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Spectacol de teatru documentar,

cu aproape 100 de artiºti în
scenã, torþe ºi puºti din Filipine!
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ªirul performanþelor obþinute de ele-
vii de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” nu are sfârºit. Nici nu a început
bine anul ºcolar ºi tinerii care învaþã aco-
lo revin cu premii de la concursurile in-
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ternaþionale. La ultima competiþie la
care au participat, au obþinut medalii de
argint, prin doi elevi. Este vorba despre
Turneul de Informaticã , desfãºurat la
Shumen (Bulgaria). 44444 ED
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- Cele douã cazane defecte,
care au lãsat craiovenii douã zile
în frig, au dovedit cã cei de la
conducerea CEO sunt într-un
cazan de nepãsare.
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Liderii celor 27 de þãri din UE au apro-
bat, ieri, – paginã istoricã – acordul de
divorþ cu Regatul Unit, de asemenea de-
claraþia la schiþa relaþiei post-Brexit cu
aceastã þãrã. „Cei 27” au mulþumit nego-
ciatorului ºef al UE, Michel Barnier, „pen-
tru eforturile neobosite” ºi contribuþia sa
la menþinerea unitãþii, între statele mem-
bre, pe toatã durata negocierilor, cu Lon-
dra. Tratatul de retragere, negociat timp
de 17 luni, între Londra ºi Bruxelles, ur-
meazã sã fie ratificat de Parlamentul Eu-
ropean ºi supus Parlamentului britanic,
înainte de a intra în vigoare la 29 martie
anul viitor. Pãrãsirea UE nu este un mo-
ment de jubilaþie, nici de celebrare, este
chiar un moment trist, este o o tragedie,
a spus Jean Claude Juncker, preºedintele
Comisiei Europene. Relaþia viitoare post-
Brexit cu Londra va face obiectul unei
declaraþii politice separate de acordul de
divorþ ºi va fi nevoie de aprobarea for-
malã a Consiliului European. Un ultim
obstacol care s-a dovedit surmontabil:
problema enclavei britanice Gibraltar, ri-
dicatã de Madrid, dar Londra a consimþit
amânarea discuþiilor post-Brexit cu Spa-
nia. Au rãmas multe probleme neclarifi-
cate, precum chestiunea peºtelui, Lon-

dra revendicând, bineînþeles, suveranita-
tea marinã, dar cotele anuale pe durata
tranziþiei pânã în 2020, rãmân valabile.
Comisia Europeanã leagã suveranitatea
britanicã asupra apelor sale, de accesul
la piaþa europeanã a peºtelui. Textul de
585 pagini prevede detalii legate de con-
diþiile divorþului. Discuþiile viitoare ar pu-
tea dura între doi ºi patru ani. În acest
interval, o tranziþie va fi pusã în loc, bri-
tanicii consimþind sã aplice regulile euro-
pene ºi sã vireze contribuþia financiarã
aferentã. De asemenea, angajamentele
luate în cadrul bugetului plurianual 2014-
2020 vor fi respectate. Un capitol aparte:
problema irlandezã. Deloc clarã. Cât pri-
veºte drepturile cetãþenilor europeni (3,2
milioane în Regatul Unit ºi 1,2 milioane
britanici pe continent), acestea rãmân
valabile, momentan. Pentru eventualele
dezacorduri abilitatã va fi Curtea de Jus-
tiþie a UE (CJUE). Cum spuneam, ches-
tiuni dificile rãmân în suspans. Dorind
prezervarea legãturilor comerciale cu UE,
Londra va trebui sã-ºi sacrifice dorinþa
de autonomie. Pentru Theresa May, ur-
meazã ratificarea de un Parlament deloc
calm, departe de a face unanimitate. Deja,
în sânul Partidului Conservator, 88 de

deputaþi din 315, au anunþat cã vor refu-
za votul „pentru”, ºi criza instituþionalã
ar putea deveni iminentã. „Dacã acordul
nu trece, noi ne întoarcem de unde am
plecat”, a prevenit, vineri, la BBC, The-
resa May. Obstacolul nu este uºor de
surmontat ºi premierul britanic doreºte
ca validarea sã survinã înainte de vacan-
þa parlamentarã care începe la 21 decem-
brie. Dacã acordul este votat, Theresa
May rãmâne la guvernare, însã experþii
reamintesc cã tratatele europene de la
Roma ºi Maastricht au luat cel puþin 40
de zile fiecare, pentru a fi aprobate de
Camera Comunelor ºi Camera Lorzilor.
ªi ar mai fi circa 60-70 de zile de sesiune
efectivã între summitul de ieri ºi 29 mar-
tie anul viitor. În Parlamentul European,
unde majoritatea înclinã în favoarea aces-
tui acord, lucrurile nu par complicate, a
menþionat Antonio Tajani. În fine, una-
nim sau aproape unanim, plecarea Rega-
tului Unit este regretatã. Demisionând la
începutul lunii trecute, ministrul englez
al Transporturilor, Jo Johnson, a acuzat
clasa politicã britanicã de a fi responsa-
bilã de un fiasco de amploarea crizei Su-
ezului, deºi ºocul psihologic naþional poate
depãºi acum Suezul prin amploare ºi con-

secinþe. Organizat din motive politice in-
terne ale Partidului Conservator, referen-
dumul de ieºire din UE, din 2016, a arun-
cat Regatul Unit într-o crizã profundã,
realã ºi deliberatã. Uniunea Europeanã va
resimþi, cu siguranþã, plecarea unui pu-
ternic contributor net. Apoi nu trebuie uitat
cã europenii sunt divizaþi ºi douã state
membre, Polonia ºi Ungaria, se plaseazã
sub iminenþa sancþiunilor. Factura Bre-
xit, de 44 miliarde euro, nu va fi plãtitã în
absenþa acordului cu Uniunea Europea-
nã. Ar mai fi un detaliu: cum Germania
dominã UE, Regatul Unit era în mãsurã
sã constituie o contrapondere la valeitãþi-
le germane în materie de austeritate bu-
getarã. Ce se întâmplã însã dacã Parla-
mentul britanic respinge acordul? Scena-
riile par urmãtoarele: renegocierea cu UE,
ipotezã deloc exclusã; moþiune de cen-
zurã depusã de opoziþia laburistã ºi de-
clanºarea de alegeri anticipate, ºi un...
nou referendum, idee care câºtigã teren,
dar necesitã un rãgaz de cinci luni pen-
tru organizarea sa ºi conservatorii nu se
aratã favorabili. „Este un moment grav
pentru UE”, a anunþat Emmanuel Ma-
cron, „ºi Uniunea are nevoie de o refonda-
re”. Bineînþeles potrivit... proiectului sãu.

Ieri dimineaþã, a avut loc un
accident feroviar, soldat, din
fericire, doar cu o vãtãmare
corporalã, victima fiind în afa-
ra oricãrui pericol. O femeie,
în vârstã de 52 de ani, din co-
muna Þuglui, a traversat calea
feratã, fãrã sã se asigure, un-
deva între Craiova ºi Plaiul Vul-
cãneºti, fiind lovitã de o loco-
motivã care executa exerciþii
de manevrã. A fost transpor-

Femeie din Þuglui, lovitã de o locomotivã,
lângã Craiova

tatã la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Craiova, era conºtien-
tã, pentru continuarea investi-
gaþiilor medicale necesare. S-
a deschis dosar penal „in rem”
(cercetarea faptei), pentru co-
miterea infracþiunii de „vãtã-
mare corporalã din culpã”,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj.

