament din lume

Compania de stat Romtehnica a
cumpãrat un radar tridimensional,
în valoare de 64,46 milioane de lei
fãrã TVA, echivalentul a peste 13,9
milioane de euro, de la compania
americanã Lockheed Martin,
potrivit unui anunþ publicat pe
SEAP. Radarul tridimensional cu
distanþã mare de descoperire, mobil-
TPS-77, destinat apãrãrii aeriene, ar
urma sã fie livrat în Chitila, judeþul
Ilfov, potrivit anunþului publicat pe
SEAP. Procedura aleasã a fost cea
de “negociere fãrã anunþ de
participare”, justificarea oferitã
fiind aceea cã ”lucrãrile/produsele/
serviciile pot fi furnizate numai de
un anumit ofertant, din motive
tehnice”, potrivit sursei citate.
Lockheed Martin este cel mai mare
producãtor de armament din lume,
înregistrând o creºtere de 10,7% a
vânzãrilor totale în 2016, pânã la
40,83 miliarde dolari, potrivit
Institutului Internaþional de Studii
pentru Pace, de la Stockholm.

Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu
a redepus în Parlament iniþiativa
privind castrarea chimicã

Deputatul PSD Cãtãlin Rãdules-
cu a redepus, în Parlament, proiectul
care prevede reducerea la jumãtate
a pedepselor pentru violatorii ºi
pedofilii care acceptã castrarea
chimicã ºi interzice presei publica-
rea articolelor care instigã la
violenþã cu privire la persoanele
cercetate pentru pedofilie. Potrivit
proiectului de lege, tratamentul de
castrare chimicã se efectueazã în
secþii specializate, în condiþii de
securitate, „în regim spitalizat sau
ambulatoriu, pentru continuarea
tratamentului în perioada pentru
care fãptuitorul a acceptat sã-l
urmeze”. Procedurile de evaluare a
fãptuitorului în vederea castrãrii
chimice încep numai dupã rãmâne-
rea definitivã a hotãrârii judecãto-
reºti de condamnare, iar tratamentul
se administreazã numai dupã
obþinerea avizelor favorabile de la
un psiholog, medicul sexolog ºi
psihiatru. Nu este prima iniþiativã de
acest fel din Parlament, un proiect
similar a fost depus ºi respins, în
trecut, iniþiatori fiind parlamentari
de la PDL.
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O discuþie complicatã!O discuþie complicatã!O discuþie complicatã!O discuþie complicatã!O discuþie complicatã!
Cotidianul american „The Wall Street Jour-

nal” dezvãluie cã forþele speciale franceze re-
cruteazã militari irakieni, capabili sã ucidã resor-
tisanþii francezi, membri în ierarhia Statului Isla-
mic, la Mossul. Obiectivul: evitarea cu orice preþ
a reîntoarcerii jihadiºtilor în Franþa. Oficialii ira-
kieni, care comandã operaþiunile militare de la
Mossul, ar fi afirmat cã forþele franceze au fur-
nizat unitãþilor irakiene specializate în lupta anti-
teroristã, numele ºi fotografiile a aproape 300 de
oameni, identificaþi ca þinte prioritare. Aceste
operaþiuni secrete au ca obiectiv garantarea cã
resortisanþii francezi, legaþi de Statul Islamic, nu
vor reveni niciodatã în Franþa, pentru perpetua-
rea atentatelor, cum s-ar fi confesat surse apro-
piate de Ministerul francez de Externe. Franþa a
fost lovitã de mai multe atentate mortale, inspi-
rate sau comandate pur ºi simplu de Daesh, cum
au fost cele din noiembrie 2015. Un purtãtor de
cuvânt al Ministerului francez al Apãrãrii a refu-
zat orice comentariu pe aceastã operaþiune, re-
zumându-se la referirea strictã cã aproximativ
1.200 de militari francezi au ajutat forþele irakie-
ne sã preia controlul asupra Mossul-ului. În
schimb, „The Wall Street Journal” susþine cã un
oficial al poliþiei irakiene ar fi prezentat o listã cu
numele a 27 de persoane, în principiu aparþi-
nând Statului Islamic, ºi cãutate de Paris, unele
dintre acestea acompaniate de fotografii. Minis-

MIRCEA CANÞÃR

trul belgian al Apãrãrii, la rândul sãu, a refuzat
de asemenea orice comentariu, deºi vehiculate
au fost ºi numele unor autori ai atentatelor de la
Paris, care trecuserã prin Bruxelles. Bagdadul a
negat cu desãvârºire asasinatele clandestine, sus-
þinând cã dacã informaþiile se adeveresc, va fi
declanºatã o anchetã. Potrivit militarilor irakieni,
majoritatea jihadiºtilor se bat pânã la moarte. Cir-
ca 1.700 de francezi se regãsesc în rândul Sta-
tului Islamic din Irak ºi Siria, potrivit Soufan
Group, o organizaþie cu sediul la New York, spe-
cializatã în extremism. Guvernul francez esti-
meazã cã sute dintre aceºtia sunt deja morþi în
lupte sau au revenit deja în Franþa. Încã un deta-
liu: forþele speciale franceze au o echipã medi-
calã care colecteazã probe materiale spre a gãsi
urme ADN, care corespund oamenilor cãutaþi.
De ceva timp forþele speciale franceze s-au con-
centrat pe spitalul Al Jamhuri, un mare complex
situat în apropierea oraºului Mossul, în ultimul
cartier aflat sub controlul Statului Islamic. Po-
vestea nu este încheiatã. În urmã cu doi ani „Le
Monde diplomatique” publica articolul „Quand
les djihadistes etaient nous amis”, fãcând referi-
re la „eroii de ieri”, deveniþi „barbarii de azi”. În
urmã cu niºte ani, destui la numãr, conta prea
puþin faptul cã cvasi-totalitatea combatanþilor
erau musulmani tradiþionaliºti, integriºti în ace-
laºi timp, în epocã religia nefiind conceputã ca

un factor de regresie. Prioritatea geo-politicã era
ca Afganistanul sã devinã pentru Uniunea Sovi-
eticã, ceea ce Vietnamul fusese pentru SUA. La
3 februarie 1980, la câteva sãptãmâni de la in-
tervenþia militarã sovieticã în Afganistan, Zbig-
niew Brezezinski, consilier pe probleme de secu-
ritate al preºedintelui american Jimmy Carter, se
gãsea în Pakistan, unde, adresându-se mujahedi-
nilor refugiaþi lângã frontierã, le promitea: „Acest
pãmânt de alãturi este al vostru. Vã veþi întoarce
pentru cã lupta voastrã va triumfa. Vã veþi întoar-
ce la casele ºi moscheile voastre. Cauza voastrã
este justã. Dumnezeu este cu voi”. Jihadul „rãz-
boiul sfânt”, nu cunoºtea formele feroce ale vii-
torilor teroriºti. Regimul comunist afgan al lui
Mohammed Najibullah a supravieþuit puþinã vre-
me, dupã plecarea în 1989 a trupelor sovietice.
Mulþi ani dupã, s-au confruntat clanurile antico-
muniste rivale, Kabulul cãzând în mâinile talibani-
lor. La 15 ianuarie 1998, „Le Nouvel Observa-
teur” i-a adresat aceluiaºi Zbigniew Brezezinski
întrebarea: „Dacã nu regretã favorizarea integris-
mului islamist, prin dotarea cu arme ºi consilierea
viitorilor teroriºti”. Rãspunsul a fost urmãtorul:
„Ce este mai important la o privire a istoriei lumii?
Talibanii sau cãderea imperiului sovietic? Câteva
excitãri islamiste sau eliberarea Europei Centrale
ºi sfârºitul rãzboiului rece?”. Rãspunsul era im-
pecabil, numai cã evoluþia lucrurilor a fost alta.

Medicii atrag atenþia asupra de-
clanºãrii unei epidemii de gripã din
cauza lipsei de interes a populaþiei
faþã de imunizare, menþionând cã
se recomandã vaccinul antigripal
pentru orice categorie de vârstã. De
la începutul sezonului, au decedat
opt persoane. “Din pãcate, sezonul
gripal e pe val, deja s-a depãºit pra-
gul epidemic, avem foarte multe
cazuri ºi avem decese, ceea ce în-
seamnã cã ne confruntãm cu un
virus virulent, iar singurul remediu
al acestei boli este vaccinarea, cu
atât mai mult cu cât nu avem un
tratament specific pentru gripã.
Gripa este produsã de un virus care

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mihai Fifor, a
declarat, sâmbãtã, cã modernizarea marinei mi-
litare a României nu mai poate fi amânatã, afir-
mând cã pentru a consolida poziþia strategicã a
României la Marea Neagrã, avem nevoie de for-
þe navale performante. ”Am continuat astãzi vi-
zita de lucru la structurile marinei noastre mili-
tare, la Centrul 39 Scafandri din Constanþa, ur-
mat de Grupul 256 Elicoptere din Tuzla ºi am
încheiat ziua la Mangalia, în portul militar, unde
am vãzut Divizioanele 150 Nave Purtãtoare de
Rachete ºi 50 Corvete. Dacã ar fi sã sintetizez
în doar douã cuvinte impresiile cu care plec
dupã întâlnirea cu profesioniºtii Forþelor Nava-
le Române, acestea ar fi: optimism ºi determi-
nare (...)”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Mihai Fifor a afirmat cã modernizarea mari-
nei militare a României nu mai poate fi amâna-
tã. „Optimism, pentru cã m-am convins cã inte-
resele de securitate ale României la Marea Neagrã
sunt apãrate de oameni foarte valoroºi, cu pasiu-
ne ºi vocaþie pentru profesia lor. Am vãzut echipe
sudate ºi eficiente, în care fiecare om îºi cunoaº-
te rolul ºi îºi îndeplineºte precis sarcinile. Iar de-

Fifor, despre dotarea cu submarine: Modernizarea
marinei militare a României nu mai poate fi amânatã

terminarea o asum în nume propriu, dar ºi al echi-
pei pe care o conduc la vârful ministerului, în ceea
ce priveºte modernizarea marinei militare a Ro-
mâniei, care nu mai poate fi amânatã”, a spus
ministrul Apãrãrii.

Fifor a susþinut cã anul 2018 va fi unul de refe-

rinþã pentru aceastã categorie de forþe. „Sun-
tem pregãtiþi sã lansãm programul de achizi-
þie a corvetelor multifuncþionale - program
care va asigura, prin offset-ul aferent, ºi mo-
dernizarea celor douã fregate tip T-22 ºi vom
pregãti condiþiile pentru derularea achiziþiilor
pentru sistemul de instalaþii mobile de lansare
de rachete antinavã. Suntem în plin proces
de fundamentare a concepþiei de înzestrare
pentru încã un program strategic - dotarea
cu Forþelor Navale cu submarine, concepþie
pe care o vom prezenta cât mai curând în
CSAT, pentru aprobare, iar ulterior Parlamen-
tului României”, a scris Mihai Fifor.

Ministrul Apãrãrii a precizat cã toate aces-
te demersuri vor fi fãcute „pornind de la
condiþia esenþialã ºi nenegociabilã ca aceste
produse de înalt nivel tehnologic sã fie pro-

duse în România, pentru a întoarce în industria
naþionalã de apãrare importante resurse”. Pentru
a putea consolida poziþia strategicã a României la
Marea Neagrã, avem nevoie de forþe navale per-
formante, iar 2018 va fi începutul împlinirii aces-
tor obiective, mai spus Fifor.

