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Un an de mistere: Dispa-

ri]ia avionului MH370 al compa-

niei Malaysia Airlines, la 8 martie

2014, continu\ s\ fie unul dintre

cele mai mari mistere ale avia]iei

[i s\ genereze dezbateri aprinse [i

teorii dintre cele mai bizare.
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Col]ul parlamentarului:
„Proiectul de

guvernare al

PNL este

acum în faza

de dezbatere

public\“,

sus]ine

deputatul

Anton Dobo[.
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Vremea probabil\ la Ia[i

Duminic\
�Max.   +7ºC

� Min.    -1ºC

Luni
�Max.    +9ºC
� Min.    0ºC

Sâmb\t\
�Max.     +6ºC

� Min.      -2ºC

Miercuri
�Max.     +9ºC

� Min.     +1ºC

Joi
�Max.    +8ºC
� Min.    0ºC

Mar]i
�Max.   +11ºC

� Min.     +1ºC

Sursa: Accuweather.com

Judecata unui colonel
care a primit 500 de
euro, ]uic\ [i coco[i

3

Inclus gratuit ast\zi

Suplimentul
de Cultur\

~nchisoarea
OGPU

de Sven Hassel

Ast\zi, „Ziarul de Ia[i“  este `nso]it,
`ntr-un tiraj limitat, de

Partener: 
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Condamna]i s\ tr\iasc\

Doi ie[eni pl\tesc
din pensii datorii
de 2 milioane €

�� pe lista pensionarilor `n sarcina c\rora 
s-au instituit popriri figureaz\ dou\ persoane
cu datorii de c=te un milion de euro �� fiecare

are o pensie de aproximativ 2.000 de lei 
�� unul are o poprire de 930 de lei, iar cel\lalt,
de 550 de lei �� dac\ nu au [i alte bunuri care
s\ fie executate, atunci ei vor pl\ti debitul `n
385 de ani, respectiv 600 de ani �� Pagina 2

Un bolnav cronic de
pl\m=ni a murit dup\

ce a f\cut grip\
�� „Pacientul suferea de Bronhopneumopatie

cronic\ obstructiv\ (BPOC) iar acesta a fost unul
dintre factorii majori care au dus la deces“, a

precizat dr. Irina Teodorescu, purt\torul de cuv=nt
al Spitalului de Boli Infec]ioase �� Pagina 3

Re]eaua „C\pc\unul“ a
fost trimis\ `n judecat\
�� 35 de persoane din Ia[i sau din localit\]ile din jur au fost trimise
`n judecat\ de DIICOT `ntr-un dosar de contraband\ de ]ig\ri �� 3

Ce vise mai au parlamentarii
UNPR: 10% la viitoarele alegeri
� filiala ie[ean\ a partidului anun]\ [i o implicare, `n viitor,
`n cadrul proiectului Ia[i - capital\ cultural\ european\ �� 2

Vine Oracle `n
fostul magazin

Moldova?
�� complexul din centrul ora[ului

urmeaz\ s\ fie dat `n func]iune `n mai
�� „În acest moment nu pot comenta.
V\ vom oferi informa]ii pe parcurs“,

ne-a declarat Katarzyna Pilarska,
Corporate Communications Manager

pe zona Europei de Est `n cadrul
companiei Oracle �� Pagina 5

15 meciuri vitale
�� antrenorul CSMS Ia[i, Nicolo Napoli, `[i propune ca

echipa sa s\ c=[tige opt din restul partidelor r\mase de
disputat, prima fiind cea de luni, de la Ploie[ti �� 16

Creditorul Stelei, 
la un pas s\ fie

eliberat condi]ionat
�� de[i a fost condamnat penal `n trei
dosare separate, Gigi Becali ar putea
ie[i din `nchisoare dup\ mai pu]in de

doi ani �� Citi]i `n pagina 8

Spor de 50% pentru
angaja]ii Centrului

de Recuperare de la
H=rl\u � Pagina 2Exporturile

firmelor ie[ene au
ajuns `n 11 luni la
673 milioane euro
�� acestea sunt cu 6,0%

mai mari decât în
aceea[i perioad\ din

anul 2013 
�� Citi]i `n pagina 5

O mie de ie[ence vor
primi un cadou � 2

Barajul neterminat de
la Pa[cani ar putea
ajunge la Ministerul
Mediului � Pagina 2
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Probota `ncearc\ 
s\ scape de sub imperiul

noroiului
Peste trei ani, comuna Probota nu va mai

avea drumuri de p\m=nt. Prim\ria comunei
a anun]at organizarea unei licita]ii pentru
g\sirea unei firme care s\ modernizeze
drumurile comunale din satele Perieni [i
Probota. „Circula]ia spre centrul comunei
se face cu dificultate, pe drumuri de
p\m=nt, cu structura rutier\ neuniform\ [i
degradat\. Pe timp ploios, drumurile devin
`n scurt timp impracticabile, f\c=nd
imposibil accesul autovehiculelor, iar pe
timp uscat se produce foarte mult praf,
astfel `nc=t atmosfera este poluat\ pe toat\
perioada uscat\. ~n anotimpurile
secetoase, circula]ia autovehiculelor ridic\
`n atmosfer\ o cantitate semnificativ\ de
particule solide, fapt ce conduce la un grad
ridicat de poluare atmosferic\,
ne`ndeplinindu-se condi]iile necesare
pentru asigurarea st\rii de s\n\tate a
riveranilor [i afect=nd productivitatea
suprafe]elor de teren limitrofe zonei
drumului“, se argumenteaz\ `n memoriul
tehnic aferent procedurii necesitatea
investi]iei. Prim\ria comunei are `n vedere
reabilitarea a 7 tronsoane de drumuri
comunale, din care 3,76 km pe raza satului
Perieni, iar 1,03 km `n satul Probota.
Drumurile urmeaz\ s\ fie asfaltate pe o
l\]ime standard de 4,5 metri, fiind
planificat\ [i refacerea a 14 pode]e.
Investi]ia ar urma s\ aib\ o durat\ de
serviciu de 15 ani, interval `n care ar fi
necesare doar interven]ii de `ntre]inere
periodice. Valoarea investi]iei a fost
evaluat\ la 3,4 milioane lei, aceasta fiind
e[alonat\ pe durata a 2 ani [i jum\tate.
Ofertele pot fi depuse p=n\ pe 23 martie,
evaluarea urm=nd s\ se `ncheie pe 17
aprilie. Procedura va avea o faz\ final\ de
licita]ie electronic\. (A.Z.)