CRISTI PÃTRU

În luna mai 2017 a început Proiectul
„Justice has no gender”, derulat de Agen-
þia Naþionalã pentru Egalitatea de ªanse
(ANES), cu termen de finalitate pe 31 oc-

Elevi de la Liceul Tehnologic Auto din Craiova,
implicaþi în combaterea discriminãrii

tombrie 2019, în cadrul cãruia au fost cu-
prinse 27 de licee din toatã þara. Din Cra-
iova, a fost selectat Liceul de Transpor-
turi Auto. La sfãrºitul sãptãmânii trecute,

s-a desfãºurat , timp de douã zile, un sim-
pozion dedicat acestui program. „Avem,
de la noi, 28 de elevi, care fac parte din
proiect. Obiectivul este creºterea gradu-
lui de conºtientizare în rândul elevilor, cu
privire la efectele negative ale stereoti-
purilor de gen, faþã de persoanele cu di-
zabilitãþi sau privenite din altã etnie, în
ºcolile din România. La fiecare unitate de
învãþãmânt selectatã , se va asigura spri-
jinul necesar pentru elaborarea campa-
niilor de conºtientizare a efectelor nega-
tive privind discriminarea. În fiecare li-
ceu selecþionat, sunt întîlniri de lucru, la
noi fiind prima de acest gen, urmând alta
în 2019. Ne bucurãm de prezenþa unui
expert din cadrul ANES,  Aurora Mar-
tin, ºi vreau sã mai spun cã cei 28 de
elevi vor face campanie în liceu pentru
eliminarea oricãrei discriminãri. La nivel
naþional, 650 de elevi vor dezvolta aceastã
campanie ”, a precizat prof.  Cristina
Anton, coordonator de proiect la Liceul
Tehnologic Auto din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Staþia ZIEC este a doua cea mai
amplã investiþie din istoria opera-
torului Distribuþie Oltenia, dupã
modernizarea staþiei Craiova Cen-
tru ºi lustreazã misiunea compa-
niei de a deveni partener local pu-
ternic, susþinând planurile de dez-
voltare ale regiunii. Prezent la eve-
niment, Ondrej Safar, Country
manager Grupul CEZ România a
subliniat faptul cã aceastã staþie are
o importanþã deosebitã pentru dez-
voltarea socio-economicã a muni-
cipiului Craiova, deoarece poate
deservi atât consumatori casnici,
cât ºi obiective strategice, trei din-
tre cei mai mari agenþi economici
din zonã, prin sporul de putere so-
licitat de Parcul Industrial Craio-
va, High Tech Parc ºi nu în ulti-
mul rând, Aeroportul Internaþional
Craiova, aflat într-un proces de
extindere pentru a face faþã cerin-
þelor actuale ºi viitoare de trafic „Ne
transformãm continuu pentru a
susþine planurile de dezvoltare ale
regiunii, staþia ZIE Craiova fiind
unul dintre proiectele de mare an-
vergurã ce asigurã posibilitatea de
racordare a noilor consumatori
industriali din zonã. Cei 100 de
specialiºti implicaþi în realizarea
construcþiei ne demonstreazã, din
nou, cã principala sursã de dez-
voltare este #energiacarevinedela-
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Distribuþie Energia Oltenia a inaugu-
rat la finele sãptâmânii trecute, Staþia
electricã de transformare 110 kv/20 kv
pentru Zona Industrialã de Est Craio-
va (ZIEC), prima lucrare de tip green-
field din Oltenia care are rolul de a îm-

bunãtãþi calitatea distribuþiei de ener-
gie, atât pentru consumatorii casnici,
cât ºi pentru cei industriali. Proiectul a
fost realizat într-un termen de 17 luni
ºi este o investiþie în valoare totalã de
peste 5,5 milioane de euro.

oameni”, a declarat Ondrej Safar,
Country manager Grupul CEZ
România.

Condiþii propice dezvoltãrii
economice a regiunii

Investiþia s-a ridicat undeva la
5,5 milioane de euro, iar printe
beneficiile acestei staþii se numã-
rã pe de o parte, asigurarea ener-
giei electrice de calitate, atât pen-
tru consumatorii casnici, cât ºi
pentru cei industriali; iar pe de altã
parte, creºterea capacitãþii de dis-
tribuþie a energiei electrice în con-
cordanþã cu nevoile din în ce mai
mari de cosnum ale oraºului. ªi
nu în ultimul rând, condiþiile pro-
pice dezvoltãrii economice a re-
giunii, adicã, viitori agenþi econo-
mici industriali din zona de est a
oraºului. Aºa cum a precizat Doi-
na Vornicu, Director de Opera-
þuni & membru al Directoratului
CEZ România, proiectul a fost
realizat cu sprijinul autoritãþilor
publice locale : consiliul Judeþean
Dolj, Instituþia Prefectului, Primã-
ria municipiului Craiova ºi Primã-
ria comunei Gherceºti. “Am cre-
ionat aceastã investiþie acum câþi-
va ani când doream sã atragem
investitorii ºi în zona Olteniei, pen-
tru cã simþeam cã aici avem un
potenþial uriaº. Am reulit sã fa-

cem acest lucru în parteneriat cu
Siemens România ºi Electromon-
taj Bucureºti, partenerii noºtri tra-
diþionali în astfel de lucrãri. Este
o investiþie de care noi suntem
mândri. Ne bucurãm cã suntem
în poziþia de a putea sã sprijinim
Craiova, sã sprijinim autoritatea
localã ºi o sã fim aici, alãturi de
partenerii noºtri cu tot felul de ini-
þiative care sã aducã satisfacþia
clienþilor noºtri”, a consemnat
Doina Vornicu, vineri, la Craiova.

Staþie conectatã în buclã
Informaþiile tehnice despre

Staþia SIEC au fost furnizate de
cãtre Eugen Butoarcã, Director
Executiv - membru al Directora-
tului Distribuþie Oltenia, care a
spus cã la aceastã investiþie au
contribuit peste 100 de specialiºti,
fiind vorba de tehnologii moder-
ne de ultimã generaþie utilizate
pentru circuitele electrice prima-

re ºi secundare , protecþii ºi auto-
matizãri. “Realizarea staþiei ZIE
Craiova ia în calcul necesitãþile de
consum pe termen mediu ºi lung
ale consumatorilor din regiune, în
viitor staþia putând sã deserveas-
cã ºi Spitalul Regional Craiova ºi
poate acþiona ca un vector de
dezvoltare a parcului industrial din
aceastã zonã de est a Craiovei.
Când am început lucrãrile nu era
nimic în jur, doar o pãdure, am
reuºit sã rezolvãm ºi problema cu
aceastã pãdure. Acum, avem
drum de acces cãtre staþie, drum
care a fost amenajat de la zero.
Staþie conectatã în buclã, între
staþia Craiova Nord ºi staþia Gher-
ceºti, prin douã cabluri electrice
subterane de 110 kV cu o lungi-
me de ~ 11 km. Mai trebuie spus
cã puterea instalatã este de 80 de
MVA, cu posibilitate de extindere
în viitor la 120 de MVA. Avem de
asemenea, sisteme de tele-comu-
nicaþii ºi tele-protecþii realizate
prin fibra opticã….”, a explicat
ing. Eugen Butoarcã.

„Demersul grupului CEZ
România este unul substanþial”

La eveniment au participat ºi
reprezentanþii administraþiei publi-
ce locale:  Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj
ºi Mihail Genoiu, primarul mu-
nicipiului Craiova. ªefii adminis-
traþiilor locale au evidenþiat deo-
potrivã relaþia specialã care s-a
legat între autoritãþile publice lo-
cale ºi distribuitorul de energie
electricã. „Îmi face o deosebitã
plãcere sã fiu prezent la aceast
eveniment, alãturi de reprezentanþi
din conducerea grupului CEZ