Medic: Din pãcate, sezonul gripal e pe val, deja s-a depãºit pragul
epidemic. Toate categoriile de vârstã trebuie sã se vaccineze

nu se poate trata cu antibiotice, nu
au niciun efect. Neavând un medi-
cament anume, care sã omoare vi-
rusul, singurul mod prin care ne pu-
tem feri de boalã este sã ne vacci-
nãm. Din pãcate, rata vaccinãrii este
scãzutã, dozele oferite de MS au
venit extrem de târziu”, a declarat,
pentru Mediafax, Sandra Alexiu,
medic de familie, vicepreºedintele
Societãþii Naþionale de Medicinã de
Familie (SNMF).

Alexiu a subliniat cã populaþia nu
îºi doreºte sã achiziþioneze acest
vaccin pentru cã nu existã o edu-
caþie constantã în acest sens, chiar
dacã vaccinul nu este scump. Vac-

cinul antigripal trivalent costã în jur
de 25 de lei, iar cel tetravalent este
50 de lei. “Acest vaccin este reco-
mandat tuturor, doar cã statul ro-
mân îl asigurã, cu prioritate, pentru
anumite categorii care sunt numite
la risc. Se considerã cã aceste ca-
tegorii sunt mai expuse, pot face
forme mai grave, chiar letale. Ne
referim la persoanele vârstnice, cele
cu imunodeficienþe, cadre medica-
le care intrã în contact cu oamenii
bolnavi ºi gravidele. Gripa afectea-
zã ºi persoanele perfect sãnãtoase,
adaptate din punct de vedere imu-
nitar, de aceea este bine ca vacci-
narea sã cuprindã toate grupele de

vârstã”, a adãugat medicul.
Reprezentantul SNMF a explicat

cã este nevoie de o promovare se-
rioasã a vaccinãrii antigripale, încã
din luna septembrie, înainte de de-
butul sezonului rece, prin toate mij-
loacele posibile. De la începutul se-
zonului 2017-2018, au fost înregis-
trate opt decese confirmate cu virus
gripal, iar în ultima sãptãmânã, la
nivel naþional, au fost descoperite 283
cazuri de gripã, numãrul total ajun-
gând la peste 87.000. Pânã la data
de 28.01.2018 au fost vaccinate an-
tigripal peste 820.000 de persoane
din grupele la risc, cu vaccin distri-
buit de Ministerul Sãnãtãþii.
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Regula spune cã trebuie sã se
opreascã în dreptul unei bãnci de
lemn, care este plasatã lângã intrare
ºi de care trebuie sã se ajute ca sã
urce-n ºa. Sub privirile antrenorului
Sergiu Pistorel, fiecare sportiv întin-
de piciorul ºi, dintr-o singurã sãritu-
rã, este sus pe cal. Nu existã greºeli:
de la cel mai mare ºi pânã la cel mai
mic, toatã lumea executã perfect ºi
uºor miºcarea, încã de la prima încer-
care. În câteva minute, toþi patru sunt
strânºi în menajul din partea dreaptã
a fostei piste de alergare. Grãbind ºi
el pasul, antrenorul trage poarta în
urma lor. Peticitã în multe feluri, lem-
nãria sunã dogit, a vechi.

Dincolo de mica îngrãditurã, pis-
ta de alergare se desfãºoarã liberã.
Pe mai mulþi kilometri pânã la liziera
parcului, pãmântul din þarc e mâlos,
amestecat cu paie ude. Pentru cei
care nu sunt cãlare, ar fi necesarã o
pereche de cizme; copitele cailor îl
parcurg însã foarte uºor. Cei care
sunt scoºi acum la încãlzire sunt cei
patru membri ai echipei de cãlãrie a
Clubului Sportiv Municipal Craiova:
Vlad Gruia, cu calul Oskar; Claudia
Ghiþulescu, cãlare pe Amadeus, Car-
la Dobricã ºi calul Credo ºi, cea mai
micã, Raisa Bunãiaºu, care o condu-
ce pe Graþiela. ªi acum, ca de fiecare
datã când sunt scoºi la încãlzire, per-
spectiva orizontului  acþioneazã ma-
gic asupra cailor, care se pun rapid în
miºcare. Ghidaþi de cãlãreþi, dau o
turã pânã la limita þarcului, apoi se
întorc în fugã. Când sunt aliniaþi la
primul obstacol, din trupurile lor ma-
sive rãzbate un freamãt slab, imper-
ceptibil, dar pe care cãlãreþii din ºa îl
simt ºi ºtiu: caii „ºi-au ieºit din efort”.
Sunt, adicã, încãlziþi pentru probã.

 „Toatã lumea este pregãtitã?”,
întreabã, tare ºi autoritar, antrenorul.
Cu picioarele înfipte în pãmântul cle-
ios, priveºte la copitele aliniate în ºir.
Cerceteazã bine, ca ºi cum s-ar asi-
gura cã spiþele unui biciclete sunt în
perfectã stare de funcþionare, apoi
dicteazã startul. La o fracþiune de
secundã, caii zboarã prin aer, plutind
puþin peste stãvilarul din lemn. Este
primul dintre obstacole, apoi mai ur-
meazã ºi altele. Pânã sã se porneascã
ploaia, ca filtratã printr-o strecurãtoa-
re, cãlãreþii prind aceeaºi formã: punc-
te negre, unite, care fug împreunã, se
opresc ºi sar.

Raisa, mezina echipei
Clubul Sportiv Municipal Craio-

va are, pentru secþia de cãlãrie, cinci
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Peste hipodromul din Craiova au coborât

norii. O pâclã subþire inundã cerul dinspre oraº,
dar nu s-a pornit încã ploaia ºi caii mai pot sã fie
scoºi la antrenamentul zilnic. Cãlãreþii sunt ºi
ei pregãtiþi, aºteaptã liniºtiþi în boxe, alãturi de
caii lor. Sunt trei fetiþe ºi un bãiat, toþi echipaþi

cu cizme pânã la genunchi ºi cãºti, oarecum
masive pentru dimensiunile lor, mai degrabã
fragile. Când îºi aud numele, cal ºi cãlãreþ, ies
din hambar, disciplinaþi. În pragul uºii vechiului
adãpost, caii par enormi ºi conducãtorii lor, aºa
cum sunt, doar niºte copii.

cai, iar ceilalþi cinci sunt ai copiilor,
cumpãraþi de pãrinþi. Toþi caii sunt
cazaþi ºi îngrijiþi la fel, în hambarul
de la intrare. Cu mult mai bãtrâni,
cei ai clubului sunt folosiþi mai mult
pentru primii ani de antrenament.
Cea mai iubitã dintre ei este Graþie-
la, o iapã roºcatã, de talie medie, pe
care, respectându-se obiceiul, a pri-
mit-o în grijã cel mai tânãr membru
al echipei. „Pe calul meu îl cheamã
Graþiela ºi este foarte frumos. Am
învãþat sã fac pas, trap, galop ºi
sãrituri peste obstacole”, se pre-
zintã, ca la ºcoalã, Raisa. În tot
acest timp, antrenorul o priveºte
atent, interesat sã vadã cum îºi stru-
neºte fetiþa calul. Cu forþa a peste
700 de kilograme, animalul bufneº-
te, uºor nervos, la urechea sa, dar
Raisa nu se sperie câtuºi de puþin:
îi mângâie botul ºi Graþiela se liniº-
te ca din senin.

Raisei i-au plãcut caii de când era
foarte micã ºi nici pãrinþii nu ºtiu de
unde a venit aceastã chemare. Îºi
amintesc însã exact cum a început
aventura. Se plimbau prin parc într-
o varã, când au ajuns, în treacãt, ºi
la hipodrom. Caii erau scoºi, ca ºi
astãzi, la încãlzire. Privindu-i, Raisa
ºi-a dorit sã urce în ºa, apoi sã rãmâ-
nã la hambar ca sã îngrijeascã de un
cãluþ al ei. Oricât a insistat, nu s-a
putut. „Fiind foarte importantã ºi
forþa copilului, pentru nu ar fi putut
sã ajungã nici la sãrituri, dacã nu
este atât de dezvoltatã fizic, ni s-a
spus sã mai aºteptãm sã creascã. Am
crezut cã a uitat de aceastã pasiune,
dar în toamnã a insistat foarte mult
ºi, de atunci, în fiecare zi, cât ne per-
mite ºi vremea, facem eforturi sã
venim”, povesteºte mama Raisei,
care o asistã zilnic la sãrituri.

Din toamnã, lucrurile au avansat
mult pentru Raisa. Nu mai este un
simplu fan al cailor, ci este un cãlã-
reþ autentic: are echipament complet
ºi a primit în grijã chiar un cal. Cãlã-
ria a fãcut-o mult mai responsabilã.
Deºi are animãluþe acasã ºi alte acti-
vitãþi, nimic nu a determinat-o sã fie
atât de implicatã precum grija pen-
tru cal. „De când domnii antrenori,
care au încredere în ea, i-au încre-
dinþat-o pe Graþiela, bijuteria hipo-
dromului, Raisa este mândrã de
aceastã realizare a ei ºi este mai res-
ponsabilã. Suntem, sper eu, pe un
drum bun ºi o vom susþine atâta timp
cât ea îºi doreºte sã facã acest lu-
cru”, mãrturiseºte mama. A fãcut
aceastã promisiune ºi aºa va fi.

Trei de antrenamente pentru
Claudia ºi Amadeus

Pânã sã-l aibã pe Amadeus, Clau-
dia a îngrijit-o ºi ea pe Graþiela. Chiar
din primul an de competiþie, a obþi-
nut rezultate bune - locul al II-lea la
finala campionatului naþional de
salã, ceea ce a fãcut-o vicecampioa-
nã naþionalã la categoria sportivi de-
butanþi. Acum are propriul sãu cal,
pe Amadeus, un pursânge românesc
energic, care o pun mult la încerca-
re. „A durat foarte mult sã ne antre-
nãm împreunã, sã ne cunoaºtem ºi
sã reuºesc sã îl controlez”, spune,
sigurã pe ea, Claudia. Experienþa
acumulatã în cei peste trei ani de an-
trenamente ºi multe competiþii a fã-
cut-o sã înþeleagã ºi care sunt mici-
le secrete. „Conteazã foarte mult sã
ajungi sã-þi cunoºti calul, se creazã
o relaþie între cal ºi cãlãreþ. Contea-
zã mult ºi antrenamentele, dar ºi dacã
îþi face plãcere sau nu. Dacã nu îþi
face plãcere sã practici acest sport,
nu poþi sã reuºeºti”.

Purtându-ºi mândrã costumul de
cãlãrie, înzestratã fiind ºi de la naturã
cu o frumuseþe aparte, Claudia este
un alt exemplu de pasiune mai pre-
sus de orice ºi concurentul pe care
echipa se bazeazã.

„Credo, pentru cã-mi dã
încredere”

La cei 13 ani ai sãi, Carla Dobricã
nu are nici o tresãrire când urcã în ºa
pe cel mai înalt dintre cai. Credo este,
înainte de toate, exemplarul care se
distinge printr-o staturã impozantã.
Îi întrece în înãlþime pe toþi ceilalþi
cai, dar cãlãreþul cu ochi scânteietori
ºi privire caldã ºtie exact cum trebuie
sã-l controleze ºi sã-l facã sã-ºi plece
grumazul. Carla a pornit ºi ea tot de
la o vizitã la hambar, unde s-a îndrã-
gostit iremediabil de cai. ªi-a convins
uºor pãrinþi sã o lase sã facã echita-
þie ºi, dupã ce a primit acceptul lor,
ºi-a fãcut programul zilelor în funcþie
de nevoia cailor, de cum trebuie cu-
rãþaþi ºi hrãniþi, cum trebuie scoºi la
încãlzire. „Numele lui este Credo,
avem o relaþie superbã de prietenie:
mã iubeºte ºi eu îl iubesc, la rândul
lor. Cred cã fãrã aceastã relaþie nu am
putea face prea multe. Îl cheamã Cre-
do pentru cã am foarte mare încrede-
re în el ºi cred cã numele acesta este
perfect pentru un cal care mã ajutã”,
spune Carla, lipindu-ºi tâmpla de ca-
pul animalului. ªtie cã într-o compe-
tiþie se combinã mai mulþi factori –

noroc, strategie, starea calului – com-
petitorii, oricât ar fi ei de puternici,
nu sunt chiar invincibili, atâta timp
cât îl are pe Credo.