ApaVital `nchiriaz\ 
licen]e de software

ApaVital [i-a programat s\ cheltuiasc\
aproape un milion de lei `n doar trei zile.
Societatea a anun]at organizarea a dou\
licita]ii, pe 23, respectiv 25 martie. ~n cadrul
primei proceduri, ApaVital inten]ioneaz\ s\
`nchirieze 1.123 de licen]e ale unor produse
Microsoft, ca Windows, Office, Core Cal,
Exchange Server Entreprise, SharePoint sau
SQL. ~nchirierea, pentru care ApaVital este
dispus\ s\ pl\teasc\ cel mult 490.000 lei,
trebuie s\ expire cel mai devreme pe 31
martie 2016. Totodat\, societatea va ob]ine
[i dreptul de a instala [i utiliza versiuni
anterioare ale programelor, ca [i dreptul de
utilizare a versiunilor noi lansate pe
perioada contractului. Ofertantul trebuie s\
fie dispus s\ presteze 150 de ore de suport
tehnic de tipul interven]iilor rapide prestate
de ingineri speciali[ti vorbitori de limba
rom=n\. Suportul tehnic trebuie asigurat 24
de ore pe zi, 7 zile pe s\pt\m=n\, de c\tre
ingineri dedica]i pentru fiecare tip de
produs. ~n cadrul licita]iei programate pe 25
martie, ApaVital inten]ioneaz\ s\ cumpere
4.734 tone de piatr\ de carier\ concasat\, de
25-63 mm. Aceasta urmeaz\ s\ fie livrat\ la
comand\, `n cel mult 24 de ore de la
solicitare. ApaVital a estimat valoarea
contractului la 407.000 lei. (A.Z.)
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Aproximativ 3.500 de pensionari r\m=n,
lun\ de lun\, f\r\ o parte din pensie dup\ ce
au acumulat datorii totale de 145 milioane
lei c\tre diferi]i creditori. Num\rul acestora
nu este foarte mare dac\ lu\m `n calcul fap-
tul c\ `n jude]ul Ia[i, la sf=r[itul anului tre-
cut, existau circa 175.000 de pensionari.
Totu[i, printre pensionarii pe ale c\ror ven-
ituri au fost instituite popriri se num\r\ [i
persoane care, dac\ ar trebui s\ `[i pl\teasc\
datoria doar din pensie, ar avea de pl\tit
600 de ani. „Conform legisla]iei `n vigoa-
re, dac\ pentru un pensionar exist\ `nfi-
in]at\ o poprire, se re]ine o treime din ve-
niturile din pensii, iar dac\ sunt `nfiin]ate
mai multe popriri se poate re]ine p=n\ la
jum\tate din veniturile lunare. De aceea
apar aceste anomalii cu perioadele lungi
de plat\. Dar v\ da]i seama, unde sunt su-
me mari, nu se pl\te[te doar din poprire,
aceasta este doar una din metodele de
plat\, sigur executorii au scoase la v=n-
zare [i bunuri ale debitorilor“, a precizat
Adriana Grecu, director al Casei Jude]ene
de Pensii Ia[i. 

De unde vin datoriile 

„Ziarul de Ia[i“ a solicitat CJP Ia[i, `n
baza Legii 544/2001 privind liberul acces
la informa]iile de interes public, care sunt
cei mai `n v=rst\ pensionari ie[eni executa]i
[i cele mai mari sume pentru care au fost
`nfiin]ate popriri. Potrivit unui r\spuns al

CJP Ia[i, un pensionar ie[ean de 65 de ani,
ie[it la pensie pentru limit\ de v=rst\ cu
venituri din pensii de circa 2.000 lei, fi-
gureaz\ cu un debit de 4,62 milioane lei.
Pentru recuperarea acestei sume se lupt\
acum [ase executori judec\tore[ti, fiecare
reprezent=nd un anume creditor, iar fiecare
a ob]inut `ncuviin]area execut\rii silite de la
instan]ele judec\tore[ti, astfel c\ re]in,
lunar, o anumit\ parte din pensia pensio-
narului datornic. Cum pensia abia se apro-
pie de 2.000 lei, ie[eanului i se re]ine lunar
din cele [ase popriri 930 lei, astfel c\, dac\
ar trebui s\ pl\teasc\ toat\ datoria numai
din pensie, ar trebui s\ mai tr\iasc\ `nc\ 385
de ani. „Nu v\ pot spune exact cazul, avem
foarte multe execut\ri, dar v\ da]i seama
c\ nu este vorba despre un pensionar care
nu `[i poate pl\ti `ntre]inerea. De obicei,
c=nd vorbim despre astfel de sume, ne
referim la societ\]i falimentare sau, dac\
avem execut\rile `n vigoare, la atragerea
r\spunderii personale `n urma unor
`mprumuturi pe o societate. Nu prea este
posibil ca pensionarul s\ fi luat un astfel
de `mprumut direct de la banc\ `n nume
personal“, a declarat Drago[ Iovu, unul
dintre cei [ase executori care au instituit
poprire pe veniturile pensionarului. ~ntr-un
caz oarecum similar, un pensionar de 68 de
ani, ie[it la pensie pentru limit\ de v=rst\ cu
venituri de circa 2.000 lei, are datorii c\tre
creditorii s\i `n valoare de 4,2 milioane lei.