România. Este foarte important
pentru municipiul nostri inaugu-
rarea staþiei de transformare de-
dicate zonei industriale de est a
Craiovei.  Vreau sã evidenþiez re-
laþia specialã care s-a legat între
autoritãþile publice locale ºi dis-
tribuitorul de energie electricã....”,
a precizat Mihail Genoiu, edilul
Craiovei. La rândul sãu, preºedin-
tele CJ Dolj a spus cã  aceastã

investiþie s-a nãscut din discuþiile
pe care le-a purtat cu manage-
mentul grupului CEZ România,
discuþii în cadrul cãrora le-au fost
prezentat perspectivele de creº-
tere economicã pentru judeþului
Dolj.  „În aceastã zonã, s-a dez-
voltat deja Aeroportul Internaþio-
nal Craiova, Parcul Industrial, iar
acum noua noastrã platformã de
afaceri, High-Tech Industry Park.
Am formulat atunci solicitarea ca
aici, pe un teren în suprafaþã de
15.000 de metri pãtraþi, pus la dis-
poziþie de Consiliul Judeþean Dolj,
sã fie creat acest obiectiv absolut
necesar.  Demersul grupului CEZ
România este unul substanþial,
pentru cã vorbim de aproape 6,5
milioane de euro, dar, în acelaºi
timp, ºi unul complex, dacã ar fi
sã ne referim doar la faptul cã
urmeazã sã fie realizate 12 sub-
traversãri ale pistei de decolare-
aterizare, subtraversãri necesare
pentru a duce energia electricã la
Aeroportul Internaþional Craiova,
la High-Tech Industry Park ºi
companiile instalate aici, precum
ºi la alþi consumatori din zonã.
Despre dimensiunile ºi potenþia-
lul acestei staþii, este îndeajuns
sã spunem cã, potrivit informa-
þiilor furnizate de grupul CEZ,
cele douã cabluri de înaltã tensi-
une care o alimenteazã pot trans-
porta energie electricã suficien-
tã pentru douã municipii precum
Craiova. Investiþia inauguratã va
rãmâne una emblematicã pentru
judeþul nostru, dar ºi un exem-
plu de bune practici în materia
colaborãrii dintre autoritãþi publi-
ce locale ºi parteneri privaþi...”,
a subliniat Ion Prioteasa, preºe-
dintele CJ Dolj.
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Sub ecranul care încã nu s-
a aprins, pot sã vadã literele ro-
tunjite ºi apoi colorate de mâ-
nuþele lor. Literã cu literã, for-
meazã cuvântul „Centenar”,
despre care au auzit aºa de
multe ºi pentru care se aflã, de
fapt, aici. Doamna învãþãtoare,
Lucia Delevedova, a comandat
ºi trei buchete de flori, în culo-
rile drapelului, pe care tot ei le-
au aºezat în faþa scaunelor,
dupã ce au cerut voie oameni-
lor de la cinema sã le alinieze
pe mochetã. Toatã sãptãmâna,
la ºcoalã, au trudit sã lipeascã,
pe trei planºe mari, portrete ale
unor mari români, oameni im-
portanþi ai þãrii, apoi alte dese-
ne ºi picturi ale lor. Pe toate le-
au înrãmat cu ºnuruleþ tricolor.

Zilele trecute, la Shumen
(Bulgaria) s-a desfãºurat cea de-
a X-a ediþie a Turneului de In-
formaticã, unul destinat þãrilor
cu tradiþie în dezvoltare acestei
discipline de învãþãmânt. Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti” a
fost reprezentat de Emanuel
Dicu, Alexandra Udriºtoiu,
ambii din clasa a XI-a, Radu
Nicolae ºi Ruxandra Nanu,
amândoi din cls. a X-a. Primii

La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
continuã performanþele internaþionale

ªirul performanþelor obþinute de elevii de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” nu are sfârºit. Nici nu a
început bine anul ºcolar ºi tinerii care învaþã acolo revin
cu premii de la concursurile internaþionale. La ultima
competiþie la care au participat, au obþinut medalii de
argint, prin doi elevi. Este vorba despre Turneul de
Informaticã, desfãºurat la Shumen (Bulgaria).

doi au obþinut medalia de argint,
dupã ce, în anul precdent, au
obþinut „bronzul”, ducând mai
departe prestigiul ºcolii de infor-
maticã de la „Fraþii Buzeºti”.

Cel care i-a pregãtit ºi o face
în continuare este prof.  Ma-
rius Nicoli, care ne-a spus câ-
teva cuvinte: „Este vorba de un
concurs dificil, la care partici-
pã, an de an, echipe naþionale
ºi regionale, din þãri cu tradiþie

în informaticã. Din cele zece
ediþii disputate, am participat la
opt, aducând zece medalii. Din-
tre cei din ani trecuþi, trebuie
amintiþi  Mihai Popa, Denis
Mitã ºi Bogdan Iordache, iar
Radu Nicolae ºi Ruxandra
Nanu, din acest an, ne-au aju-
tat foarte mult”. Performanþa
nu este de trecut cu vederea,
fapt subliniat ºi de prof.  Car-
men Lucia ªtefãnescu, direc-
tor al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti”: „Echipa de acum
continuã munca desfãºuratã în
acest Colegiu. Suntem, dacã se
poate spune aºa, o uzinã care
lucreazã la foc continuu. La noi
nu existã pauze ºi mergem spre
atingerea performanþei”.

CRISTI PÃTRU

Centenarul celor de la clasa a II-a B!Centenarul celor de la clasa a II-a B!Centenarul celor de la clasa a II-a B!Centenarul celor de la clasa a II-a B!Centenarul celor de la clasa a II-a B!
Cu o searã de film documentar, aºa a ales învãþãtoa-

rea Lucia Delevedova sã le vorbeascã elevilor sãi
despre România ºi Centenar. Fãrã poezii patriotice,
fãrã cântece ºi fãrã încã o lecþie de istorie predatã de
la catedrã, aºadar. ªi iatã-i pe elevii dintr-a II-a B de la
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica”, toþi îmbrãcaþi
în iiºoarele lor dragi, aºteptând cuminþi ºi, totuºi,
nerãbdãtori, în scaunele cinematografului, cãci într-o
salã de cinema ne aflãm.

ªi aceastã muncã a lor, ca ºi
pãpuºile create din linguri de
lemn îmbrãcate în costume
naþionale, se aflã acolo, în sala
cãlduroasã a cinematografu-
lui, peste care se aºterne acum
întunericul.

O altfel de lecþie
Sunt doar câteva momente de

beznã care se risipesc de îndatã
ce ecranul cel mare se aprinde,
rãspândind o luminã puternicã,
însoþitã de o muzicã neprietenoa-
sã, plinã de zbucium, care îºi
face loc spre inimile lor. Sunt
spectatorii unui film despre cum
ºi cine a fãcut posibilã Marea
Unire, întâmplare despre care
doamna învãþãtoare Lucia Dele-
vedova le-a povestit la clasã, ori

de câte ori se aducea vorba de-
spre Centenar. Vãd acolo oameni

sobri care vorbesc despre
þãri strãine, privesc hãrþi ºi
scriu documente – doar
niºte lucruri complicate
cãrora nu le prind sensul;
sunt ºi oameni tineri pe care
îi vãd cum se ridicã în faþa
gloanþelor, iar unii mor de
moarte adevãratã; sunt oa-
meni sãrmani care poves-
tesc cum este sã te lupþi
cu foamea când nu mâ-
nânci decât ierburile pã-
mântului; sunt alþi oameni
simpli, niºte þãrani, pe care
îi vãd cum plâng, cu lacri-
mile libere pe obraji, dar tot
ei sunt cei care zâmbesc
fericiþi. Toþi vorbesc de-
spre unul ºi acelaºi lucru:
þara noastrã ºi ce înseam-
nã sã fii român.

„V-aþi plictisit, copii?”
În cele 70 de minute de film,

s-au foit în scaune, fiindcã ne-
rãbdarea le-a mai dat ºi târcoa-
le, dar au continuat sã priveas-
cã. Înþelegãtoare, doamna în-
vãþãtoare nu i-a mustrat, nu le-
a aruncat nici mãcar privirea ei
severã de la clasã, ci i-a ajutat
sã înþeleagã încã puþin din ce
înseamnã România ºi istoria ei.
„V-aþi plictisit, copii?”, i-a în-
trebat, deci, când pelicula a
amuþit ecranul. Un „Nuuu!” pe
toate vocile a înviorat sala. „Aþi
vãzut lecþii de viaþã trãite de
strãmoºii voºtri care ºi-au jert-
fit vieþile pentru ca voi sã staþi
acum la cãlduricã, în aceste
fotolii de pluº, ºi sã vedeþi cu
mintea ce s-a întâmplat în urmã
cu 100 de ani. Centenarul asta
ne învaþã pe noi, copii: sã vor-

bim corect româneºte ºi sã ne
comportãm ca niºte români
adevãraþi!”, le-a aºezat în cu-
vinte, aºa cum face ºi la ore,
ca ei sã poatã sã înþeleagã lu-
crurile ºi mai bine, învãþãtoa-
rea Lucia Delevedova. Nimeni
nu ºtie de ce, dar ºi vocea
doamnei era parcã un pic mai
altfel.