Cei mai buni prieteni
Vlad Gruia ºi calul Oskar sunt

campionii clubului, ei obþinând,
dupã foarte mulþi ani, ºi primul pre-
miu: locul I la campionatul naþiona-
lã de salã – sãrituri peste obstacole,
categoria cai debutanþi. „Pe calul
meu îl cheamã Oskar ºi avem o rela-
þie foarte bunã. Nu ne-am certat nici-
odatã pânã acum, ne înþelegem foar-
te bine”, îºi prezintã, cu duioºie,
Vlad prietenia sa cu calul.

Oskar este un cal frumos ºi extrem
de puternic, iar el, cel mai experimen-
tat dintre cãlãreþii clubului. Cât timp
se aflã împreunã, la hambar sau pe
terenul de încãlzire, vorbesc tot tim-
pul. Mai bine spus, Vlad îi vorbeºte
calului, adresându-i-se ca unui prie-
ten. Din când în când, pentru a-l face
sã-l înþeleagã, îl mai serveºte ºi cu
rondele de morcovi ºi bucãþi de za-
hãr. „Vin ºi ºapte zile din ºapte, dar
de regulã sunt aici în fiecare zi, mai
puþin lunea când este liber. De patru
ani practic acest sport ºi am obser-
vat cã, într-un concurs, nu conteazã
numai atuurile ca sã câºtigi, mai este
ºi dupã noroc”. Mama care-l înso-
þeºte la antrenamente ºi care l-a aju-
tat cumpãrându-i pânã ºi un cal, chiar
pe Oskar, spune cã pasiunea lui Vlad
pentru cãlãrie este puternicã, de ne-
oprit. De aceea, nu poate sã-l ducã
decât într-un singur loc; „acolo unde
îºi doreºte, sus”.

Performanþã în condiþii modeste

Copiii, caii ºi cei doi antrenori,
fraþii Sergiu ºi Robert Pistorel, se an-
treneazã în condiþii extrem de mo-
deste. Hambarul în care sunt þinuþi
caii este micuþ, cu boxe puþine, ºi
oricât ar munci, sportivii tot nu reu-
ºesc sã creascã mai mult confortul
pentru caii, decât cu un aºternut cât
mai proaspãt pe care caii sã-ºi doar-
mã nopþile. „Am avea nevoie de
multe lucruri ca sã putem ajunge la
un nivel de performanþã. În primul

rând, ne lipseºte un manej acoperit,
o clãdire unde, dacã ninge sau plo-
uã, sportivii sã poatã sã-ºi execute
antrenamentele în condiþii bune. Þi-
nând cont cã noi ne ocupãm numai
cu sãrituri peste obstacole, ca dis-
ciplinã, ne-ar trebui o garniturã de
obstacole nouã, coloratã cu diverse
forme, aºa cum întâlnim în concur-
surile de specialitate. De fapt, ne lip-
sesc mai multe dotãri, dar acestea
sunt cele care ne dor mai tare ºi am
avea mare nevoie”, spune, cu resem-
nare, Sergiu Pistorel. El este omul
care, chiar ºi atunci când nu exista
secþia de cãlãrie, nu s-a clintit de
lângã cai. Deºi nu primea nici o sim-
brie, ani de zile s-a încãpãþânat sã
vinã ºi sã-i hrãneascã. Tot efortul
pentru a nu se stinge ºi ultima urmã
din echitaþia care a fost odatã.

În anul 2003 a fost ultimul con-
curs organizat pe hipodromul de la
Craiova ºi Sergiu Pistorel era tot aco-
lo, îºi aminteºte fiecare probã din
concurs. Odatã cu acea competiþie
de sãrituri peste obstacole, au înce-
tat toate activitãþile. Din 2013, de
când a fost înfiinþatã secþia de cãlã-
rie în cadrul CSM Craiova, o razã de
speranþã a ajuns ºi la hipodrom. S-a
pornit cu primul val de sportivi, Vlad,
Claudia ºi Carla, care au început sã ia
premii, ºi este în formare valul doi, în
frunte cu Raisa. „Suntem o echipã în
formare, la început de drum. Copiii
noºtri, cu toate cã sunt aceste con-
diþii, se pregãtesc destul de bine ºi
au luat câte un premiu la fiecare con-
curs la care s-au prezentat. Iar simplu
fapt cã sunt calificaþi, în fiecare an, la
finala campionatului naþional, este un
lucru bun”, se îmbãrbãteazã Sergiu
Pistorel. Privindu-ºi primii elevi, deja
experimentaþi, ºi pe cel mai mic dintre
ei, Raisa, care se þine ºi ea mândrã în
ºa, viitorul parcã aratã altfel.

Poate nu aºa cum ºi-ar dori antre-
norul, cu un hipodrom dotat, precum
sunt cele din þarã – ºi, mare pãcat,
spune, pentru cã al nostru este cel
mai mare ºi cu tradiþie – sau cu cai
tineri, cumpãraþi chiar de club, dar cu
o pasiune puternicã, adevãratã, care
naºte marii campioni.
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La sfârºitul sãptãmânii trecute,
vineri, 2 februarie a.c., magistraþii
Judecãtoriei Craiova au menþinutã
mãsura controlului judiciar faþã de
fostul primar al comunei Malu
Mare, Alexandru Dicu, dar ºi faþã
de alþi patru dintre inculpaþi, res-
pingându-le cererile de revocare a
acestei mãsuri: „Menþine ca fiind
temeinicã ºi legalã mãsura contro-
lului judiciar dispusã faþã de in-
culpatul Dicu Alexandru. Menþi-
ne ca fiind temeinicã ºi legalã
mãsura controlului judiciar dispu-
sã faþã de inculpatul Petrache
Constantin. Menþine ca fiind te-
meinicã ºi legalã mãsura contro-
lului judiciar dispusã faþã de in-
culpatul Ardeleanu Gheorghe.
Menþine ca fiind temeinicã ºi le-
galã mãsura controlului judiciar
dispusã faþã de inculpatul Stoian

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, în urma cercetãrilor
efectuate de poliþiºti din cadrul
Poliþiei Municipiului Cra-
iova în dosarul penal
constituit ca urmare a al-
tercaþiei ce a avut loc
marþi seara pe strada
„Popa ªapcã”, din Cra-
iova, în apropierea Pre-
fecturii Dolj, au fost
identificaþi autorii, res-
pectiv Felix Bãscrãcea
(30 de ani), Narcis Io-

Patru craioveni sub control judiciar dupã o încãierare în centrul CraioveiPatru craioveni sub control judiciar dupã o încãierare în centrul CraioveiPatru craioveni sub control judiciar dupã o încãierare în centrul CraioveiPatru craioveni sub control judiciar dupã o încãierare în centrul CraioveiPatru craioveni sub control judiciar dupã o încãierare în centrul Craiovei

Fostul primar din Malu MareFostul primar din Malu MareFostul primar din Malu MareFostul primar din Malu MareFostul primar din Malu Mare
rãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciarrãmâne sub control judiciar

Pe 17 august 2017, poliþiºtii de la Serviciul de Investigare a
Criminalitãþii Economice din cadrul IPJ Dolj, în baza mandate-
lor emise de procurorii Parchetului de pe lângã Curtea de Apel
Craiova, fãceau 7 percheziþii în localitãþile Craiova, Malu Mare,
Cârcea, Filiaºi ºi Bãileºti din judeþul Dolj, Pantelimon, judeþul
Ilfov ºi Drãgãneºti – Olt, judeþul Olt, la locuinþe aparþinând incul-
paþilor. Alexandru Dicu (ridicat de pe litoral, unde îºi petrecea
concediul), Rodica Cotea, Florentina Stoian, Constantin Petrache
ºi Gheorghe Ardeleanu au fost reþinuþi pentru 24 de ore, iar pe 18
august au fost prezentaþi Judecãtoriei Craiova, care a respins pro-
punerea de arestare ºi i-a plasat pe sub control judiciar.

Condamnat deja într-un alt dosar, pentru
o încãierare electoralã din 2012, fostul pri-
mar al comunei Malu Mare, Alexandru
Dicu, a fost menþinut sub control judiciar,
deºi ceruse Judecãtoriei Craiova revocarea
acestei mãsuri. Hotãrârea a fost luatã vi-
neri, 2 februarie a.c., în dosarul în care a
fost trimis în judecatã alãturi de contabila

Primãriei, patru administratori de societãþi
comerciale ºi dirigintele de ºantier de la
lucrarea de înfiinþare a parcului comunal
Malu Mare, de procurorii Parchetului Curþii
de Apel Craiova, pentru abuz în serviciu,
complicitate la abuz în serviciu, înºelãciune
ºi infracþiuni de fals, fapte prin care s-a cre-
at un prejudiciu de peste 822.000 lei.

Florentina. Menþine ca fiind temei-
nicã ºi legalã mãsura controlului
judiciar dispusã faþã de inculpa-
tul Cotea Rodica. Respinge cere-
rea formulatã de inculpaþi de re-
vocare a mãsurii controlului judi-
ciar. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 de ore de la pronunþare
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi, 02.02.2018”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. Ho-
tãrârea a fost luatã în dosarul în
care fostul edil a fost trimis în ju-
decatã de procurorii Parchetului de
pe lângã Curtea de Apel Craiova,
alãturi de alte ºase persoane – con-
tabila primãriei, patru administra-
tori de firme ºi un diriginte de ºan-
tier – într-un dosar vizând comite-
rea unor infracþiuni de abuz în ser-
viciu, înºelãciune ºi fals, respectiv
complicitate la aceste infracþiuni.