Pentru c\ are poprire doar din partea unui
executor, ie[eanului i se re]in lunar 550 lei
din pensie, astfel c\ i-ar trebui 600 de ani
pentru a-[i achita datoria doar din pensie. 

Pe list\ figureaz\ 
dou\ persoane de 96 de ani

{efa CJP Ia[i, Adriana Grecu, spune c\
exist\ un birou de executare [i `n cadrul in-
stitu]iei, dar c\ aceste cazuri nu pot fi rezol-
vate dec=t `n baza unor hot\r=ri judec\-
tore[ti. „Avem [i noi, `n cadrul Casei
Jude]ene de Pensii, un birou de executare,
dar aceste cazuri de care m\ `ntreba]i nu
pot fi instrumentate de noi. C=nd este
vorba despre astfel de sume, popririle sunt
instituite la cererea executorilor judec\-
tore[ti `n baza unor sentin]e date de
instan]ele de judecat\. De aceea, trebuie
specificat c\ nu Casa de Pensii instituie
poprirea [i re]ine sumele de la pensionari,
ci doar pune `n aplicare hot\r=ri
judec\tore[ti sau solicit\ri din partea unor
creditori: institu]ii de creditare, prim\rii
etc“, a explicat Adriana Grecu, director al
CJP Ia[i. Potrivit unor date ale CJP Ia[i,
printre pensionarii cu popriri pe conturi se
num\r\ [i dou\ persoane de 96 de ani care,
lun\ de lun\, trebuie s\ renun]e la o p\rti-
cic\ din pensie pentru a se achita fa]\ de
creditori. Primul pensionar, un fost inginer
din industrie ie[it la pensie `nc\ din 1979
dup\ un stagiu de cotizare de 37 de ani [i

care are o pensie de circa 2.000 lei, are de
pl\tit un rest de 1.410 lei dintr-un `mprumut
la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
Ia[i. Pentru recuperarea debitului, `n fiecare
lun\ i se re]in c=te 192 lei din pensie. ~n cel
de-al doilea caz, unei pensionare benefi-
ciar\ de pensie de urma[ de 400 lei i se re]in
lunar 10 lei din pensie pentru a pl\ti taxe [i
impozite locale de 103 lei c\tre o prim\rie
din mediul rural. (Paul B|LHUC)

Doi ie[eni pl\tesc din pensii
datorii de 2 milioane euro

� pe lista pensionarilor `n sarcina c\rora s-au instituit popriri figureaz\ dou\ persoane
cu datorii de un milion de euro � fiecare are c=te o pensie de aproximativ 2.000 de lei 
� unul are o poprire de 930 de lei, iar cel\lalt, de 550 de lei � dac\ nu au [i alte bunuri

care s\ fie executate, atunci ei vor pl\ti debitul `n 385, respectiv 600 de ani

Adriana Grecu, director al CJP:
„Dac\ exist\ `nfiin]at\ o poprire,
se re]ine o treime din veniturile

din pensii, iar dac\ sunt `nfiin]ate
mai multe popriri se poate re]ine

p=n\ la jum\tate din veniturile
lunare“

Angaja]ii Centrului de Recuperare [i
Reabilitare Neuropsihic\ de la H=rl\u ar
putea primi `n cur=nd salarii cu 50% mai
mari. Senatul a aprobat un amendament
depus la legea de aprobare a Ordonan]ei
de Urgen]\ 83 privind salarizarea per-
sonalului pl\tit din fonduri publice.
Conform acestuia, sporul pentru condi]ii
deosebit de periculoase poate fi acordat
[i personalului din centrele de reabilitare
neuropsihiatric\ reorganizate dup\ 2009,
cum este [i cazul celui de la H=rl\u.
Amendamentul a fost depus de ministrul
delegat pentru dialog social, Liviu Pop,
acesta fiind totodat\ [i senator. Conform
preciz\rilor acestuia, depunerea amen-
damentului a fost f\cut\ ca urmare a
discu]iilor avute luna trecut\ cu angaja]ii
centrului de la H=rl\u. „Acesta poate fi
considerat un exemplu de bun\ prac-
tic\. Asta `nseamn\ de fapt dezbateri
constructive `n cadrul Comisiilor de
dialog social organizate la nivel jude-

]ean. Sper\m ca [i colegii din Camera
Deputa]ilor s\ fie `n asentiment cu
noi“, a declarat Liviu Pop. Camera De-
puta]ilor este for decizional la aprobarea
OUG 83, Senatul fiind doar prima
camer\ a Parlamentului sesizat\.

Cei aproximativ 150 de angaja]i de la
CRRN H=rl\u beneficiaz\ acum doar de
un spor de 15%, pentru `ncordare psi-
hic\. Sindicali[tii au `ntrerupt lucrul
timp de o or\ la mijlocul lunii februarie,
cer=nd `nlocuirea acestui spor cu cel
pentru condi]ii deosebit de periculoase,
`ntruc=t lucreaz\ cu pacien]i bolnavi psi-
hic, unii fiind foarte periculo[i. Dac\ va
fi aprobat\ [i de Camera Deputa]ilor,
modificarea OUG 83 ar `nsemna o chel-
tuial\ suplimentar\ de 370.000 lei anual.
Conform reprezentan]ilor Direc]iei Ge-
nerale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia
Copilului, fondurile sunt disponibile,
lipsind deocamdat\ reglementarea
legal\. (A.Z.)