***
O bucurie adevãratã le-a zbu-

rat din suflete ca niºte pãsãri,
eliberate ºi ele odatã cu muzica
pornitã, tot pe neaºteptate, din
boxele cinematografului: „Noi
suntem români, noi suntem ro-
mâni/ Noi suntem aici/ În veci
stãpâni!!!”. Izbucnind din toa-
te piepturile, aceastã bucurie
simplã era, pentru ei, cel mai
adevãrat ºi frumos lucru întâm-
plat de Centenar.

LAURA MOÞÎRLICHE
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„100 pentru România – Tea-
tru Documentar” este un specta-
col de teatru istoric, documentar
ºi artistic, prin recrearea unora din-
tre cele mai importante momente
din istoria naþionalã care au con-
dus cãtre momentul Unirii Tran-
silvaniei cu România. Textul spec-
tacolului, dramatizare semnatã de
Xenia Negrea, se bazeazã pe do-
cumentarea istoricã realizatã de
lector univ. dr. Mihai Ghiþulescu,
de la Facultatea de ªtiinþe Sociale
a Universitãþii din Craiova.

„Am propus Ministerului Cul-
turii ºi Identitãþii Naþionale un pro-
iect de teatru documentar – o în-
cercare de a prezenta craiovenilor
un spectacol realizat de o echipã
foarte mare. Am apelat la un isto-
ric, care a fãcut o documentare
despre discursurile celebre ale per-
sonalitãþilor în jurul anului 1918 –
este vorba despre Mihai Ghiþules-
cu, ºi la un dramaturg, care, pe
baza acestor texte documentare,
a realizat un scenariu, astfel încât
am ajuns la o formã de spectacol
care ne aduce aminte de marile per-
sonalitãþi ale neamului nostru, pe
scenã, cu actori ai Teatrului Naþi-
onal din Craiova ºi nu numai”, a
precizat, în cadrul unei conferinþe

Moº Crãciun ºi spiriduºii îºi deschid
pentru douã zile ateliere de creaþie în
Fabrica de poveºti electroColibri, sub
genericul „Renii lui Moº Crãciun”, ºi îºi
pun la lucru ucenicii din Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri”.

«Astfel, sâmbãtã, 1 decembrie 2018,
„Atelierul lui Moº Crãciun”, coordonat de
Andreea Melinescu ºi Andreea Stoica, va fi
deschis la orele 10.00, 11.00 ºi la 12.00, iar
duminicã, 2 decembrie, la orele 11.00 ºi
12.00. Tot sâmbãtã, 1 decembrie 2018, dar

Ziua Porþilor Deschise ºi ateliere de creaþie,
în Fabrica de poveºti electroColibri

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Spectacol de teatru documentar, cu aproape 100
de artiºti în scenã, torþe ºi puºti din Filipine!

Harta evenimentelor dedicate Centenaru-
lui Marii Uniri este completatã cu un specta-
col grandios organizat de Teatrul Naþional din
Craiova (TNC) pe banii Ministerului Culturii
ºi Identitãþii Naþionale: „100 pentru România
– Teatru Documentar” – o reprezentaþie uni-
cã, în aer liber, finanþatã cu 100.000 euro. Cos-
tume recreate dupã vechi fotografii, puºti spe-
cial comandate în Filipine, machiaje minuþios
realizate, care dureazã ºi o orã ºi jumãtate
pentru un actor, defilãri cu torþe ale Jandar-
meriei, aproape 100 de artiºti în scenã ºi câ-
teva luni de documentare pentru reconstitui-

rea istoricã a faptelor petrecute în urmã cu
un veac – astfel au rezumat evenimentul re-
prezentanþii instituþiei. Protagoniºti sunt ºi
28 de elevi ai Colegiului Naþional Militar „Tu-
dor Vladimirescu” din Craiova, precum ºi stu-
denþi ºi dansatori, iar muzica a fost special
compusã de Mihai Dobre, component al tru-
pei „ªuie Paparude”. Spectacolul va avea loc
sâmbãtã, 1 decembrie 2018, începând cu ora
17.00, pe o scenã amplasatã în faþa teatrului
(circulaþia rutierã urmând sã fie restricþio-
natã în zonã), ºi va fi transmis în direct pe
TVR Craiova ºi TVR 3.

de presã, Alexandru Boureanu,
managerul TNC, care semneazã
regia spectacolului. Co-regizori
sunt tânãra Diana Tãnase, absol-
ventã a UNATC Bucureºti (Secþia
Regie) în 2017, ºi Raluca Pãun,
actriþã în trupa TNC.

Casting pentru gãsirea celor
mai potrivite figuri… istorice

Pentru gãsirea actorilor care sã
semene cu figurile istorice ale ce-
lor ce au contribuit la înfãptuirea
Marii Uniri de la 1918, Naþionalul
craiovean a organizat un casting,
iar selecþia nu a fost deloc uºoarã.
Preferaþi în roluri au fost, pânã la
urmã, Marian Politic – Regele
Ferdinand, Alina Mangra – Regi-
na Maria, Gavril Pãtru – Ion I. C.
Brãtianu, Constantin Cicort –
Generalul  Berthelot, Eugen Titu
– Dr. Iancu Flondor, Nicolae Vi-
col – P.P.Carp, Cosmin Rãdescu
– Nicolae Titulescu, Claudiu Mi-
hail – Iuliu Maniu, Alex Calangiu
– Iuliu Hossu, Dan Cornescu –
Alexandru Marghiloman, ªtefan
Mirea – Constantin Stere, Gabriel
Marciu – Vasile Goldiº, ªtefan
Cepoi – Dr. Ion Nistor, Dan Ivã-
nesei – ªtefan Cicio Pop. Din
spectacol mai fac parte ºi 28 de

elevi ai Colegiului Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu” din Craio-
va, 25 de studenþi la Sctorie ºi 20
de dansatori de la Ansamblul Folc-
loric „Maria Tãnase”, ca parte de
figuraþie ºi dans.

„Muncã titanicã” pentru recuzitã,
costume de scenã ºi machiaje

Echipa din spatele scenei este
ºi ea aproape la fel de numeroasã
ca cea a artiºtilor care vor ieºi în
faþa publicului. Claudia Gorun,
secretar artistic al TNC, a subli-
niat, în cadrul aceleiaºi conferinþe
de presã, efortul fãcut de compar-
timentele artistice ºi de producþie
ale instituþiei, menþionând cã „a fost
o muncã titanicã” pentru a fi re-
create toate elementele istorice.

Realizarea costumelor de sce-
nã a fost, de asemenea, o mun-
cã dificilã, asumatã de Luiza
Enescu, cu care s-a mai cola-
borat pentru spectacolele „Aias.
Eseu despre demenþã” (regia:
Mihai Mãniuþiu) ºi „Nopþi ate-
niene” (regia: Charles Chemin –
Franþa). „Am întâmpinat multe
dificultãþi: muzeele noastre nu
prea pãstreazã costume origina-
le de atunci, fotografiile – vechi
ºi alb-negru – nu sunt toate con-
cludente, a trebuit sã apelãm la
oameni specializaþi, care ºtiau din
ce materiale erau realizate…”, a
explicat Claudia Gorun. Costu-
mele sunt completate de machiaje
create de Minela Popa – unul
dintre cei mai apreciaþi make-up
artiºti din þarã, câºtigãtoare a
Premiului Gopo în anul 2013. La
fel de „documentate” din punct
de vedere istoric, acestea sunt,
în plus, ºi extrem de minuþioase,
pentru fiecare personaj durând
între 60 ºi 90 de minute. Astfel,
pentru ca toþi cei 14 actori sã fie

gata pentru a intra în scenã la ora
17.00, ºedinþele de make-up vor
începe dis-de-dimineaþã. Echipa
este completatã de Claudiu Vul-
pan – scenariu de luptã, Florin
Constantinescu – concept video
ºi imagini, Beatrice Comãnescu
Surdu – adaptare TV.