Prejudiciu de peste 800.000 lei
Reamintim cã procurorii i-au tri-

mis în judecatã pe Alexandru Dicu,-
 Constantin Petrache, Gheorghe
Ardeleanu, Florentina Stoian, Rodi-
ca Cotea, Gigi Zimþa, ºi ªtefan Diþã.
În rechizitoriul întocmit la finaliza-
rea cercetãrilor, anchetatorii au re-
þinut faptul cã „inculpatul Dicu
Alexandru, în calitate de primar al
comunei Malu Mare ºi ordonator
principal de credite în cadrul Uni-
tãþii Administrativ Teritoriale Co-
muna Malu Mare, în perioada
2009-2012, fãrã a respecta proce-
dura din domeniul achiziþiilor pu-
blice (art. 19 ºi art. 23 din O.U.G.
nr. 34/2006), a încheiat contracte
de achiziþii directe de produse, ser-
vicii ºi lucrãri cu mai multe socie-
tãþi, printre care S.C. GIDAZI
PROD COM S.R.L., S.C. SILVIA
METAL S,R,L., S.C. MIFLAN
S.R.L., ºi S.C. MITDUR SERVI-
CE S.R.L., ºi a acceptat la platã
facturi, reprezentând achiziþii de
bunuri ºi materiale, lucrãri de pie-
truire ºi reabilitare drumuri, lucrãri
amenajare ºi dotare pãrculeþ comu-
nal, bunurile fiind achiziþionate la
preþuri supraevaluate ºi, de aseme-
nea, lucrãrile au fost supraevalua-
te ºi supradimensionate sau nu au
fost executate în realitate, încãlcând
dispoziþiile art. 3 ºi art. 5 din
O.U.G. nr. 119/1999 ºi art. 54 alin.
6 din Legea 273/2006 ºi producând
un prejudiciu de 822.352,23 lei”.
În plus, mai spun anchetatorii, pe
19 decembrie 2011 ºi 24 septem-

brie 2012, pentru obþinerea tranºe-
lor de finanþare, aferente contractu-
lui pentru finanþare nerambursabilã
nr. 222/N/24.05.2011, încheiat cu
Administraþia Fondului pentru Me-
diu – Direcþia Implementare Pro-
iecte, în vederea realizãrii obiecti-
vului de investiþie „Înfiinþare parc
comunal – comuna Malu Mare, ju-
deþul Dolj”, inculpatul Dicu Alexan-
dru a înaintat Administraþiei Fondului
pentru Mediu documente justifica-
tive, care atestau în fals efectuarea
anumitor lucrãri, care nu au fost
executate în realitate sau au fost
executate parþial, parte din cantitãþi-
le de materialele utilizate fiind supra-
dimensionate, documente pe care le-
a atestat ºi aprobat în calitate de re-

prezentant al U.A.T.C. Malu Mare.
Procurorii ºi poliþiºtii doljeni au do-
cumentat ºi au reþinut în rechizito-
riu, detaliat, activitatea infracþionalã
a fiecãruia dintre inculpaþi. Dosarul
s-a înregistrat pe 6 octombrie 2017
pe rolul Judecãtoriei Craiova, unde
este ºi acum analizat în camera pre-
liminarã. Acesta este al doilea dosar
în care este inculpat fostul primar
din Malu Mare, în primul fiind con-
damnat, pe fond, de judecãtorii Tri-
bunalului Dolj, la 1 an ºi 10 luni în-
chisoare cu suspendare, pe durata
unui termen de încercare de 4 ani, ºi
90 de zile de muncã în folosul co-
munitãþii pentru infracþiuni cu vio-
lenþã comise în campania electoralã,
cauza fiind acum la apel.

Patru bãrbaþi cu vârste cuprinse între 27 ºi 37 de ani, din
Craiova, au fost plasaþi, sâmbãtã, sub control judiciar pentru
urmãtoarele 60 de zile, dupã ce fuseserã reþinuþi 24 de ore,
pentru implicare într-o încãierare petrecutã marþi searã, în
stradã, în plin centru al Craiovei. Cei patru s-au bãtut cu un
alt grup, format din trei bãrbaþi, în altercaþie fiind folosite
bâte, dar ºi o sabie, din câte se pare un craiovean de 38 de
ani ajungând la spital.

nescu (37 de ani), Pompiliu Bãs-
crãcea (37 de ani) ºi Gabriel Pricã
(27 de ani), toþi din Craiova. Vine-
ri dimineaþã au fost efectuate pa-

tru percheziþii domiciliare la imo-
bilele în care locuiesc persoanele
respective, fiind gãsite ºi ridicate
mai multe obiecte despre care exis-
tã suspiciunea cã au fost folosite
la comiterea faptei, respectiv bâte,
cuþite ºi o sabie. Din cercetãrile
oamenilor legii s-a stabilit cã marþi
seara, în jurul orei 22.00, cei patru
reþinuþi au ajuns în centrul oraºu-
lui cu douã autoturisme ºi s-au luat
la bãtaie cu un grup format din trei
bãrbaþi. În urma încãierãrii, Lau-

renþiu Ionuþ Boceanu, de
38 de ani, a fost rãnit, fiind
transportat la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã
Craiova, iar maºina în care
erau el ºi amicii sãi a fost
avariatã.

„Dupã analizarea mate-
rialului probator, procuro-
rul de caz a dispus conti-
nuarea urmãririi penale ºi

punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale, sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunilor de lovire sau alte violen-
þe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice. Cei patru au fost reþinuþi,
vineri, pentru 24 de ore, pe bazã
de ordonanþã de reþinere emisã de

procurorul de caz, fiind introduºi
în Arestul IPJ Dolj”, a precizat
agent principal Mihaela Gîrd, din
cadrul Biroului de Presã al IPJ Dolj.
Sâmbãtã, cei patru au fost elibe-
raþi, fiind plasaþi sub control judi-
ciar pe o perioadã de 60 de zile.
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O miºcare tacticã pripitã a lui Ludovic Orban!O miºcare tacticã pripitã a lui Ludovic Orban!O miºcare tacticã pripitã a lui Ludovic Orban!O miºcare tacticã pripitã a lui Ludovic Orban!O miºcare tacticã pripitã a lui Ludovic Orban!
MIRCEA CANÞÃR

Motivele pentru care senatorul li-
beral Daniel Zamfir a fost înlãturat de
la ºefia Comisiei economice, cu 16 vo-
turi „pentru” ºi 8 „împotrivã”, înlo-
cuit fiind cu senatorul Florin Cârþu,
þin de calculele politice ale liderului
PNL, Ludovic Orban. Numai cã substi-
tuirea respectivã, realmente pripitã, i-
a creat destulã bãtaie de cap, de care
nu avea neapãrat nevoie în acest ano-
timp. Mai ales cã „meciul” respectiv a
fost urmat de un maraton al mesaje-
lor „pro” ºi „contra”, ca ingrediente,
pe Facebook. Dacã Florin Cârþu poate
fi avut în vedere ca un economist de
luat în seamã al liberalilor, fiind ºi vi-
cepreºedinte al partidului, Daniel

Zamfir, cu prestanþã remarcabilã în
orice apariþie în spaþiul public, s-a fã-
cut remarcat în luptele sale cu bãnci-
le, în favoarea cetãþenilor. Împreunã
cu avocatul Gheorghe Pipera ºi-au fã-
cut o cauzã din votarea legii dãrii în
platã. ªi alte iniþiative legislative, din
câmpul opoziþiei, sunt bifate în drep-
tul senatorului Daniel Zamfir. Intere-
sant este cã în ºedinþa în care s-a de-
cis „bascularea sa” din funcþia de pre-
ºedinte al Comisiei economice, activi-
tatea sa a fost lãudatã, chiar excesiv,
ºi inclusiv senatorul Daniel Fenechiu,
într-un interviu, atacând ºi conflictul
dintre Orban ºi Zamfir conchide ast-
fel: „Daniel Zamfir face o treabã bunã

la comisia aia”. O precizare de luat în
seamã a  avut-o ºi senatorul Alina
Gorghiu: „Toþi colegii l-au lãudat (...)
ºi cu toate acestea au spus cã trebuie
sã dãm un vot politic ºi sã susþinem
propunerea lui Ludovic Orban”. Adri-
ana Sãftoiu a aruncat ºi ea bomba,
dupã ce a pierdut ºefia grupului PNL
la Camera Deputaþilor. Situaþia s-a
tensionat vãzând cu ochii ºi Ludovic
Orban a devenit, tot mai frecvent, sub-
iectul criticilor. Ecoul meciului sãu per-
sonal cu senatorul Daniel Zamfir nu
se va stinge uºor ºi pentru faptul cã
acesta din urmã, mult mai carismatic
ºi mai calibrat, în orice discurs, este
preferat sistematic de televiziunile de

ºtiri. Dacã admitem cã Ludovic Orban
a avut propriile calcule în decizia lua-
tã, susþinându-l pe Florin Cârþu în de-
trimentul lui Daniel Zamfir, la nivelul
democraþiei interne pagubele sunt
imense ºi deloc de neglijat. Într-un
moment în care PNL chiar creºte ane-
voios în sondaje, ºi tenorii sãi, puþini la
numãr, par rãguºiþi, un plus de tact po-
litic, luându-se în calcul ºi eventualele
pierderi colaterale, ar fi fost bine ve-
nit. S-o citãm, fiindcã le zice „pe bune”,
tot pe Alina Gorghiu: „Grupul parla-
mentar de la Senat trebuie sã rãmânã
unit ºi sã participe cu toþii la o activita-
te mai bunã ca pânã acum”. O rostire,
pe care nici nu ºtim cum s-o definim.

O boalã rarã este consideratã
orice afecþiune prezentã la mai
puþin de 1 din 2.000 de persoane.
În general, bolile rare sunt în mare
mãsurã lipsite de tratament, recu-
noaºtere ºi îngrijire adecvatã. Deºi
numãrul de pacienþi afectaþi de fie-
care maladie rarã este mic sau
foarte mic, per total, afecþiunile
rare ar trebui sã constituie o pro-
blemã de sãnãtate publicã în ori-
ce þarã civilizatã. Acest deziderat
este corelat cu numãrul mare de
maladii rare: peste 8.000. Con-
form datelor Comunitãþii Europe-
ne, 6-8% din populaþie prezintã
una din aceste boli, ceea ce ra-
portat la populaþia României ar
reprezenta un numãr de minimum
un milion de persoane.

Momentan existã servicii insu-
ficiente la nivel naþional, iar pro-
blematica abordãrii bolilor rare
este complexã ºi interdisciplina-
rã. Faptul cã pacienþii cu boli rare
sunt rãspândiþi la nivel naþional,
în diferite regiuni, necesitã o in-
tervenþie centralizatã.

Centru de expertizã la Craiova
Anul trecut, Ministerul Sãnãtãþii

a modificat protocoalele medica-
le astfel încât pacienþii sã aibã
acces mai facil la serviciile de
asistenþã medicalã. Tot în 2017 au
fost introduse pe listele de medi-
camente compensate ºi gratuite un
numãr de 13 molecule noi inova-
tive pentru tratarea pacienþilor cu
boli rare în vederea creºterii ac-
cesului la tratament.

De asemenea, Ministerul Sãnã-
tãþii a avizat 12 centre de experti-
zã în boli rare la Bucureºti (2 cen-
tre), Cluj-Napoca (3 centre), Ti-
miºoara (2 centre), Craiova, Za-

Promisiuni pentru pacienþii cu boli rare
Autoritãþile sanitare au anunþat cã au în vedere

dezvoltarea reþelei de geneticã ºi boli rare ºi creº-
terea numãrului de centre de expertizã, aºa încât
pacienþii sã primeascã servicii integrate în cadru
specializat. În România trãiesc peste un milion de

pacienþi afectaþi de boli rare. Majoritatea sunt încã
nediagnosticaþi. Alþii sunt diagnosticaþi greºit sau

incomplet. Aceºti pacienþi sunt în mod special
izolaþi ºi vulnerabili ºi au nevoie de o abordare

specificã pentru a le asigura serviciile de care au
nevoie, pentru a creºte calitatea vieþii lor.

lãu, Iaºi, Oradea ºi Mureº. Sunt
centre de expertizã în boli rare
care au colaborare cu reþele eu-
ropene în boli rare ºi care acordã
servicii integrate pentru pacienþii
cu boli rare.

În majoritatea cazurilor, afec-
þiunile rare sunt puþin cunoscute
(ºi implicit recunoscute) de cor-
pul medical ºi de oficialii din sis-
temul de sãnãtate, particularitate
conferitã de frecvenþa micã, nu-
mãrul mare ºi complexitatea pa-
togenicã. Absenþa cunoºtinþelor
referitoare la aceste maladii gene-
reazã frecvent erori de diagnostic
ºi întârzierea aplicãrii îngrijirilor
specifice, ceea ce constituie o
sursã secundarã de suferinþã pen-
tru pacienþi ºi familiile acestora.
În plus, majoritatea acestor boli
sunt multisistemice, necesitând o
îngrijire pluridisciplinarã ºi au o
etiologie geneticã, ceea ce se co-

releazã cu riscul de transmitere a
mutaþiei ºi, implicit a prezenþei bolii
la alþi membri ai aceleiaºi familii.