UNPR sper\ ca la alegerile locale de anul viitor
s\ ob]in\ votul a unul din zece ie[eni. Liderii orga-
niza]iei jude]ene au vorbit ieri despre posibilitatea
de a propune candida]i proprii în iunie 2016, dar
numai la nivelul câtorva comune. În ceea ce pri-
ve[te municipiul re[edin]\ de jude], deputatul
Gheorghe Emacu, [eful UNPR Ia[i, a precizat c\ o
astfel de decizie „se va lua la nivel na]ional, nu ]ine
de filial\“. Cu toate acestea, forma]iunea vrea s\
ob]in\ în alegeri un scor electoral de 8-10%.
„Trebuie s\ ne gândim la variante în care s\
mergem cu for]e proprii. Acum, avem 80 de con-
silieri locali, un primar la Coarnele Caprei [i un
parteneriat puternic cu primarul din Victoria.
Preg\tim 10 - 15 consilieri pentru a candida la
alegerile din iunie 2016 (la func]ia de primar,
n.r.)“, a sus]inut Emacu. Printre proiectele pe care
UNPR le va „ataca“ în acest an este [i cel privind
ob]inerea de c\tre Ia[i a titlului de capital\ euro-
pean\ a culturii. F\r\ a intra în detalii, Emacu a spus
c\ filiala va propune o serie de idei în sprijinul aces-
tui demers. „{tiu c\ se fac eforturi, dar [tiu [i c\
alte ora[e au f\cut mai multe lucruri“, a preciat
Emacu, întrebat dac\ este mul]umit de ac]iunile
realizate de Prim\rie în cadrul acestui proiect. La
rândul lui, senatorul Marin Burlea (UNPR) a su-
bliniat c\ în derularea proiectului este „o problem\
de marketing“. „Poate c\ Prim\ria [i Consiliul
Local ar trebui s\ se implice mai profund în

restaurarea cl\dirilor istorice“, a completat Burlea.
UNPR formeaz\ cu PSD o alian]\ de centru-stânga
[i are, în prezent, reprezentan]i în Guvern. La ora
actual\, la Ia[i, UNPR a devenit un juc\tor pe scena
politic\ local\, având patru parlamentari, dintre care
trei [i-au depus adeziuni la partid dup\ alegerile
preziden]iale din 2014. (Alex ANDREI)

O mie de femei
vor primi 

un cadou de la
Prim\rie

Municipalitatea va acorda ajutoare
sociale la 1.000 de ie[ence cu ocazia
Zilei Interna]ionale a Femeii. Potrivit
reprezentan]ilor Prim\riei, fiecare
dintre acestea va primi un beneficiu de
100 lei. Este vorba de femei care se afl\
în monitorizarea Direc]iei de Asisten]\
Comunitar\ [i care primesc aloca]ii de
sus]inere, de venit garantat, de servicii
de specialitate pentru mame [i copii,
precum [i femei aflate în [omaj.
Beneficiile vor fi acordate în cadrul
unui eveniment care se va desf\[ura
sâmb\t\ la Casa Sindicatelor din Ia[i.
Manifestarea, care se afl\ la a patra
edi]ie, cuprinde [i un spectacol de
muzic\ [i dans sus]inut de arti[tii Casei
de Cultur\ a Studen]ilor Ia[i. (A.A.)

Cea mai mare investi]ie din
bani publici în jude]ul Ia[i ar
putea reveni în administrarea
statului în acest an. Ministerul
Energiei a întocmit un proiect de
hot\râre de guvern pentru ca
acumularea Pa[cani s\ fie trans-
ferat\ de la Hidroelectrica la
Ministerul Mediului, potrivit
prefectului Dan Cârlan. Scopul
este ca noul administrator s\
acceseze fonduri europene în
cadrul Programul Opera]ional
Sectorial (POS) Mediu 2014 -
2020. Este o ultim\ încercare de
a resuscita investi]ia pornit\ în
anul 1985, dar l\sat\ în paragin\
dup\ Revolu]ie timp de aproape
20 de ani. În 2014, fostul min-
istru al Energiei, Constantin
Ni]\, a sus]inut c\ Hidroelectrica
a investit sume importante, de
ordinul zecilor de milioane de

euro, în perioada 2008 - 2013,
pentru reluarea lucr\rilor. Îns\
finan]area a fost sistat\ dup\ ce
Hidroelectrica a intrat în insol-
ven]\, iar proiectul de la Pa[cani
a fost oprit [i pus în conservare.
Barajul de la Lunca Pa[cani a
fost introdus pe o list\ de 11
investi]ii nerentabile ale Hidro-
electrica în planul de reorgani-
zare a societ\]ii. „În prezent,
blocajul este la administratorul
judiciar. Ministerul Energiei a
trimis c\tre acesta o serie de
adrese prin care se încearc\
identificarea unei solu]ii finan-
ciar-contabile prin care in-
vesti]ia Hidroelectrica s\ fie
amortizat\, iar transferul s\ fie
f\cut în mod echitabil“, a expli-
cat prefectul Cârlan. Potrivit
acestuia, inten]ia este ca Depar-
tamentul pentru Ape s\ ges-

tioneze acumularea, iar Hidro-
electrica s\ se implice în compo-
nenta de producere a energiei
electrice. Estim\rile actuale
arat\ c\ suma necesar\ pentru
finalizarea investi]iei se ridic\ la
peste 40 milioane euro. „Pro-
iectul va fi depus în exerci]iul
bugetar 2014 - 2020 pe axa 5 de
finan]are a POS Mediu. Planul
de a face transferul este destul de
aproape de înf\ptuire, eu merg
s\pt\mânal la Bucure[ti, iar
printre temele abordate la minis-
ter se num\r\ [i acest proiect.
Transferul va fi f\cut pân\ la
sfâr[itul acestui an“, a sus]inut
Cârlan. Prefectul a subliniat c\ cel
mai important rol al acumul\rii de
la Pa[cani este cel de protejare
împotriva inunda]iilor a locali-
t\]ilor din aval, unde gradul de risc
este ridicat. (A. ANDREI)