„Înarmaþi” cu 20 de puºti
filipineze, care vor ajunge

piese de muzeu
ªi pentru cã în spectacolul

„100 pentru România – Teatru
Documentar” s-a dorit nu numai
respectarea adevãrului istoric, ci
ºi o dozã cât mai mare de autenti-
citate, o investiþie considerabilã s-
a fãcut în elementele de recuzitã.
Astfel, 20 de puºti, replici ale ar-
melor din Primul Rãzboi Mondial,
au fost comandate ºi realizate toc-
mai în… Filipine! «Avem în spec-
tacol ºi scene de luptã, aºa cã tre-
buia sã îmbrãcãm ºi sã înarmãm
soldaþii – cei 28 de elevi de la Co-
legiul Militar „Tudor Vladimires-
cu”. A fost greu sã gãsim arme,
pentru cã ele se fabricã într-un sin-
gur loc, în insulele filipineze. Puº-
tile trebuia sã fie exact ca cele din
Primul Rãzboi Mondial, sã aibã o
anumitã formã. 20 am luat, pen-
tru cã sunt extrem de scumpe”, a

mai declarat managerul TNC, Ale-
xandru Boureanu, precizând cã
pentru o singurã astfel de puºcã
s-au plãtit aproximativ 2.000 lei.
Adicã, în total, aproape 9.000
euro… Dupã reprezentaþia unicã
din 1 decembrie, toate costumele
„soldaþilor” ºi cele 20 de puºti fili-
pineze vor ajunge în muzeul Cole-
giului Militar din Craiova.

***
Spectacolul „100 pentru Ro-

mânia – Teatru documentar”
este parte din proiectul „100 pen-
tru România” finanþat de Ministe-
rul Culturii ºi Identitãþii Naþionale,
cu suma de 500 mii lei. Parteneri
ai evenimentului sunt TVR Craio-
va, Consiliul Judeþean Dolj (care
asigurã logistica de scenã necesa-
rã pentru prezentarea în aer liber),
Primãria ºi Consiliul Local Craio-
va, Muzeul Olteniei, Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, Colegiul Naþional Militar
„Tudor Vladimirescu”, Ansamblul
Folcloric „Maria Tãnase”, Prefec-
tura Dolj ºi Inspectoratul de Jan-
darmi Judeþean Dolj. Potrivit con-
ducerii TNC, evenimentul se va
desfãºura în aer liber sâmbãtã, 1
decembrie 2018, „indiferent de
condiþiile meteo, pentru cã aºa s-a
realizat ºi Marea Unire”.

Diana Tãnase, Alexandru Boureanu, Claudia Gorun

la orele 13.00, 14.00 ºi 15.00, copiii sunt
aºteptaþi sã fie „Spiriduºi pentru o zi”, în
atelierul coordonat de Adriana Teodorescu
ºi Laura Pumnea, iar la orele 16.00, 17.00
ºi 18.00 vor descoperi „Poveºti pentru
Moº Crãciun” la atelierul coordonat de
Geo Dinescu ºi Marin Fagu», se precizeazã
într-un comunicat de presã al teatrului. Un
atelier dureazã o orã, iar preþul pentru
acesta este 10 lei.

Ziua Naþionalã a României vine ºi cu
Porþi Deschise în Fabrica de poveºti

electroColibri, în intervalul orar 10.00-
19.00. De asemenea, Teatrul „Colibri” va
putea fi vizitat ºi duminicã, 2 decembrie
2018, între orele 10.00 ºi 13.00. «Întâlni-
rea cu publicul la mari evenimente de
peste an este mereu aºteptatã cu încântare
ºi bucurie, fiind preocupare constantã de
câþiva ani încoace pentru Teatrul „Co-
libri”, acestea fiind momentele în care
spectatorii descoperã curioºi culisele
spectacolelor», mai spun reprezentanþii
instituþiei.

Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!Centenarul – într-o orã de 100.000 euro, la TNC!
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LUNI - 26 noiembrie
07:00 Telejurnal matinal
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:55 Jurnal de Centenar
12:00 Aici, acum
13:00 Teleshopping
13:30 Tribuna partidelor

parlamentare
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
17:05 U.E. ºi SUA spre un

nou început
17:30 Handbal ZOOM
18:00 Bãtãlia de la Chemin

des Dames
19:10 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Dosar România
23:30 Mystery Files
00:00 Telejurnal
00:25 Jurnal de Centenar (R)
00:30 Vizitã de lucru cu

Gianina Corondan (R)
01:00 Bãtãlia de la Chemin

des Dames (R)
02:10 România 9 (R)
03:24 Telejurnal (R)
04:05 Garantat 100% (R)
04:55 Mystery Files  (R)

TVR 1

07:00 Regatul Sãlbatic
07:30 Chef de vedete (R)
08:30 Mic dejun cu un

campion (R)
09:30 Cele ºase surori (R)
10:30 Toamna amintirilor (R)
11:45 Poate nu ºtiai
11:50 100 de poveºti despre

Marea Unire-5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian Cioroianu-
PREMIERA

12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 MotorVlog (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Zile cu stil (R)
15:30 Chef de vedete
16:30 Cele ºase surori
17:30 Toamna amintirilor
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Câºtigã România!
21:00 Primãverii
2018, Romania
21:30 Destine ca-n filme
22:30 D'ale lu' Miticã (R)
23:30 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste
00:30 Câºtigã România! (R)
01:30 Primãverii (R)
2018, Romania
01:55 The Missing Star (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Caracatiþa (R)
1984, Italia, Crimã, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste

TVR 2

08:20 Tânãrul Sheldon
08:45 Familia Heck
09:10 Pantera neagrã
11:20 Jerrod Carmichael: 8
12:25 Cercul
14:15 Tata în rãzboi cu... tata 2
15:55 Pe platourile de filmare
16:25 Suburbicon
18:10 Cartea pierdutã a

vrãjitoarelor
19:00 O viaþã bunã
20:00 Prietena mea genialã
21:00 Camping
21:30 Glumeam!
22:00 Sally pentru totdeauna
22:35 Cina mea cu Herve
00:25 Vânãtorul de recompen-

se 2049

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 Gospodar fãrã

pereche
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Casã, dulce iad (R)
2015, SUA, Comedie,

Dramã
02:00 Pradatoarea
2016, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic
03:00 Lista clienþilor
2012, SUA, Dramã
05:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

PRO 2
07:30 Pe tãrâmul dorinþei (R)
08:30 Dragoste de contra-

bandã (R)
09:30 Teleshopping
09:45 Petale de singurãtate

(R)
10:45 Teleshopping
11:15 Inima nu cere voie (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Pe tãrâmul dorinþei (R)
14:30 Dragoste de contra-

bandã (R)
15:30 Petale de singurãtate
16:30 Într-o altã viaþã
18:00 Pe tãrâmul dorinþei
19:00 Inima nu cere voie
21:00 Dragoste de contra-

bandã
22:00 Regina
23:30 Inima nu cere voie (R)
01:30 Dincolo de povestiri
02:00 Ally McBeal

07:30 Sora mea capricioasã
09:30 La bloc (R)
12:00 Hai sã facem schimb!