Majoritatea cazurilor
nu au un tratament specific
Gravitatea bolilor rare este ex-

trem de variabilã, dar deseori ele
cauzeazã dificultãþi motorii, psi-
hice ºi/sau senzoriale. În plus,
bolile rare sunt cronice ºi în ma-
joritatea cazurilor nu au un tra-
tament specific, ci doar o serie
de mãsuri paleative care permit
ameliorarea stãrii pacienþilor.

Cunoaºterea medicalã ºi ºtiin-
þificã a acestor boli este lacu-
narã, mecanismul patogenic fi-
ind cunoscut doar în circa 10%
din afecþiuni. Astfel, nu este de
mirare cã deseori stabilirea unui
diagnostic corect poate dura
luni sau ani de zile, generând
cheltuieli inutile familiei ºi so-
cietãþii.

Un element esenþial pentru îm-
bunãtãþirea diagnosticãrii ºi asis-
tenþei medicale în domeniul boli-
lor rare este furnizarea ºi dise-
minarea de informaþii exacte,
într-o formã adaptatã nevoilor
profesioniºtilor ºi persoanelor. În
informarea din domeniul bolilor
rare, o importanþã majorã o au
HelpLine-urile ºi bazele de date.

Centrele de expertizã sunt

structuri specializate pentru ma-
nagementul ºi îngrijirea pacienþi-
lor cu boli rare. EUCERD a ela-
borat criterii de calitate pentru
Centrele de expertizã în domeniul
bolilor rare, care ajutã statele
membre în dezvoltarea legislaþiei
naþionale. Centrele de expertizã
sunt concepute pentru o aborda-
re holisticã a pacienþilor cu boli
rare, pentru a asigura continui-
tatea îngrijirii, de la diagnostica-
re, tratament, terapii, servicii
sociale specializate, instruire ºi
informare, asigurând eficientiza-
rea alocãrii resurselor pentru în-
grijire medicalã ºi socialã.

Lipsa politicilor specifice de
sãnãtate privind bolile rare ºi de-
ficitul de expertizã în domeniu
au drept consecinþã diagnosti-
carea întârziatã ºi accesul difi-
cil la asistenþa medicalã. Aceas-
tã situaþie are drept rezultate
neajunsuri suplimentare de na-
turã fizicã, psihologicã ºi inte-
lectualã, tratamente inadecvate
sau chiar dãunãtoare.

RADU ILICEANU
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Direcþia Generalã Traduceri a
Comisiei Europene organizeazã
concursul „Juvenes Translato-
res” („tineri traducãtori”, în la-
tinã) în fiecare an, începând
din 2007. Obiectivul urmãrit este

de a promova studiul limbilor
strãine în ºcoli ºi de a le oferi
elevilor posibilitatea de a înþele-
ge ce înseamnã meseria de tra-
ducãtor. Concursul se adresea-
zã elevilor de liceu în vârstã
de 17 ani ºi se desfãºoarã simul-
tan în toate ºcolile selectate din
UE. Concursul i-a inspirat ºi i-a
încurajat pe unii participanþi sã
studieze limbile strãine ºi la ni-
vel universitar pentru a deveni
apoi traducãtori profesioniºti.

„Vã felicit pentru aceastã per-
formanþã. Aþi fost la înãlþime ºi
v-aþi demonstrat talentul în toa-
te cele 24 de limbi ale UE. Învã-
þarea de limbi strãine este o com-
petenþã vitalã pentru cariera ºi
dezvoltarea voastrã personalã.
Este fascinant sã vezi atât de

Reprezentanþii pãrinþilor ºi ai ele-
vilor spun cã în ºcoli existã o “de-
lãsare inadmisibilã” faþã de siguran-
þa elevilor, precizând cã nu se iau
mãsuri la nivelul unitãþilor ºcolare,
administraþiei locale sau centrale.
MEN nu a mai fãcut de câþiva ani
o statisticã a cazurilor de violenþã.

“În ºcoli sunt multe lucruri care
nu se respectã ºi nu se acþioneazã.
În unitãþile ºcolare existã o stare de
delãsare inadmisibilã. Sunt profesori
care trec pe holurile ºcolilor ºi vãd
elevii care se înjurã, se îmbrâncesc
ºi nu au niciun fel de reacþie, sã îi
întrebe pe copii cine sunt, de la ce
clasã, cine este dirigintele. (...) În
general, directorii de ºcoli au obi-
ceiul sã nu sesizeze violenþele din
ºcoli astfel încât sã nu se constituie
o problemã la nivelul unitãþii ºcola-
re pentru cã ei sunt obligaþi sã ia
niºte mãsuri. Existã o comisie, la
nivelul fiecãrei unitãþi ºcolare, care
nu prea funcþioneazã, din pãcate”,
a declarat, pentru Mediafax, preºe-
dintele Federaþiei Naþionale a Aso-
ciaþiilor de Pãrinþi.

Federaþia Pãrinþilor a avut, de-a
lungul anilor, iniþiative în ceea ce
priveºte siguranþa în ºcoli, dar nici

Federaþia PãrinþilorFederaþia PãrinþilorFederaþia PãrinþilorFederaþia PãrinþilorFederaþia Pãrinþilor, dupã incidentele din ultima sãptãmânã:, dupã incidentele din ultima sãptãmânã:, dupã incidentele din ultima sãptãmânã:, dupã incidentele din ultima sãptãmânã:, dupã incidentele din ultima sãptãmânã:
În ºcoli existã o delãsare inadmisibilã cu privire la securitatea elevilorÎn ºcoli existã o delãsare inadmisibilã cu privire la securitatea elevilorÎn ºcoli existã o delãsare inadmisibilã cu privire la securitatea elevilorÎn ºcoli existã o delãsare inadmisibilã cu privire la securitatea elevilorÎn ºcoli existã o delãsare inadmisibilã cu privire la securitatea elevilor

consiliile locale ºi nici ministerul
Educaþiei nu au fãcut paºi reali în
rezolvarea problemelor. “Conform
legii actuale, paza ar trebui sã revi-
nã consiliului local, numai cã dom-
nii primari nu vor sã bugeteze
posturile de paznici ºi nu înþeleg
de ce. Primarul trebuie sa slujeas-
cã comunitatea, nu propriile lui in-
terese. Am fãcut, acum doi ani, un
experiment la Hunedoara, cu un
buton de panicã, care a fost un
succes deplin, cu 80% au scãzut
cazurile de violenþã. Atunci, s-a
fãcut un protocol între Ministerul
de Interne ºi prefecturi, astfel în-
cât dupã aceºti doi ani sã se imple-
menteze la nivel naþional. Din pã-
cate, a existat aceeaºi rea voinþã”,
a adãugat Cristache.

Reprezentantul pãrinþilor a men-
þionat cã cea mai bunã soluþie pen-
tru diminuarea cazurilor de violen-
þã în ºcoli ar fi ca Ministerul Edu-
caþiei sã deblocheze posturile de
paznici, menþionând cã fiecare uni-
tate ºcolarã ar avea nevoie de doi
paznici. “Ar mai fi o variantã, aco-
lo unde nu sunt deloc posibilitãþi,
ºcolile sã fie închise pe perioada
cursurilor ºi sã se deschidã dupã

ce se terminã orele. Dar nici asta
nu ar fi o garanþie, pentru cã un
pãrinte tâmpit este tâmpit ºi în afa-
ra ºcolii. Îl poate aºtepta pe copil
ºi îl bate în afara ºcolii. Cine are
înfieratã aceastã urã acþioneazã
violent oriunde, nu numai în ca-
drul ºcolii”, a subliniat reprezen-
tantul pãrinþilor. Lipsa implicãrii
consiliilor locale în ceea ce priveº-
te paza corespunzãtoare în ºcoli
este menþionatã ºi de reprezentan-
þii elevilor.

O altã cauzã care duce la acte
de violenþã în ºcoli este legatã de
abuzurile care se petrec asupra
copiilor chiar în sânul familiei. “În
România, violenþa se cultivã încã
din familie, iar asta înseamnã cã
avem o problemã de mentalitate per
ansamblu. Este nevoie ca institu-
þiile statului sã fie mult mai active
în ceea ce þine de violenþa la adre-
sa copiilor, în special acasã. Potri-
vit studiilor, unul din doi copii este
victimã a violenþei în familie ºi cât
timp statul va tolera ideea cã bãta-
ia este ruptã din rai, vom avea în
continuare probleme ºi acte de vio-
lenþã în ºcoli. Ele nu existã de azi,
de când sunt fãcute publice, ci din-

totdeauna, doar cã îl ultimul timp
sunt aduse mai des în atenþia opi-
niei public”, a precizat Manda.

În ultima sãptãmânã, în mai
multe ºcoli din România au fost
înregistrate incidente. În Constan-
þa, trei mame au ajuns în arest la
domiciliu, dupã ce au bãtut un elev
de 13 ani pe holurile ºcolii. Inci-
dentul s-a petrecut marþi, la ªcoa-

la Gimnazialã nr. 28 „Dan Barbi-
lian” din Constanþa, poliþiºtii fiind
sesizaþi de directorul unitãþii de în-
vãþãmânt. Un alt caz asemãnãtor
s-a petrecut, luni, într-o localitate
din Timiº, unde un elev a fost agre-
sat de tatãl unui coleg chiar în sala
de clasã. Pãrintele a fost chemat
de fiul sãu, care a avut un conflict
cu elevul agresat. (Mediafax)

„Juvenes T„Juvenes T„Juvenes T„Juvenes T„Juvenes Translatores”ranslatores”ranslatores”ranslatores”ranslatores” ºi-a a ºi-a a ºi-a a ºi-a a ºi-a anunþat câºtigãtorulnunþat câºtigãtorulnunþat câºtigãtorulnunþat câºtigãtorulnunþat câºtigãtorul

Traducerea face parte integrantã din activitatea UE ºi a fãcut
obiectul celui dintâi regulament, în 1958.

Comisia Europeanã a anunþat, la finele sãptãmânii
trecute, numele celor 28 de câºtigãtori ai concursului sãu
anual de traducere, „Juvenes Translatores”. Câºtigãtorul
din România este Cosmin Ionuþ Lazãr, elev în clasa a XI-a
la profilul ºtiinþe sociale, bilingv – englezã, din cadrul
Colegiului Naþional „Costache Negri” din Galaþi. 

mulþi tineri talentaþi. Multilin-
gvismul ne defineºte ca euro-
peni”, le-a transmis comisarul
european responsabil pentru bu-
get ºi resurse umane, Günther
Oettinger, celor 28 de câºtigãtori,

elevi în învãþãmântul secundar, ºi
i-a invitat la Bruxelles, în data
de 10 aprilie, pentru a le înmâna
trofeele ºi diplomele.