~naltpreasfin]itul Teofan, mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, a oficiat miercuri
Liturghia Darurilor mai `nainte sfin]ite
unit\ cu Vecernia, la Catedrala Mitropo-
litan\ din Ia[i, `n cea de-a doua s\pt\m=n\
a Postului Mare, al\turi de un sobor de
preo]i [i de diaconi. La slujba s\v=r[it\
doar la lumina lum=n\rilor, sub semnul
poc\in]ei, dup\ cum precizeaz\ p\rin]ii, au
fost `nve[m=nta]i cu to]ii `n robe de
culoare neagr\. ~n cuv=ntarea sa, IPS
Teofan a vorbit despre rostul [i importan]a

postului, spun=nd c\ Dumnezeu, `n vre-
mea postului, ne cheam\ s\ `ncerc\m s\ ne
rupem pentru c=teva momente „de
n\duful, agita]ia [i r\utatea zilei [i de a fi
mai aproape de El. Postul reprezint\ e-
sen]a vie]ii duhovnice[ti a omului de-a
lungul `ntregului an, `n care el este
chemat s\ vie]uiasc\, chiar dac\ `n mod
nedeplin, `n ambian]a `mp\r\]iei ceru-
rilor. Postul este con[tientizarea faptului
c\ Dumnezeu nu ne dore[te s\ fim `n
afara raiului“, a spus acesta. (C.H.)

Gheorghe Emacu, [eful UNPR Ia[i

IPS Teofan, despre post:
„Dumnezeu nu ne dore[te s\ fim

`n afara raiului“

Barajul neterminat de la Pa[cani ar
putea ajunge la Ministerul Mediului

Senatul a aprobat un spor
de 50% pentru angaja]ii
Centrului de Recuperare

Neuropsihic\ de la H=rl\u

Ce vise mai au parlamentarii
UNPR: 10% la viitoarele alegeri
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Arhiepiscopia Ia[i vinde lemn [i
planteaz\ arbori

Arhiepiscopia Ia[ilor va organiza `n perioada
urm\toare o licita]ie public\ pentru exploatare [i
v=nzare de mas\ lemnoas\, dar [i lucr\ri silvice de
`mp\duriri. Astfel, mar]i, 10 martie, Ocolul Silvic
Bisericesc din Neam], cu sediul la M\n\stirea Neam],
va organiza o licita]ie pentru prest\ri servicii-
exploatare mas\ lemnoas\ pentru un volum brut total
de 3.339 metri cubi [i o v=nzare de mas\ lemnoase
aflate `n depozit pentru un volum de 250 metri cubi.
„Pre]urile de pornire [i garan]ia de participare la
licita]ie pentru partid\ [i pentru loturi sunt
men]ionate `n caietul de sarcini care poate fi ridicat
de la sediul ocolului silvic“, se precizeaz\ `ntr-un
anun] al Arhiepiscopiei. ~nscrierea la licita]ie se face
pe 9 martie, iar selec]ia firmelor va avea loc ziua
urm\toare. ~n continuare, Ocolul Silvic Bisericesc Ia[i
va organiza la sediul din strada Cet\]uia nr. 2,
miercuri, de la ora 11.00, „licita]ie pentru lucr\ri
silvice de `mp\duriri, `ntre]inerea planta]iilor [i
ajutorarea regener\rilor naturale, pentru anul
2015“. Agen]ii economici vor cump\ra caietul de
sarcini contra cost pentru lucr\rile de regenerare a
p\durilor, trebuind s\ prezinte atestatul de]inut pe
domeniu. (C.H.)

Ateneul T\t\ra[i caut\ actori 
pentru primele spectacole

Actorii ie[eni care doresc s\ joace `n una din
piesele de teatru propuse de Ateneul T\t\ra[i sunt
a[tepta]i la casting luna aceasta. Primul spectacol,
„Ursul“, de Cehov, a fost c=[tigat printr-un proiect de
regie de Cosmin Ple[a, iar cel de-al doilea, „Steaua
f\r\ nume“, de Andrei Ciobanu. Pentru „Ursul“,
castingul va avea loc luni, de la orele 11 [i 17 `n Sala
Mare. ~n urma acestuia se vor g\si actorii care s\
interpreteze rolurile lui Luka, un b\rbat pân\ în 50 de
ani, rolul lui Grigori Stepanovici Smirnov, un b\rbat
pân\ în 40 de ani, [i rolul Elenei Ivanovna Popova, o
femeie pân\ în 35 de ani. Este ideal ca actorii pentru
personajele Grigori [i Elena s\ aib\ ca aptitudini
pianul [i vioara, dar [i cunoa[terea limbii ruse. Pentru
participarea la casting este necesar\ transmiterea CV-
ului pe adresa de e-mail: ateneutatarasi@gmail.com [i
preg\tirea unui pasaj, la alegere, din textele unuia
dintre autorii: Cehov, Shakespeare sau Caragiale.
Perioada de repeti]ii pentru acest spectacol este 11-31
martie, urmând ca premiera s\ aib\ loc în luna aprilie,
la Ateneul T\t\ra[i. Pentru cel de-al doilea spectacol,
„Steaua f\r\ nume“, castingul va avea loc pe 11
martie, de la orele 11 [i 17, tot `n Sala Mare. Pentru
acest casting este necesar de asemenea un CV-ul [i
memorarea unui text postat pe site-ul Ateneului, ce
trebuie prezentat pe scen\. Totodat\, actorii mai
trebuie s\ preg\teasc\ un moment din repertoriul
personal, fie el monolog, poezie, fabul\ ori povestire.
Perioada de repeti]ii este 16 martie - 3 mai, urmând ca
premiera s\ aib\ loc în luna mai, tot la Ateneu. Pentru
informa]ii suplimentare, pute]i suna la num\rul de
telefon 0232 261 846 [i s\ cere]i interior 113. 
(Paula SC~NTEIANU)