(R)
14:00 Povestea unui cavaler

(R)
16:30 Cine este Clark

Rockefeller?
18:15 La bloc
20:30 Foc încruciºat
22:30 30 de nopþi
00:30 Pastorul
04:15 La bloc (R)
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Casa amintirilor
2013, SUA, Dramã, Familie,

Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi la cuþite
23:00 Xtra Night Show
01:00 Magica legendã a

spiriduºilor
1999, Marea Britanie,

Aventuri, Comedie, Fantastic
02:45 Acces direct (R)
04:30 Casa amintirilor (R)
2013, SUA, Dramã, Familie,

Romantic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Gunes
2015, Turcia, Dramã
10:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Puterea dragostei
15:00 Teo Show
17:00 Un destin la rãscruce

(R)
2013, Turcia, Dramã,

Romantic
18:45 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,

Dragoste
22:30 Vrei sã fii milionar
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Teo Show (R)
03:00 Fetele lu' dom' Profesor

(R)
2014, România, Comedie
04:00 Puterea dragostei (R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Angela merge mai

departe (R)
1981, Romania, Dramã
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
17:10 Benny Hill Show
1969, Marea Britanie,

Comedie
17:55 Starea zilei
18:00 Focus 18
19:27 Starea zilei
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Incoming
2018, Serbia, Acþiune, SF,

Thriller
22:30 Starea naþiei
23:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
00:30 Focus din inima

României
01:00 Rãzboiul conºtiinþei (R)
2016, Canada, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus (R)
05:00 Camera de râs (R)
05:50 Starea naþiei (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Nations League, Bucuraþi-

vã de fotbal!
10:00 Stiri 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 Masters of Illussion
16:30 Masters of Illussion
17:00 Prietenii tãi
17:30 Prietenii tãi
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Viaþa cu Jess
20:30 Prietenii tãi
21:00 Prietenii tãi
21:30 Prietenii tãi
22:00 1000 de întâmplãri mortale
22:30 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Nations League, Bucurati-

va de fotbal! - rezumate live
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Brigada nino-nino
03:00 La bloc
05:00 Nations League, Bucuraþi-

vã de fotbal!
06:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

MARÞI - 27 noiembrie
07:00 Telejurnal matinal
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:55 Jurnal de Centenar
12:00 Aici, acum
13:00 Teleshopping
13:30 Tribuna partidelor

parlamentare
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
17:05 Întrebãri ºi rãspunderi
18:00 Dinastia Romanov:

ultimul capitol
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Mercy Street
2016, SUA, Dramã
23:30 Mystery Files
00:00 Telejurnal
00:25 Jurnal de Centenar (R)
00:30 #Creativ
01:00 Dinastia Romanov:

ultimul capitol (R)
02:00 România 9 (R)
02:52 România 9 (R)
03:14 Telejurnal (R)
04:00 Mercy Street (R)
2016, SUA, Dramã
04:55 Mystery Files (R)

TVR 1

07:00 Regatul Sãlbatic
07:30 Chef de vedete (R)
08:30 Câºtigã România! (R)
09:30 Cele ºase surori (R)
10:30 Toamna amintirilor (R)
11:45 Poate nu ºtiai
11:50 100 de poveºti despre

Marea Unire-5 minute de istorie
cu prof. dr. Adrian Cioroianu-
PREMIERA

12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Sãnãtate cu de toate (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Primãverii (R)
2018, România
15:30 Chef de vedete
16:30 Cele ºase surori
17:30 Toamna amintirilor
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:00 Câºtigã România!
21:00 Primãverii
2018, România
21:30 Oameni serioºi
2008, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
23:20 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,

Familie, Romantic, Dragoste
00:20 Câºtigã România! (R)
01:20 Primãverii (R)
2018, România
01:45 Pãcatul ºi ruºinea (R)
2010, Italia, Dramã

TVR 2

07:50 Tata în rãzboi cu... tata 2
09:30 Minunea
11:25 Femeile secolului XX
13:25 Star Wars: Ultimii Jedi
15:55 Camping
16:25 Glumeam!
16:55 Sally pentru totdeauna
17:30 ªtirile sãptãmânii cu

John Oliver
18:15 Cina mea cu Herve
20:00 Prietena mea genialã
21:00 Cartea pierdutã a

vrãjitoarelor
21:50 Kingsman: Cercul de

Aur
00:10 Baby Driver
02:00 Ciocolatã cu dragoste
04:05 Ouãle lui Tarzan

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 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Jack Ryan: Agentul

din umbrã
2014, SUA, Rusia, Acþiune,

Dramã, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Marþianul (R)
2015, SUA, Acþiune,

Aventuri, SF
03:00 Prãdãtoarea
2016, SUA, Crimã, Dramã,

Romantic

PRO TV

PRO 2
07:30 Pe tãrâmul dorinþei (R)
08:30 Dragoste de contra-

bandã (R)
09:30 Teleshopping
09:45 Petale de singurãtate

(R)
10:45 Teleshopping
11:15 Inima nu cere voie (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Pe tãrâmul dorinþei (R)
14:30 Dragoste de contra-

bandã (R)
15:30 Petale de singurãtate
16:30 Într-o altã viaþã
18:00 Pe tãrâmul dorinþei
19:00 Inima nu cere voie
21:00 Dragoste de contra-

bandã
22:00 Regina
23:45 Inima nu cere voie (R)
01:45 Ce se întâmplã

doctore? (R)

08:00 Armatã în paºi de
dans

10:15 La bloc (R)
12:30 Cine este Clark

Rockefeller? (R)
14:15 Hotel Transilvania (R)
16:00 Vânãtorii de fantome
18:15 La bloc
20:30 Nu da înapoi 2
22:45 Strãlucire
00:30 Pastorul
04:15 La bloc (R)
06:15 Genghis Khan

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
11:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Rolul vieþii
2013, SUA, Familie, Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi la cuþite
23:00 Xtra Night Show
01:00 Eroii
2006, SUA, Dramã, SF
02:00 Acces direct (R)
04:00 Rolul vieþii (R)
2013, SUA, Familie, Romantic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Gunes
2015, Turcia, Dramã
10:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Puterea dragostei
15:00 Teo Show
17:00 Un destin la rãscruce

(R)
2013, Turcia, Dramã,

Romantic
18:45 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,

Dragoste
22:30 Vrei sã fii milionar
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 ROventura (R)
02:15 Teo Show (R)
04:00 Puterea dragostei (R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Elisa
17:10 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
17:55 Starea zilei
18:00 Focus 18
19:27 Starea zilei
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Rãzbunarea tigrului alb
2017, Acþiune
22:30 Starea naþiei
23:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
00:30 Focus din inima

României
01:00 Rãzbunarea tigrului alb

(R)
2017, Acþiune
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Focus (R)
05:00 Camera de râs (R)
05:50 Starea naþiei (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Nations League, Bucurati-

va de fotbal!
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 Masters of Illussion
16:30 Masters of Illussion
17:00 Prietenii tãi
17:30 Prietenii tãi
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealaã
19:30 Marea Þãcãnealaã
20:00 Viaþa cu Jess
2011, SUA, Comedie
20:30 Prietenii tãi
21:00 Nations League, Bucurati-

va de fotbal!
21:30 Prietenii tãi
22:00 1000 de întâmplãri mortale
22:30 1000 de întâmplãri mortale
23:00 Da-i bataie! Local Kombat,

(EXPLOZIV) ep. 12
00:00 ªtiri Sport.ro
02:00 Brigada nino-nino
03:00 La bloc

PRO X
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Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din

Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor ge-
nerale de ocupare a unui post vacant sau temporar va-
cant corespunzãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor
de promovare în grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bu-
getar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea
nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotãrârea
de Guvern nr. 1027/2014 ºi HG nr. 427/2015, Biblioteca
Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã
concurs în data de 12.12.2018, ora 9.30 la sediul din
str.Mihail Kogãlniceanu, nr. 9, pentru ocuparea postu-
lui contractual de execuþie temporar vacant de bibliote-
car studii superioare gradul profesional IA- în cadrul
Serviciului Cercetare- Dezvoltare- Birou Colecþii Specia-
le. Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: selecþia dosarelor de înscriere; proba scrisã:
12.12.2018- ora 9.30; susþinerea interviului care se va
comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã. Potrivit
art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea partici-
pãrii la concurs, candidatul trebuie sã îndeplineascã
urmatoarele condiþii: Condiþii generale: are cetãþenia ro-
mânã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Euro-
pene sau a statelor aparþinând Spaþiului Economic Eu-
ropean ºi domiciliul în România; cunoaºte limba româ-
nã, scris ºi vorbit; are vârsta minimã reglementatã de
prevederile legale; are capacitate deplinã de exerciþiu;
are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza adeverinþei medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate; îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz,
de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor
postului scos la concurs; nu a fost condamnatã defini-
tiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii,
contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justi-
þiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infrac-
tiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a in-
tervenit reabilitarea. Condiþii de înscriere ºi participare:
bibliotecar studii superioare gradul profesional IA, stu-
dii superioare absolvite cu diplomã de licenþã; vechime
în specialitatea studiilor absolvite: 3 ani. Dosarul de con-
curs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoare-
le acte: 1)Cerere de înscriere la concurs adresatã con-
ducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organiza-
toare; 2)Copia actului de identitate sau orice alt docu-
ment care atestã identitatea, potrivit legii, Certificatul de
cãsãtorie, dupã caz; 3)Copiile documentelor care sã ates-
te nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri, copiile documentelor care atestã în-
deplinirea condiþiilor specifice; 4)Copia carnetului de
muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeve-
rinþã care sã ateste vechimea în muncã, în meserie ºi/
sau în specialitatea studiilor; 5)Cazierul judiciar sau o
declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu funcþia pentru care
candideazã; 6) Adeverinþã medicalã care sã ateste sta-
rea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6
luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de
familie al candidatului sau de cãtre unitãþile sanitare
abilitate; 7)curriculum vitae. Actele prevãzute la pct.2 - 4
vor fi prezentate ºi în original la Biroul Resurse Umane
în vederea verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un
dosar de carton cu ºinã. Cererea de înscriere la concurs
se obþine de la  Biroul Rsurse Umane. În cazul în care
candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere
cã nu are antecedente penale, dacã este declarat admis
la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel
mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a con-
cursului. Dosarele de înscriere la concurs se vor depu-
ne pânã pe data de 04.12.2018, ora 12.00 la sediul Bi-
bliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova
din str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 9 - Biroul Resurse Uma-
ne. Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul
Resurse Umane, telefon: 0251.532.267.