„Franceza nu constã doar într-un
set de reguli gramaticale”

Pasionat de lecturã, în gene-
ral, de scris, de istorie, câºtigã-
torul din România a ales sã tra-
ducã din francezã în românã,
însã vorbeºte ºi engleza ºi a în-
ceput sã descopere ºi limbile tur-
cã ºi spaniolã. „Fiecare limbã
strãinã este specialã în felul sãu,
mai ales pentru cã a cunoaºte o
altã limbã înseamnã a cunoaºte
o altã culturã […]. Franceza nu
constã doar într-un set de reguli
gramaticale ºi într-un dicþionar
înþesat de termeni. Franceza este

mai mult decât atât, ºi
anume muzicã, teatru, li-
teraturã, artã, istorie, iu-
bire, eleganþã, civilizaþie
ºi frumos. Lista nu se în-
cheie aici”, ne-a mãrtu-
risit Cosmin, care se con-
siderã un umanist con-
vins, fapt confirmat ºi prin
participarea sa recentã la
cursuri de teatru în limba
francezã la „Biblioteca
Francezã” din Galaþi.

Elevii au putut alege
oricare dintre cele 552
de combinaþii posibile -
de douã limbi oficiale

ale UE
Aflat la a 11-a ediþie,

concursul se bucurã în
continuare de mult sprijin ºi de
interes din partea ºcolilor. Anul
acesta, peste 3.300 de elevi din
întreaga Uniune Europeanã au tra-
dus texte referitoare la aniversa-
rea a 60 de ani de la întemeierea
Uniunii Europene. Elevii au putut
alege oricare dintre cele 552 de
combinaþii posibile de douã limbi

oficiale ale UE. Au fost înregis-
trate 144 de combinaþii lingvisti-
ce, printre care polonã (limbã
sursã) - finlandezã (limbã þintã)
ºi cehã (limbã sursã) - greacã

(limbã þintã). Toþi câºtigãtorii -
câte unul din fiecare stat mem-
bru - au ales sã traducã în limba
pe care o stãpânesc cel mai bine
sau în limba lor maternã, aºa cum
procedeazã ºi traducãtorii din in-
stituþiile UE. Dascãlul care îl în-
drumã pe tânãrul câºtigãtor în în-
vãþarea limbii franceze, prof.
 Gina Baciu, îl descrie ca pe un
elev talentat, ambiþios ºi perse-
verent.  „Nu renunþã niciodatã la
ideile în care crede cu adevãrat
ºi este mereu în cãutare de noi
lucruri pe care sã le poatã des-
coperi, învãþa ºi perfecþiona
[…]. De aceea a obþinut premii
importante la toate concursurile
ºi olimpiadele de limba francezã
la care a participat”, a subliniat
profesor Gina Baciu.

MARGA BULUGEAN
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„ªansa la iubire”„ªansa la iubire”„ªansa la iubire”„ªansa la iubire”„ªansa la iubire”, de V, de V, de V, de V, de Valentine’s Dayalentine’s Dayalentine’s Dayalentine’s Dayalentine’s Day, pentru Irina!, pentru Irina!, pentru Irina!, pentru Irina!, pentru Irina!
 De Valentine’s Day, pe 14 februarie, un gest de dragoste pentru Irina

Cerãt-Naidin, elevã la Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova, diagnosti-
catã cu o tumoare malignã osoasã: un spectacol folcloric cu scop caritabil,

intitulat „ªansa la iubire”, care va avea loc de la ora 18.00, la Casa de Culturã
a Studenþilor, fiind realizat cu sprijinul Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”.
Irina (17 ani) a aflat, anul trecut, cã are o formã gravã de cancer osos, mani-
festatã printr-o tumoare canceroasã pe coloanã. Tratamentul se poate realiza
doar în Franþa, însã costurile procedurii sunt extrem de ridicate - 75.000 euro

într-o primã fazã, din costurile totale de 200.000 euro.

«E greu… e aºa de greu când totul te copleºeºte ºi tu trebuie sã te ridici pe propriile puteri
dintr-un dezastru, dintr-o tornadã. Greutatea te apasã. Sufletul nu mai poate. Mintea nu e
nici ea prietenã cu raþiunea. Tu trebuie sã le aºezi pe toate cap la cap. Trebuie sã desfaci
nodurile. Tu trebuie sã ieºi din ape adânci cu capul la suprafaþã, sã tragi o gurã de aer ºi sã
o iei de la capãt. Greu, dar nu imposibil. Trebuie sã apelezi la putere. Chiar dacã îþi lipseºte,
te chinui. Te chinui pentru a reveni cu picioarele pe pãmânt. Te chinui ca sã vezi din nou
rãsãritul soarelui. Te chinui pentru viaþa ta». (www.irinanaidin.wordpress.com)

În cadrul spectacolului de la Casa de Cul-
turã a Studenþilor vor interpreta soliºtii de
muzicã popularã Maria Ionescu Cãpitãnes-

cu, Petricã Mîþu Stoian, Liliana Popa, Ma-
rius Mãgureanu, Lavinia Bîrsoghe, Cristian
Bãnãþeanu, Roberta Crintea, Ciri Mayer,
Manuela Motocu, Liviu Dicã, Aneta ªiºu ºi
Rãzvan Mãgureanu. Accesul în salã se va
face pe baza unui tichet de donaþie, în va-
loare de 20 ºi 30 lei. Prezentatorii serii: Lo-
rena Bãrbuleanu ºi Cristi Tãnase.

Irina a plecat pe 21 noiembrie 2017 la
tratament în Franþa, în oraºul Clermont-Fer-
rand, costurile iniþiale, de 75.000 euro, fi-
ind achitate cãtre spital. Continuarea trata-
mentului necesitã, însã, alþi bani. «Momen-
tan, Irina se aflã la tratament în Franþa, ur-
mând sã mai treacã prin douã ºedinþe de
chimioterapie, iar apoi va avea loc inter-
venþia chirurgicalã, însã are în continuare
nevoie de ajutorul ºi implicarea noastrã!
De aceea, vã aºteptãm la Casa de Culturã
a Studenþilor Craiova, pentru a vã bucura
de un spectacol folcloric, în scopul strân-
gerii de fonduri. Împreunã pentru Irina!»,
este mesajul transmis de organizatorii eve-
nimentului.

«Nici nu ºtiu câte zile în ºir trec de când
trãiesc asta, tot ce am aflat e cã pierd ore
bune din viaþa mea agonizând. Nimic bun…
Acum trebuie sã vãd tot ceea ce trãiesc ca

pe o nouã etapã. Una prin care trebuie sã
trec, sã experimentez ºi sã merg mai de-
parte. Una mai puþin blândã, dar cu mai
multe lecþii de viaþã. Una care îþi deschide
mintea. Descopãr cã sufletul are puteri as-
cunse, puteri de a reconstrui tot ce este
distrus. Distrus pentru cã i-am permis. În-
vãþând cã tot ce e greu ne face mai puter-
nici. „Dã-i timp timpului!”», a scris, de
curând, Irina, pe blogul sãu (www.irina-
naidin.wordpress.com).

Orice sumã pe care o puteþi dona
este un ajutor extrem de important pen-
tru Irina Maria Cerãt-Naidin! Pãrinþii
ei au deschis ºi un cont la BRD, în care
se  pot  face  donaþ i i  în  bani :  RO6-
6BRDE441SV15372824410 (EUR) ºi

RO70BRDE441SV15372744410 (LEI),
titular Elena-Viorica Cerãt-Naidin. De ase-
menea, pentru donaþii puteþi trimite SMS la
8828 cu textul IRINA (2 euro).

MAGDA BRATU

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a transmis, prin Nota Telefo-
nicã nr. 51/02.02.2018, noile pre-
vederi legale din domeniul pregãti-
rii tehnice, inclusiv prin învãþãmân-
tul profesional: „Vã anunþãm cã
unitãþile de învãþãmânt, care orga-
nizeazã învãþãmânt profesional de
stat, stabilesc, împreunã cu ope-
ratorii economici / instituþiile pu-
blice partenere, dacã vor organiza
probe de preselecþie candidaþilor,
conform Ordinului nr. 5068/
31.08.2016,  al Ministerului Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice (MENCS), privind Metodo-

A început pregãtirea anului ºcolar 2018-2019
în învãþãmântul profesional ºi tehnic

De câþiva ani, a reînceput revigorarea în-
vãþãmântului tehnic ºi profesional. Trendul
pare a fi ascendent, iar ultimele dispoziþii
legislative urmeazã aceleaºi coordonate.  Au

fost stabilite, în mare parte, cerinþele pen-
tru anul ºcolar 2018-2019, transmise, în te-
ritoriu, de cãtre cei responsabili din cadrul
Inspectoratului ºcolar Judeþean Dolj.

logia de organizare ºi desfãºurare
a admiterii în învãþãmântul profe-
sional de stat ºi a Ordinului nr.
4795/31.08.2017 al Ministerului
Educaþiei Naþionale (MEN), pen-
tru anul ºcolar 2018/2019. În ca-
zul în care operatorii economici,
respectiv instituþiile publice parte-
nere  nu solicitã o preselecþie a
candidaþilor, înaintea probei de ad-
mitere urmeazã sã se modifice în
scris acest fapt. Data-limitã de
transmitere a datelor este 13 fe-
bruarie a.c., cu avizarea Consiliu-
lui de Administraþie al unitãþii de în-
vãþãmânt”.

Cerinþe ºi pentru
învãþãmântul dual
Noua formã a învãþãmântului

profesional ºi tehnic, cel dual,
merge bine, cel puþin declarativ,
iar în unele situaþii ºi faptic. În
judeþul Dolj sunt, pânã în prezent,
implicate în proiect patru unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar. Pen-
tru 2018-2019, au început, deja,
pregãtirile, iar Nota nr. 50/
02.2018 a Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj este clarã: „Vã so-
licitãm sã transmiteþi spre aviza-
re, pânã pe 20 februarie 2018,

procedura de admitere în învãþã-
mântul dual, aºa cum este ea sti-
pulatã în Cap. III, art. 9, din Or-
dinul nr. 3556 al MENCS din
29.03.2016 , prin aprobarea de
cãtre Consiliul de Administraþie al
unitãþii ºcolare. Se va menþiona,
în mod expres, faptul cã se vor
organiza probe de admitere doar
în situaþii în care numãrul candi-
daþilor înscriºi la unitatea de în-

vãþãmânt este mai mare decât
numãrul de locuri disponibile,
sau, dupã caz, independent de
numãrul candidaþilor înscriºi pe
numãrul de locuri disponibile, la
solicitarea operatorilor economici
parteneri, cu precizarea datelor
planificate pentru eventuale pro-
be de admitere organizate în pri-
mele douã etape” .

CRISTI PÃTRU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organi-
zeazã astãzi, începând cu ora 17.00, o nouã întâlnire în ca-
drul Clubului Melomanilor. Sub genericul „În lumea baletu-
lui”, va fi difuzat spectacolul de balet „Pasãrea de foc”. În
mitologia rusã, pasãrea de foc are penele strãlucitoare, de
culoarea aurului, ºi puteri miraculoase. Legenda spune cã o
panã de-a ei poate lumina o camerã întreagã. La miezul nop-
þii, pasãrea se aratã în grãdini ºi pe câmpuri ºi se hrãneºte cu
mere de aur, care îi asigurã tinereþea, frumuseþea ºi nemuri-
rea. Muzica spectacolului „Pasãrea de foc”  poartã semnã-
tura compozitorului rus  Igor  Stravinsky. Selecþia temei ºi
prezentarea sunt realizate de Maria Barbãrasã, profesor de
muzicã la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Asociaþia Alianþa Internaþionalã Antidrog -
Secþiunea Regionalã Sud-Vest Oltenia orga-
nizeazã astãzi, între orele 12.00-14.00, în Sala
„Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova, o
activitate având ca scop reducerea consu-
mului de substanþe stupefiante, alcool ºi tu-
tun. Acþiunea se deruleazã în cadrul Carava-
nei Antidrog, care conºtientizeazã cetãþenii,
în special studenþii ºi elevii, asupra riscurilor
traficului ºi consumului ilegal de droguri în
zona judeþelor, Dolj, Olt, Mehedinþi, Gorj ºi
Vâlcea. Evenimentul se adreseazã tuturor ci-
titorilor care frecventeazã biblioteca.