Simpozion important la Teologie catolic\

Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf=ntul Iosif“
din Ia[i organizeaz\ al\turi de Facultatea de Teologie
Romano-Catolic\ de la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i un simpozion pe 11 martie. Acesta
poart\ numele „Conciliul al II-lea din Vatican, «semn
al timpului» pentru Biseric\ [i pentru lume“, care este
la a doua edi]ie, prima parte av=nd loc pe 26
noiembrie. „Aceast\ ini]iativ\ este ocazionat\ de
contextul eclezial al `mplinirii a 50 de ani de la
`ncheierea lucr\rilor Conciliului al II-lea din
Vatican, 1962-1965, [i face parte dintr-un program
mai amplu de activit\]i academice [i pastorale care
se deruleaz\ pe parcursul acestui an universitar“, au
precizat organizatorii. Simpozionul este coordonat de
conf.dr. {tefan Lupu, iar `n deschidere va vorbi
lect.dr. Benone Lucaci, rector la Institutul Teologic
Romano-Catolic Ia[i, iar apoi vor urma o serie de
conferin]e sus]inute de diferite cadre didactice, despre
re`nnoirea vie]ii consacrate sau Bisericile Catolice
Orientale. La eveniment a fost invitat [i Preasfin]itul
Petru Gherghel, episcop de Ia[i `n cadrul Episcopiei
Romano-Catolice din Ia[i, care va sus]ine la r=ndul
s\u o conferin]\. (C.H.)

Club de lectur\ `n limba englez\ la
Biblioteca Jude]ean\

Copiii din Ia[i au ocazia s\ se `nscrie gratuit la un
club de lectur\ `n limba englez\, unde vor asculta [i
muzic\. Acesta este organizat de Biblioteca Jude]ean\
din Ia[i prin compartimentul American Corner.
Întâlnirile vor avea loc lunar, la sediul bibliotecii, iar
grupele vor fi formate din maximum 20 de
participan]i. Pentru `nscrieri, dar [i pentru alte
informa]ii pute]i suna la num\rul de telefon:
0758/804.011 sau pute]i scrie pe adresa de e-mail:
americancorneriasi@gmail.com. Cei care au timp, pot
merge direct la Biblioteca Jude]ean\ de pe bulevardul
„{tefan cel Mare“. Participarea este de asemenea
gratuit\, iar prima `nt=lnire a avut deja loc pe 4
martie, c=nd au participat elevi de clasa a V-a [i a VI-a
de la Colegiul Na]ional „Emil Racovi]\“. Lectura
propus\ atunci a fost „Scrisoarea furat\“, de Edgar
Allan Poe. De fiecare dat\, activitatea Clubului,
sus]inut\ de voluntari, elevi [i profesori, va îmbina
lectura [i muzica pentru a crea o ambian]\ propice
form\rii [i dezvolt\rii pasiunii pentru citit. Clubul de
lectur\ în limba englez\ „American Corner Reading
Club“ se desf\[oarã în cadrul proiectului „Volunteers
Shine“ al Compartimentului American Corner din
cadrul Bibliotecii Jude]ene „Gh. Asachi“ Ia[i. 
(Paula SC~NTEIANU)

ppee  ssccuurrtt

�� 35 de persoane din
Ia[i sau din localit\]ile
din jur au fost trimise
`n judecat\ de DIICOT

`ntr-un dosar de
contraband\ de ]ig\ri 

Procurorii Direc]iei de Inves-
tigare a Infrac]iunilor de Crim\
Organizat\ [i Terorism au trimis
`n judecat\ una dintre cele mai
complexe grup\ri de contraband\
de ]ig\ri din Moldova. Nu mai
pu]in de 35 de persoane au fost
deferite justi]iei, fiind acuzate c\
f\ceau parte dintr-o re]ea specia-
lizat\ `n introducerea `n Rom=nia
a tutunului de contraband\. Prin-
tre cei trimi[i `n judecat\ se nu-
m\r\ [i interlopul Marian Chiril\
Plugaru, zis „C\pc\unul“, cel
care a fugit din ]ar\ `nainte ca au-
torit\]ile s\ realizeze perchezi]iile
din acest dosar. 

11 vehicule de lux
confiscate la perchezi]ii

Potrivit anchetatorilor, pe l=n-
g\ traficul de ]ig\ri, aduse prin
diferite metode din Republica
Moldova, membrii re]elei se ocu-
pau [i cu coruperea poli]i[tilor de
frontier\ sau a vame[ilor, niciun
func]ionar nefiind `ns\ pe lista

persoanelor acuzate. „În urma
perchezi]iilor au fost ridicate în
vederea confisc\rii 11 autove-
hicule de lux (Porsche, Merce-
des, BMW etc.), importante sume
de bani, în lei [i valutã, arme
albe, aparatur\ specific\ de su-
praveghere/monitorizare (bino-
clu, aparatur\ de vedere pe timp
de noapte etc.), aparatur\ de e-
misie-recep]ie si alte obiec-
te/înscrisuri utile cauzei“, au pre-
cizat autorit\]ile. 