OFERTE DE SERVICIU
Angajez femeie la curãþenie,
Popas Rustic Balº. Telefon:
0768/706.304.
Comunitatea Evreilor din Cra-
iova angajeazã femeie îngrijire
bãtrân la domiciliu cu carte de
muncã (preferabil zona Braz-
dã) Telefon: 0744/280.957.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CASE

Vând teren casã, 1.200 de
metri pãtraþi, în comuna Iancu
Jianu, judeþul Olt – pe lângã
liceu, cu temelie beton, 2 ca-
mere + antreu, fântânã cu hi-
drofor, pãtul metalic, cu per-
dea în faþã unde introduci
douã autoturisme, gard meta-
lic, pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, negocia-
bil. Telefon: 0769/512.701.
Vând casã + anexe în Calopãr,
sat Dâlga, gard metalic, posi-
bilitãþi apã curentã. Telefon:
0770/900.833; 0351/410.383.
Vând casã + anexe, teren 2800
mp. Cioroiaºi - Dolj. Telefon:
0765/152.614.
Vând (schimb) casã locuibilã
comuna Periºor, cadastru,
anexe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã cu 4 camere, bucã-
tãrie, baie + wc în interior ºi alte
anexe în curte, locuibile, gard
metalic, fântânã, pomi fructiferi,
în comuna Iancu Jianu, judeþul
Olt. Preþ 25.000 de euro, nego-
ciabil. Telefon: 0769/512.701.
Vând sau schimb cu apartament
Craiova, casã mare cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 7860 mp pãdure salcâm
în coasta Calnicului, Comuna
Albeni - Gorj. Telefon: 0770/
303.445.
Vând locuri de casã Podari.
Telefon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.

AUTO
GOLF III - 1,6 benzinã, nr. roºii
valabile. Preþ 650 Euro. Tele-
fon: 0764/355.107 sau 0773/
897.678.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Aparat de sport Fitness
AB Generator, nou, nefolosit,
preþ 380 lei negociabil. Tele-
fon: 0723/984.309.

Uºi duble vopsite cu geamuri
ºi ialã, uºi normale la fel, giur-
giuvele cu geamuri, apome-
tru apã rece, sobã cu þevi de
la hidrofor noi. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 plãpumi de lânã noi.
Telefon: 0745/602.001.
Covor persan 220/210, televi-
zir color - 100 lei, frigider 2 uºi
micã defecþiune, cuverturã
pluºatã grena cu 2 pt. Fotolii -
100 lei, sãpun de casã. Tele-
fion: 0770/303.445.
Vând lucrare cu 4 locuri - cimi-
tirul Romaneºti, 2 televizoare,
radiocasetofon dublu cu case-
te. Telefon: 0729/977.036.

Vând aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alternator
12V nou, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de rezervã,
discuri cu muzicã diferitã. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând 2 electromotoare trifaza-
te 3 KW750. Telefon: 0251/
353.295; 0767/052.639.
Vând strung ºi frezã ceasorni-
cãrie. Telefon: 0771/558.789.
Vând roþi MERCEDEZ cu cau-
ciucuri de iarnã 195/65R15.
Preþ convenabil Telefon: 0762/
183.205.

Vând motosapã G 94 B. Tele-
fon: 0742/153.952.
Vând calorifer din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de Medicinã).
Telefon: 0748/102.286.

MATRIMONIALE
Caut doamnã vârsta 40-60
ani, pentru convieþuire. Tele-
fon: 00393421093850; 0761/
620.657.
Doamnã serioasã vârsta 65
ani caut domn fãrã obligaþii
vârstã apropiatã. Telefon:
0729/684.222.

DECESE
Profesorul Nicolae Predes-
cu regretã trecerea în nefiin-
þã a soþiei sale VERONA
PREDESCU, un om deose-
bit, un apreciat dascãl. Vom
pãstra curatã amintirea
unui om de o mare cãldurã
sufleteascã ºi generozitate.
Dumnezeu sã-i vegheze odih-
na veºnicã! Slujba de înmor-
mântare va avea loc luni, 26
noiembrie, ora 13.00 la biseri-
ca Postelnicu Fir - Craiova.

CONDOLEANÞE
Familia Ovidiu Bãrbulescu
este alãturi de profesorul
Nicolae Predescu în aceste
momente grele pricinuite de
decesul soþiei sale, Verona
Predescu, distins ºi respec-
tat dascãl. Dumnezeu s-o
odihneascã în pace!
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Neînvinsã de la 15 septem-
brie, Universitatea Craiova are
un test important în seara
aceasta, pe un teren unde a pier-
dut de fiecare datã, Botoºaniul
impunându-se în cele 6 con-
fruntãri de pe teren propriu cu
alb-albaºtri, 5 în campionat ºi
una în Cupa României. Gazdele
nu trec printr-o perioadã fastã,
acumulând un singur punct în
ultimele 3 partide, însã moralul
pare sã fie reparat o datã cu in-
stalarea unui nou antrenor, Li-
viu Ciubotariu, cel care s-a bã-
tut la titlu ultima datã când a
antrenat în Liga I, acum 3 ani,
la Târgu Mureº. Un alt handi-
cap pentru olteni este absenþa
cãpitanului echipei, Alex Mitri-
þã, suspendat, ºi inclusiv al doi-
lea marcator, bosniacul Elvir
Koljic, este incert pentru meciul
de astãzi, în care nu va evolua
nici Martic, suspendat ºi el. Te-
renul va fi ºi el un impediment
pentru jocul alb-albaºtrilor, chiar
dacã gazdele au îndepãrtat sta-
tul de un metru de zãpadã. Ulti-
ma datã când Craiova a jucat în
astfel de condiþii la Botoºani, a
pierdut în minutul 90, cu un gol
marcat de Kuku.

Mangia: „Botoºaniul va arãta
altfel tactic ºi motivaþional”

Devis Mangia a atras atenþia
asupra surplusului de motivaþie
pe care-l vor avea gazdele o datã
cu schimbarea de antrenor, Li-
viu Ciobotariu luându-i locul lui
Costel Enache. „Vom avea un
meci dificil, ºtim asta, mai ales
cã nu am luat vreun punct aco-
lo niciodatã ºi este cu atât mai
greu pentru noi dupã schimba-
rea de antrenor, nu avem infor-
maþii, adversarii au alt spirit, alt
moral. E normal ca Botoºaniul
sã schimbe ceva din punct de
vedere tactic sau motivaþional.
Trebuie sã fim pregãtiþi, fiindcã
ei vor avea atitudine, ºi noi tre-
buie sã avem în primul rând ati-
tudine, apoi conteazã lucrurile
tehnico-tactice. Noi vrem sã
câºtigãm orice meci, dar este
important ºi sã nu pierdem, pen-

Stadion: „Municipal”, ora 20.30
FC Botoºani: Fraisl – Dumitraº, Burcã, Miron,

Soiledis – Oaidã, Rodriguez, Ongenda - Fabbrini,
M. Roman, Golofca. Antrenor: Liviu Ciubotariu.
Rezerve: Pap – Patache, Piþian, Karaboue, Papa,
Chitoºcã, Brekalo.