MAGDA BRATU

„În lumea baletului”,
la Clubul Melomanilor

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun

Activitate de conºtientizare asupra riscurilor
consumului de substanþe stupefiante, alcool ºi tutun
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LUNI - 5 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Johnny Stecchino
1991, Italia, Comedie, Crimã,

Romantic
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Mythica: The Iron Crown
2016, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Gala Umorului (R)
05:25 Pescar hoinar (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:40 Trumbo
09:45 Spiritul din cochilie
11:35 Jucãrii
13:35 Perfect sãnãtos
15:20 Britannia
16:10 O familie modernã
16:30 Pe platourile de filmare
17:00 Vaiana
18:45 Gardienii Galaxiei Vol. 2
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:05 Suita paradisului
00:10 Echipa de tâlhari
01:30 Logan
03:45 Filme ºi vedete
04:15 Lebãda neagrã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 La limita extremã
2015, Germania, China, SUA,

Acþiune, Crimã, Sport, Thriller
22:30 Abraham Lincoln:

Vânãtor de Vampiri
2012, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug (R)
2013, SUA, Noua Zeelanda,

Aventuri, Dramã, Fantastic
03:30 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:00 Insula din vis (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Aventurile extraordinare

ale Adelei (R)
13:45 Busola de aur (R)
16:00 La bloc
18:15 Georgia O'Keeffe
20:30 Adâncul Albastru 2: Reciful
22:30 Experimentul
00:30 Adâncul Albastru 2: Reciful

(R)
02:15 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
23:00 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
02:45 Observator (R)
03:30 Acces direct (R)
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jandarmul la plimbare (R)
1970, SUA, Aventuri, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine
20:30 Ochiul dragonului
1978, Hong Kong, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Ochiul dragonului (R)
1978, Hong Kong, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Romanian Darts Festival

2018 (PREMIERA)
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

MARÞI - 6 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:20 România 9 (R)
01:50 Discover Romania
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Rãzboi în Las Vegas
1984, SUA, Dramã
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Johnny Stecchino (R)
1991, Italia, Comedie, Crimã,

Romantic
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:40 Vaiana
09:25 Gardienii Galaxiei Vol. 2
11:40 Cold Mountain
14:10 Înapoi la mama
15:40 Hailey Dean Mystery:

Deadly Estate
17:05 Divorþ
17:35 Punct ºi de la capãt
18:05 Pasagerii
20:00 Britannia
20:50 Haita
21:50 Mozaic
22:45 Lebãda neagrã
00:35 Inimã nebunã
02:30 Un fenomen colosal
04:20 Fixeur
06:00 Înapoi la mama

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 X-Men de la Origini:

Wolverine
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
22:30 Extra' pazã-n cartier
2012, SUA, Comedie, SF
00:30 ªtirile Pro Tv (R)
01:00 La limita extremã (R)
2015, Germania, China, SUA,

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

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina noptii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

07:30 Georgia O'Keeffe (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Zeiþa diavol (R)
14:15 Insula din vis (R)
16:15 La bloc
18:30 Will
20:30 Saga Amurg: Eclipsa
23:00 Încredere
01:00 Saga Amurg: Eclipsa (R)
03:00 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Doar tu ºi eu. Al treilea e

în plus
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:15 Xtra Night Show
01:00 Doar tu ºi eu. Al treilea e

în plus (R)
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:00 Acces direct (R)
04:30 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine
20:30 Eroii Shaolin
1976, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Eroii Shaolin (R)
1976, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Slovenia - Serbia
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Rusia - Polonia
23:00 1000 Ways to Die
23:30 1000 Ways to Die
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)

PRO X



MIERCURI - 7 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:09 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Omul de aur
1962, Ungaria, Dramã, Istoric,

Romantic
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Rãzboi în Las Vegas (R)
1984, SUA, Dramã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:30 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate

08:55 Pasagerii
10:50 Ziua când tatãl meu a

devenit tufiº
12:20 Planeta comorilor
13:55 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
16:00 Fargo
16:45 Fargo
17:40 Star Wars: Trezirea Forþei
20:00 Perfect sãnãtos
21:45 Templierii
22:30 Tovarãºul miliþian
23:10 Fixeur
00:50 127 de ore
02:25 Suita paradisului
04:30 Jurnalul unui scandal

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Capturã la dublu
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:45 Adevãrul despre Ana
2009, SUA, Germania, Acþiune
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 X-Men de la Origini:

Wolverine (R)
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

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

PRO TV

PRO 2

09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit(R)
06:45 La Dona (R)

07:15 Will (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Georgia O'Keeffe (R)
14:45 Zeiþa diavol (R)
16:00 La bloc
18:15 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
20:30 Un om periculos
22:30 Poliþiºti în Brooklyn
01:00 Un om periculos (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 Nãscutã ieri

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Xtra Night Show
01:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine
20:30 Podul dragonilor
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Podul dragonilor (R)
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X

JOI - 8 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Gala Umorului (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Supravieþuitorii
2015, SUA, SF
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Omul de aur (R)
1962, Ungaria, Dramã, Istoric,

Romantic
02:05 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:45 Supravieþuitorii (R)
2015, SUA, SF
05:20 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:05 Star Wars: Trezirea Forþei
10:20 Perfect sãnãtos
12:10 O relaþie complicatã
13:45 John Carter
15:55 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
18:05 Grãdina de bronz
19:05 Experienþele unei escorte
19:30 Experienþele unei escorte
20:00 Concurentul
21:35 Cinematografia prin ochii

fotografilor Magnum
22:35 Jurnalul unui scandal
00:05 Reforma
03:05 La costum

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
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 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor
2003, SUA, Acþiune, SF
22:30 12 încercãri
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Capturã la dublu (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
02:15 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit(R)
06:45 La Dona (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Will (R)
14:00 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului (R)
16:15 La bloc
18:30 Clubul guvernantelor
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 Fiul nimãnui
00:30 Vinovat ºi victimã (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Cursa mortalã: Infernul
2012, SUA, Acþiune
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cursa mortalã: Infernul

(R)
2012, SUA, Acþiune
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Haiducii lui ºaptecai
1971, SUA, Aventuri, Istoric
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

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.

Anunþul tãu!
TUDOROIU FLORIAN anun-

þã publicul interesat asupra  ela-
borãrii Plan Urbanistic Zonal:
PENTRU ‘CONSTRUIRE IMOBIL
D+P+4+5

R
+6

R
 RETRAS CU DES-

TINAÞIA DE LOCUINÞE COLEC-
TIVE CU SPAÞII COMERCIALE
LA PARTER (PARÞIAL) ªI PAR-
CARE LA DEMISOL, IN STR. DR.
N. IONESCU SISEªTI,  NR. 1A,
MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ.
Publicul interesat este invitat sã
transmitã observaþii/ sugestii în
scris pe adresa Primãriei Muni-
cipiului Craiova, departamentul
Urbanism, pânã la data de 26 fe-
bruarie 2018. Documentaþiile
sunt expuse ºi disponibile la se-
diul Primãriei Muncicipiului Cra-
iova, din str. A.I. Cuza, nr.7 ºi pe
site-ul Primãriei Municipiului
Craiova: primariacraiova.ro. In-
formaþii suplimentare la telefon:
0251/ 416.235. int.332.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi bu-
jori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.â

Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/ 943.220.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pen-
tru înfiinþarea unei
pepiniere pomico-
le, viticole, crescã-
torie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual. Telefon: 0764/
779.702.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/ 100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorife-
re fontã aproape
noi, piese Dacia noi,
bocanci ºi ghete ne-
gre piele noi, dami-
geanã 50 litri cu
coº- 40 lei. Telefon:
0735/ 445.339.

Vând uºi de dormi-
tor sau magazie
vopsite cu geamuri
ºi broascã de în-
chidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu
geamuri cu douã,
trei canate. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
Vând frigider Za-
nussi  urgent  º i
ie f t in .  Telefon:
0 3 5 1 / 4 5 9 . 3 1 4 ;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi,
costum damã (3
piese) Telefon:
0729/684.222.

Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect - 100 lei,
televizor color -100
lei, sãpun de casã -
5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã
- 120 lei, cuverturã
plusatã grena pt pat
ºi 2 pt. fotolii nefo-
losite – 120 lei, co-
vor persan 220x
210, 2 apometre 15
lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþ iune. Preþ
250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 5 februarie 2018

   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:

Primãria Comunei Cârcea organizeazã
concurs pentru ocuparea funþtiei publice de
execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã
- Inspector, grad profesional asistent în ca-
drul Compartimentului Financiar-Contabil
care se va desfãºura în data de:

· 05.03.2018, ora 10, proba scrisã
· 07.03.2018, proba interviu
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã con-

diþiile prevãzute de art.54 din Legea 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare

Condiþii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu di-

plomã, respectiv studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echi-
valentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicarii anunþului în
Monitorul Oficial al României, partea a III- a,
la sediul Primãriei Cârcea, judetþul Dolj, str.
Aeroportului, nr.45.

Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi con-
sultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul www.pri-
mariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

ANUNÞ PUBLIC

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul cu sediul
în municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24,
judeþul Dolj, titular al Planului de Mobilitate Urbanã
Durabilã al municipiului Calafat, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a avizului
de mediu pentru planul menþionat ºi declanºarea etapei
de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul
PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Strada Tudor Vladimirescu,
nr. 24, Calafat, judeþul Dolj, de luni pânã vineri între orele
8:00-16:00, ºi pe siteul http://municipiulcalafat.ro.

Observaþii/comentarii ºi sugestii se primesc în scris la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj cu sediul
în Str. Petru Rareº, Nr. 1, municipiul Craiova, în termen
de 18 zile de la data publicãrii anunþului.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la
eleve sau  studen-
te. Telefon: 0758/
131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

DECESE
Cu sufletele cerni-
te de durere fami-
lia anunþã plecarea
dintre noi a celei ce
a fost SÃNDOI
OPRICA, un suflet
cald ºi bun. Nu-i
vom uita niciodatã
blîndeþea ºi bunã-
tatea inimii ei al-
truiste ºi ne vom
ruga Bunului Dum-
nezeu s-o odih-
neascã în rândul
celor drepþi. Slujba
de înmormântare
are loc azi, la ora
13.00, la Biserica
„Sf. Ierarh Spiri-
don” din Craiova.
Bunul nostru prie-
ten, EMIL SÃNDOI,
trece printr-un mo-
ment greu, la dece-
sul mamei sale. Îi
suntem alãturi ºi-i
transmitem sin-
cere condoleanþe.
Familiile Dr. M.
Obeidat, Silviu
Lung, Sorin Cîrþu,
Cristi Stãncescu.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXIII- a

Sepsi – ACS Poli 1-0
A marcat: Hadnagy 87.

Viitorul – Astra 1-1
Au marcat: Chiþu 44 / L. Matei 10 – pen.

FC Voluntari – CSMP Iaºi 0-4
Au marcat: Bosoi 28, Sin 33, Bãdic 44, Chelaru 49.

Gaz Metan Mediaº – FCSB 1-2
Au marcat: Larie 79 – aut. / Budescu 28 – pen., Alibec 62.

Meciurile FC Botoºani – Juventus ºi Dinamo – „U” Craiova
s-au jucat asearã.