~n perioada investiga]iei, an-
chetatorii ie[eni au confiscat peste
120.000 de pachete de ]ig\ri, a c\ror
valoare se ridic\ la un milion de lei.
Cantitatea de ]ig\ri aduse `ns\ `n
]ar\ de re]eaua „C\pc\unului“ este
mult mai mare. Anchetatorii i-au

filat pe membrii re]elei din luna
aprilie p=n\ `n octombrie, atunci
c=nd au avut loc descinderile.
„Gruparea are în componen]\
ce]\]eni români [i moldoveni, iar
liderul acesteia este un cunoscut al
lumii interlope ie[ene, violent, care
a reu[it s\ imprime întregii grup\ri
un ritm alert de ac]iune, dovedind
pe parcursul func]ion\rii o deo-
sebit\ eficien]\, elasticitate, mobi-
litate în acþiune, [i chiar des-
chidere la noi metode pentru a-[i
asigura o baz\ stabil\ de profit. De
asemenea, „locotenen]ii“ liderului
aveau misiunea de a racola lu-
cr\tori de poli]ie de frontier\, care
s\ le faciliteze s\vâr[irea faptelor
de contraband\“, au mai precizat
anchetatorii. (I. BENEA)

Re]eaua „C\pc\unul“ a
fost trimis\ `n judecat\

De la membrii re]elei au fost confiscate autoturisme
Porsche, Mercedes, BMW

Gripa a mai f\cut o
victim\ la Ia[i. Centrul
Na]ional de
Supraveghere [i Control
al Bolilor Transmisibile
(CNSCBT) a confirmat c\
`nc\ un b\rbat a decedat
`n jude]ul Ia[i, dup\ ce
contactase virusul gripal
AH1. Pacientul `n v=rst\
de 70 de ani nu era
vaccinat `mpotriva gripei
de sezon [i conform
speciali[tilor avea mai
multe afec]iuni care, pe
fondul organismului
sl\bit, nu au mai putut fi
controlate. 

„Pacientul suferea de o
afectare pulmonar\ cronic\,
respectiv BPOC
(Bronhopneumopatie cronic\
obstructiv\), iar acesta a fost
unul dintre factorii majori
care au dus la deces“, a
precizat dr. Irina Teodorescu,
purt\torul de cuv=nt al
Spitalului de Boli Infec]ioase
„Sf=nta Parascheva“ din Ia[i.
La nivel na]ional au fost
comunicate, `n perioada 23.02 -
01.03, alte 11 noi decese
provocate de virusul gripal, iar
astfel num\rul total de victime
a ajuns la 23. Anul trecut, `n
aceea[i perioad\, erau
`nregistrate doar nou\ decese
provocate de grip\. Potrivit
centrului, de la `nceputul
sezonului rece [i p=n\ la data de
1 martie au fost diagnosticate
41 de persoane cu grip\
provocat\ de virusul AH1N1,
alte 57 de persoane au contactat
virusul gripal AH3 [i `nc\ 16 au
f\cut grip\ provocat\ de virusul
B. Astfel Ia[ul r\m=ne pe locul
trei, la nivel de ]ar\, cu 114
cazuri de grip\ confirmate,
dup\ Constan]a [i Bucure[ti.

„Activitatea gripal\ evolueaz\
cu intensitate medie, cu
extindere regional\ `n zona
sudic\ (Constan]a, Bucure[ti,
C\l\ra[i, Olt, Dolj), `n zona de
nord [i de est (Ia[i, Suceava,
Bac\u, Buz\u, Neam],
Vrancea, Gala]i), cu focare
locale (jude]ul Sibiu) [i cu
cazuri sporadice `n unele
jude]e, morbiditatea prin
infec]ii respiratorii acute fiind
mai crescut\ dec=t `n
s\pt\m=na precedent\ [i
dep\[ind intervalul a[teptat.
La nivel na]ional, num\rul
total de cazuri de infec]ii
respiratorii acute a fost de
136.549, cu 8,6% mai mare
fa]\ de cel `nregistrat `n
s\pt\m=na precedent\“, arat\
CNSCBT. De asemenea, `n
contextul acutual, nici copiii nu
par s\ fie evita]i de virozele
respiratorii. ~n urma controlului
f\cut de medicii epidemiologi
din cadrul Direc]iei de S\n\tate
Public\ (DSP) Ia[i la `nceputul
celui de-al doilea semestru
[colar, a fost depistat\ o cre[tere
a num\rului de cazuri cu boli
infec]ioase. „S-a constatat o
u[oar\ cre[tere a virozelor
respiratorii [i infec]iilor acute
ale c\ilor respiratorii
superioare, `nregistr=ndu-se
457 de cazuri, fa]\ de 415 `n
septembrie 2014. De
asemenea, 465 au fost
depista]i cu angin\ sau
amigdalit\, cu doar 103 cazuri
mai mult fa]\ de la `nceputul
anului [colar“, a precizat
Marius Voicescu, purt\torul de
cuv=nt al DSP Ia[i. ~n jude]ul
nostru, p=n\ `n momentul de
fa]\ s-au vaccinat antigripal
aproximativ 16.000 de oameni,
cu 8.000 mai pu]in fa]\ de anul
trecut. Medicii infec]ioni[ti
spun c\ cea mai frecvent\
tulpin\ de grip\ `nt=lnit\ la
ie[eni este tipul AH3, tulpin\ ce
nu a mai circulat din 2009. 
(L. AMOR|RI}EI)

Un b\rbat `n v=rst\ de 29 de ani, din
localitatea Miroslava, a fost transportat la
Spitalul Clinic de Urgen]e „Sf=ntul
Spiridon“ dup\ ce a fost `njunghiat de un
alt cons\tean. Se pare c\ cei doi ar fi avut
o alterca]ie, care a degenerat, iar victima
s-a ales cu o plag\ de [ase centrimetri `n
zona toracelui. 

Martorii au alertat autorit\]ile, iar la
fa]a locului s-a deplasat un echipaj
SMURD care l-a preluat pe b\rbat [i dus
`n Unitatea de Primire Urgen]e pentru
`ngrijiri medicale. „Pacientul prezenta o
plag\ `njunghiat\, `n zona hemotorace
st=ng posterior. A fost stabilizat `n uni-
tatea noastr\ [i apoi s-a decis transferul

`n Sec]ia de Chirurgie pentru mai multe
investiga]ii“, a precizat prof. dr. Diana
Cimpoe[u, purt\torul de cuv=nt al Spi-
talului „Sf=ntul Spiridon“. 