Universitatea Craiova: Pigliacel l i  – Dimitrov,
Donkor, Kelic, Bancu – Mateiu, Cicâldãu, Fedele
– Bãrbuþ, Mihãilã, Koljic. Antrenor: Devis Mangia.
Rezerve: L.  Popescu – Briceag,  Tiago Ferreira,
Gardoº, Bic, Burlacu, Meza Colli.

FC Botoºani – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova joacã în seara aceasta la
Botoºani, acolo unde a pierdut de fiecare datã

1. CFR Cluj   16 9 6 1 22-10 33
2. FCSB   15 8 4 3 29-15 28
3. Craiova   15 7 5 3 27-12 26
4. Viitorul   15 8 2 5 17-15 26
5. Gaz Metan   15 7 4 4 17-17 25
6. Sepsi   16 6 5 5 18-15 23

........................................................................................
7. Astra   16 5 5 6 17-15 20
8. Hermann.   16 5 3 8 16-18 18
9. Dinamo   16 4 6 6 16-22 18
10. Cãlãraºi   16 3 8 5 12-15 17
11. Chiajna   16 4 5 7 10-20 17
12. Poli Iaºi   15 5 2 8 13-23 17
13. Botoºani   15 3 7 5 19-23 16
14. Voluntari   15 1 5 9 14-27 8

 CLASAMENT    M V                  E                  Î     G  P

Dinamo – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Salomao 90+3 / Trif 77

Sepsi – Astra 1-0
A marcat: Tandia 78.

Chiajna – CFR Cluj 0-1
A marcat: Djokovic 24.

Cãlãraºi – Hermannstadt 0-1
A marcat: Dumitriu 90+4.

Meciurile FC Voluntari – Viitorul ºi Poli Iaºi – FCSB
s-au jucat asearã.

FC Botoºani – „U” Craiova, astãzi, ora 20.30

Liga I, etapa a XVI-a

tru continuitate în rezultate. Este
un joc de echipã, nu vom lua
mãsuri speciale pentru niciun
jucãtor advers, nici pentru On-
genda nici pentru altul” a spus
italianul. Chiar dacã Elvir Koljic
ºi Alex Mitriþã au ratat împreu-
nã 3 lovituri de pedeapsã în acest
campionat, Mangia a declarat cã
tot ei vor rãmâne primii execu-
tanþi, deoarece sunt golgheterii
echipei, însã este posibil ca nici-
unul sã nu fie pe teren la meciul
de luni. „Nu trebuie sã devinã o
problemã pentru noi executarea
loviturilor de pedeapsã, chiar
dacã am ratat atâtea. Koljic va
fi primul executant, al doilea este
Mitriþã, apoi vom vedea. Primii
care executã sunt jucãtorii cu
cele mai multe goluri. Chiar dacã
suporterii îl cer pe Pigliacelli, el
nu va executa, el este portar ºi
primul lucru important pentru el
este sã apere penalty-urile, nu
sã le batã. Oricum, Mitriþã nu
va juca, este suspendat, ca fel
ca ºi Martic. Vom vedea dacã
putem miza pe Koljic, nici el nu
este refãcut complet. De ase-
menea, Nuno Rocha are ceva
probleme dupã revenirea de la
echipa naþionalã” a spus Devis
Mangia.

Mihãilã e OK ºi gata sã
execute penalty

Primul meci pentru Vali Mi-
hãilã în tricoul ªtiinþei dupã ac-
cidentarea de la Iaºi va fi tot în
Moldova, la Botoºani, dar între
timp el a jucat 3 partide pentru
naþionala de juniori under 19,
cu care a reuºit calificarea la
Turul de Elitã. Mihãilã a spus
cã a trecut peste acel moment
critic ºi chiar i-a mulþumit lui
Laurenþiu Rus cã se interesea-
zã de starea lui de sãnãtate.
„Sunt foarte bine, nu mai am
nicio problemã, am jucat trei
meciuri la naþionala de juniori
under 19 ºi sunt apt. Aºa este
fotbalul, sport de contact, nu
îl învinovãþesc pe Rus, mai ales
cã îmi scrie mereu, se intere-
seazã dacã sunt bine ºi îi mul-
þumesc pe aceastã cale. Nu este

treaba mea sã vorbesc despre
suspendarea lui, dacã e mare
sau micã” a declarat Mihãilã.
Despre partida de la Botoºani,
atacantul de 18 ani a declarat:
„ªtim cã va fi un meci greu la
Botoºani, dar ne dorim sã câº-
tigãm toate punctele. În tur, eu
am fãcut o partidã bunã, am dat
o pasã de gol ºi am scos un
penalty, dar am ºi greºit la pri-
mul gol al lor. Sper ca acum sã
nu mai fac astfel de greºeli. Nu
este nicio presiune pe noi, este
o onoare sã vorbeascã lumea cã
suntem favoriþi la titlu. Cel pu-
þin pentru mine ar fi ceva foar-
te important sã-mi trec în CV
un trofeu aºa de tânãr. Nu aº
avea vreo ezitare sã execut pe-
nalty-uri, aº face-o cu cea mai
mare plãcere, mai ales cã pen-
tru mine este important sã mar-
chez primul gol pentru Craiova
ºi am bãtut ºi la echipa naþio-
nalã. Mi-ar plãcea sã merg la
turneele finale atât cu naþionala
under 21, cât ºi cu cea under
19, dar pentru asta trebuie sã
joc foarte bine la Craiova”.

Ciubotariu: „Va fi un meci
de luptã, iar echipa mea

va avea atitudine”
Se pare cã Liviu Ciubotariu

a instaurat deja o atmosferã plã-
cutã în cadrul lotului moldove-
nilor, el prefaþând astfel parti-
da sa de debut pe banca Boto-
ºaniului: „Va fi un joc dificil pen-
tru noi, pentru cã întâlnim echi-
pa de pe locul 3, una bunã, cu
jucãtori care pot face diferen-
þa, însã eu am încredere în echi-
pa mea, i-am simþit în scurtul
timp pe care l-am avut la dis-
poziþie cã sunt foarte motivaþi.
Ne dorim foarte mult sã câºti-
gãm aceastã partidã. Totul va
depinde de determinarea noas-
trã în teren pe care sunt con-
vins cã o sã o avem. Am vorbit
cu jucãtorii, au mai fost perioa-
de de acest gen ºi ce pot sã
promit suporterilor e cã echipa
va avea determinare, va avea

atitudine. Suntem pregãtiþi din
toate punctele de vedere ºi încã
o data ne dorim sã câºtigãm
acest joc. Cu siguranþã va fi un
meci de luptã din cauza condi-
þiilor meteo unde cu siguranþã
valorile se vor echilibra dar sunt
convins cã echipa va avea o
atitudine aºa cum îºi doreste
publicul botoºãnean. Pentru
mine este importantã atitudinea
bãieþilor ºi binenþeles rezultatul
pentru cã suntem într-o situa-
þie delicatã. Jucãm acasã în faþa
propriilor suporteri, atmosfera
este una caldã aici la Botoºani,
botoºãnenii iubesc fotbalul, ºtiu

când sã încurajeze echipa când
este nevoie ºi cu siguranþã
avem nevoie de ei în meciul cu
Craiova” a spus „Ciobi”. Cãpi-
tanul Andrei Burcã a fãcut ºi el
referire la jocul de azi: „Sunt
convins cã o sã avem un meci
dificil dar sperãm sã pãstrãm
tradiþia anilor anteriori. Am fã-
cut un meci foarte bun în tur,
2-2, din punctul meu de vede-
re meritam sã câºtigãm dar am
trecut peste ºi sunt convins cã
va fi un meci la fel de dur, la
fel de încãrcat cum a fost acum
douã sezoane când am jucat pe
o vreme asemãnãtoare”.
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