CFR Cluj – Chiajna, astãzi, ora 20.45

1. FCSB 23 15 5 3 47-15 50
2. CFR Cluj 22 15 4 3 35-12 49
3. Craiova 22 12 7 3 36-23 43
4. Astra 23 10 8 5 32-22 38
5. Viitorul 23 10 5 8 30-20 35
6. Botoºani 22 10 5 7 26-23 35
7. Dinamo 22 10 4 8 31-22 34
8. CSMP Iaºi 23 9 6 8 31-29 33
9. ACS Poli 23 6 8 9 18-31 26
10. Voluntari 23 6 7 10 20-29 25
11. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
12. Sepsi 23 5 3 15 14-40 18
13. Mediaº 23 2 9 12 11-34 15
14. Juventus 22 1 6 15 12-44 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

S-a spus despre multe victorii
cã ele au aparþinut ºi publicului, dar
cea obþinutã de SCM Craiova sâm-
bãtã seara, contra lui Brest Bretag-
ne, a fost în primul rând a specta-
torilor din Sala Polivalentã. Fanii
doar n-au luat mingea s-o vâre în
poarta magnificei Darleux, portã-
riþa campioanã mondialã cu naþio-
nala lui Krumbholz, dar practic au
înãlþat ºi întãrit zidul din calea ata-
curilor adverse în ultimele 11 mi-

nute de joc. Când antrenorul Cra-
iovei, Bogdan Burcea, a cerut pri-
mul time-out al reprizei secunde,
în minutul 49 ºi 7 secunde, tabela
arãta un scor neverosimil 15-11
pentru vicecampioana Franþei. Cra-
iovencele înregistraserã mai multe
recorduri de ineficacitate pânã
atunci. Au marcat un singur gol în
primele 11 minute: scor 1-2. Au
reuºit doar 5 goluri în prima repri-
zã, scor 5-9. Super-golghetera Flo-
rianu a marcat primul gol, care
avea sã fie ºi unicul, abia în minu-
tul 50, dupã ratãri multiple, care
au trecut-o ºi pe bancã în dese rân-
duri! Experimentata „Alice” Ardean
ratase de 5 ori singurã cu Darleux,
numai în repriza secundã, exaspe-
rând publicul!

Numai cã în ultimele 10-11 mi-
nute am asistat la una dintre minu-

În etapa a 18-a a Diviziei A1 la
volei masculin, SCMU Craiova a
învins în deplasare, scor 3-1, pe
seturi: 20-25, 25-23, 25-22, 25-
19 pe Unirea Dej. Vicecampionii
lui Dan Pascu îºi continuã astfel
invincibilitatea în 2018. Deºi au rã-

VVVVVictorie la Dej pentru voleibaliºtii Craioveiictorie la Dej pentru voleibaliºtii Craioveiictorie la Dej pentru voleibaliºtii Craioveiictorie la Dej pentru voleibaliºtii Craioveiictorie la Dej pentru voleibaliºtii Craiovei
mas tot pe locul 6, având acum
33 de puncte, alb-albaºtrii sunt la
4 puncte de locul 4, ocupat de
CSM Bucureºti ºi la egalitate cu
campioana, Zalãu, aflatã pe locul
5, cu un meci mai puþin disputat.
Au evoluat pentru SCMU Craiova

în partida de la Dej: Ene, Blagoje-
vic, Hohne, Olteanu, Milic, Sip-
pola, Radevic, Sanchez, Teleleu ºi
Rosic – libero. Urmãtorul meci al
alb-albaºtrilor va fi contra lideru-
lui, Steaua, în Sala Polivalentã, la
sfârºitul acestei sãptãmâni.

SCM Craiova: Dumanska, Stanciu (portari), Vizitiu 3 go-
luri, Klikovac 3, Rãdoi 2, Nikolic 2, Þicu 2, Ardean 2, Tri-
funovic 1, Florianu 1, ªelaru, Pricopi, Popescu, Tudor.
Antrenor: Bogdan Burcea.

Brest :  Dar leux ,  Idéhn (por tar i ) ,  P ineau  6  go lur i ,
N’Gouan 4, Copy 2, Mangue 1, Stoiljkovic 1, Tissier 1,
Burlet,  Coatanéa, Herbrecht,  Limal,  Manach-Le Calvé,
Pop-Lazic, Prouvensier, Sand. Antrenor: Laurent Bezeau.

SCM Craiova – Brest Bretagne 16-15 (5-9)

Într-o atmosferã fantasticã, creatã de 4.000 de fani în
Sala Polivalentã, SCM Craiova a  recuperat în ultimele
11 minute de la 11-15 ºi a învins cu 16-15 vicecampioana

Franþei, Brest Bretagne, în grupele Cupei EHF

nile sportului. Craiova reuºise sã
revinã în debutul reprizei secunde
de la 5-9 la 9-9, dar se îndepãrtase
din nou de adversarã: 11-15. Pe fi-
nal, publicul, care a fremãtat la ori-
ce ratare a favoritelor ºi a oftat când
campioana mondialã Pineau (ex-
Oltchim ºi HCM Baia Mare) a mar-
cat de la 7 metri cu douã execuþii
menite sã o umileascã pe Duman-
ska, a fost nu doar al optulea jucã-
tor, dar a decis pur ºi simplu soarta

meciului. Arbitrii cehi, care pânã
atunci îºi permiseserã sã ofere un
5% oaspetelor, mai galonate, n-au
mai avut curajul sã fluiere nici mã-
car când puteau sã o facã în detri-
mentul alb-albastrelor, dezlãnþuite
pentru un parþial de 5-0, cu care
aveau sã întoarcã rezulatului ºi câº-
tige meciul. Golul decisiv l-a mar-
cat Vizitiu, cu 1 minut ºi jumãtate
înainte de final, dar parcã din braþul
comun al celor 4.000 de fani. De-
fensiva, care avusese pânã atunci
probleme în special cu înaltul pivot
N’Gouam (ºi ea campioanã mon-
dialã, concurentã pe post la naþio-
nalã cu fosta jucãtoare a Craiovei,
Laurisa Landre), a fost impenetra-
bilã, dar cu menþiunea cã în vacar-
mul din Polivalentã oaspetele nu mai
erau capabile nici de o pasã simplã
pe 9 metri. Numai o eliminare a fost

dictatã contra Craiovei (Klikovac),
faþã de cele 4 pentru franþuzoaice.
Oaspetele nu le-au resimþit însã,
marcând de douã ori în inferioritate,
antrenorul Bezeau înlocuind de fie-
care datã portarul cu o jucãtoare.

Clasamentul arat astfel: 1. Brest
– 6 puncte, 2. SCM Craiova – 6 p,
3. Kuban - 4p, 4. Randers - 2p. Ieri
s-a jucat ºi meciul: Kuban – Ran-
ders. Duminicã sunt programate
meciurile ultimei etape: Randers -
SCM Craiova ºi Brest – Kuban. SCM
are nevoie de 1 punct în Danemarca
pentru a fi sigurã de calificare. În
cazul în care va pierde, trebuie va
Brest sã o învingã pe Kuban.

Burcea: „Când eram conduºi,
simþeam cã sala cade pe mine”

Antrenorul Craiovei are o expe-
rienþã la acest nivel european, dar
ºi el a fost impresionat de atmosfe-
ra din salã ºi de victoria in extre-
mis, pe care a sãrbãtorit-o alãturi
de public ºi elevele sale. „Remarc
publicul: senzaþional! Craiova este
o echipã încãpãþânatã, care nu s-a
predat. Meciurile trecute m-am tot
abþinut sã nu laud fetele, dar azi am
vãzut o echipã mare, Craiova, care
a învins o formaþie valoroasã. Cali-
ficarea nu este rezolvatã. Sper ca ºi
în ultimul meci fetele sã se com-
porte la fel. La patru goluri pentru
ele simþeam cum sala cade pe mine”.

Cristina Florianu a recunoscut cã
a avut o zi slabã: “Sunt fericitã pen-
tru aceastã victorie, care aparþine, 90
la sutã, acestor suporteri minunaþi,
care au crezut în noi ºi ne-au susþi-
nut pânã în minutul 60. Nu am jucat
prea bine în atac, dar ne-am apãrat
foarte bine. Nu a fost ziua mea as-
tãzi, nu sunt robot, dar sunt fericitã
cã echipa a câºtigat ºi am demon-
strat cã putem ºi am reuºit sã facem
un pas important pentru calificare.”

Francezii: „N-am mai trãit aºa ceva,
la Craiova e infernul!”

Delegaþia francezã a fost mai
mult decât marcatã de presiunea
exercitatã de publicul craiovean. Atât
în declaraþii, dar ºi în cronica de pe
site-ul oficial al echipei din Hexa-
gon se remarcã aportul pe care l-a
avut publicul în rãsturnarea de si-
tuaþie din teren. „Brest s-a temut de
aceastã deplasare în România ºi în
special de atmosfera din salã ºi la
acest capitol temerile i s-au confir-
mat. Dacã infernul ar avea un nume,
cu siguranþã ar purta numele sãlii
din Craiova! Bretonele nu au avut
parte de o asemenea atmosferã în
scurta lor istorie în cupele europe-
ne. Controlând meciul timp de 50
de minute, nu le-au permis celor
4.500 de fani, încinºi de un crainic
în transã, sã se aprindã decât dupã
pauzã. Dar a fost suficient pentru a
le împinge pe românce spre o vic-

torie scurtã, ce le pune într-o pozi-
þie bunã pentru sferturile de finalã.
Brest are însã soarta în propriile
mâini. Cu un egal contra lui Kuban
este calificatã, iar cu o victorie are
asigurat chiar primul loc. Publicul
din Brest nu are scuzã sã nu vinã la
meci, este o problemã de viaþã ºi de
moarte” noteazã cei de la site-ul
oficial al vicecampioanei Franþei,
evident impresionaþi de ceea ce au
experimentat în Bãnie. „Nu am mai
trãit aºa ceva ºi cred cã nici jucã-
toarele mele, a fost o atmosferã
foarte greu de înþeles. Nu ne-am
dorit ca publicul sã se inflameze ºi
am reuºit acest lucru în prima re-
prizã, când am primit doar 5 goluri.
Pineau ºi N’Gouam au anihilat
punctele forte ale Craiovei, ajutate
de Cleo Darleux, care a avut inter-
venþiile oportune” a spus Laurent
Bezeau, antrenorul lui Brest. Nici
secundul sãu, Romain Corre, nu ºi-

a ascuns dezamãgirea: “Sunt frus-
trat, pentru cã cã ar fi trebuit sã
câºtigãm meciul. Nu am vrut sã
pierdem totuºi la mai mult de trei
goluri, pentru a putea avea destinul
în propriile mâini în cazul în care îi
batem pe cei de la Krasnodar. “

Cleopatre Darleux, portarul lui
Brest ºi rezerva lui Leynaud la naþi-
onala Franþei, campioanã mondialã
în urmã cu o lunã ºi jumãtate, nu s-
a arãtat deranjatã de atmosferã, con-
siderând-o chiar plãcutã: “Sunt
dezamagitã de rezultat, pentru cã am
condus tot meciul. Sunt tristã, dar
Craiova a jucat bine, ambele echipe
au fost apropiate ca valoare. Cred
cã problema de astãzi a fost atacul,
în apãrare ambele echipe au fost
bune. Atmosfera nu ne-a deranjat,
a fost frumos sã jucãm într-o ast-
fel de atmosferã. Echipa Craiovei a
fost motivatã” a spus goal-keeper-
ul, care a absentat la meciul din tur.

„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice„Polivalenta”, infern pentru franþuzoaice