B\rbatul va mai r\m=ne internat, sub
supravegherea medicilor [i `n zilele care
urmeaz\, pentru tratament de specialitate.
(L.A.)

Un dosar de corup]ie a fost `n-
registrat zilele trecute pe rolul
Tribunalului Militar din Ia[i acuzat
fiind un locotenent-colonel din
jude]ul Vaslui. Paul Boghiu a fost
trimis `n judecat\ de Direc]ia Na-
]ional\ Anticorup]ie fiind acuzat de
trafic de influen]\. 

Potrivit anchetatorilor, `n febru-
arie 2014, Boghiu, `n calitate de [ef
al Biroului de Informare, Recrutare

din cadrul Centrului Militar Ju-
de]ean Vaslui, ar fi pretins mit\ de
la un vasluian, promi]=ndu-i aces-
tuia c\ `l va ajuta s\-[i angajeze fiul
ca militar. „Inculpatul a pretins [i
ulterior, în jurul datei de
11.03.2014, a primit de la o per-
soan\ denun]\tor în cauz\ suma
de 500 euro [i produse alimentare
(20 litri de vin, 2 litri de ]uic\ [i 2
coco[i), c\ruia i-a promis c\, în

schimbul unei pl\]i nedetermi-
nate, îi va ajuta fiul, s\ fie angajat
ca soldat - gradat profesionist în
armat\, lãsând s\ se cread\ c\ are
influen]\ asupra membrilor comi-
siei de selec]ie, format\ din cadre
militare, [i c\ i-ar putea determina
pe ace[tia s\ îndeplineasc\ un act
contrar îndatoririlor lor de servi-
ciu“, au precizat procurorii DNA.
(I.B.)

Italian acuzat c\ a
dat statului rom=n un
tun de 1,5 milioane 
Procurorii Parchetului de pe l=ng\ Tribunalul Ia[i au

trimis `n judecat\ un b\rbat de 35 de ani, din Italia,
acuzat de evaziune fiscal\. Massimiliano Susino, do-
miciliat `n Provincia Caltainissetta din Italia a creat un
prejudiciu statului rom=n prin intermediul unei firme
`nregistrate la Ia[i. „În rechizitoriu s-a re]inut c\, în
perioada iunie 2008 - iunie 2009, în calitate de
administrator al SC Expert Line SRL Ia[i, nu a
înregistrat în eviden]a contabil\ [i nu a declarat la
organele fiscale opera]iunile comerciale [i veniturile
ob]inute din comer]ul cu produse energetice,
cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de
1.478.701 lei“, au precizat procurorii ie[eni. (I.B.)

C\ru]a[ luat
pe sus 

de o ma[in\
Accident rutier `ntre o c\ru]\ [i un auto-

turism. Incidentul a avut loc `n afara
localit\]ii Bivolari, c=nd [oferul ma[inii,
Ionu] R., `n v=rst\ de 26 de ani, pe fondul
neadapt\rii vitezei [i a nep\str\rii unei dis-
tan]e în mers, a intrat în coliziune cu un
vehicul cu trac]iune animal\, nesemna-
lizat, condus în acela[i sens de mers de
Sorin }., de 43 ani. 

~n urma impactului, martorii au sunat la
112, iar la fa]a locului s-a deplasat un
echipaj de prim ajutor care l-a transportat
pe c\ru]a[ la Spitalul Clinic de Urgen]e
„Sf=ntul Spiridon“ din Ia[i. „~n urma
accidentului rutier, pacientul a suferit un
pneumotorax bilateral (afec]iune pul-
monar\ care apare în urma acumul\rii
de aer în spa]iul dintre pl\mâni [i peretele
toracic - n.r.). Pacientul a primit `ngriji-
rile medicale de prim ajutor, iar starea lui
este stabil\“, a precizat prof. dr. Diana
Cimpoe[u, purt\torul de cuv=nt al spitalu-
lui. 

~n urma accidentului, [oferul autoris-
mului a fost testat alcoolscopic, stabilindu-
se o valoare de 0,11 mg/l alcool pur în
aerul expirat. În cauz\ s-a întocmit dosar
penal sub aspectul s\vâr[irii infrac]iunii de
„v\t\mare corporal\ din culp\“. (L.A.)

Un individ din Movileni care a dat
iama `n cur]ile vecinilor [i le-a furat tot
ce i-a picat `n m=n\, inclusiv un butoi
cu vin ro[u, a fost prins de poli]i[ti. ~n
urma unei perchezi]ii f\cute la domici-
liul acestuia, poli]i[tii [i „masca]ii“ au
g\sit cea mai mare parte a bunurilor
furate, care au fost restituite proprietar-
ilor de drept. „~n diminea]a zilei de 5
martie, poli]i[tii Sec]iei 8 Rural\
Le]cani [i de la Serviciul de Ac]iuni
Speciale, `n baza unui mandat de
perchezi]ie domiciliar\ la locuin]a
Petronel P., de 31 de ani, din comuna
Movileni, acesta fiind b\nuit de
comiterea mai multor furturi s\v=r[ite
pe raza comunei. Acesta este suspec-

tat de trei furturi comise `n localitate.
Astfel, a p\truns `n interiorul unei
case din satul Movileni de unde a sus-
tras bunuri `n valoare de 300 lei, iar
c=teva zile mai t=rziu a intrat `ntr-o
alt\ locuin]\ de unde a sustras un a-
parat de sudur\, vesel\, scule [i u-
nelte, `n valoare de 500 lei. De aseme-
nea, `n noaptea de 2 spre 3 martie a
p\truns `ntr-o anex\ a unei locuin]e
de unde a sustras un butoi din inox, ̀ n
care se aflau 50 de litri cu vin ro[u, `n
valoare de 500 lei“, a precizat M\d\lin
}\ranu, comisar-[ef `n cadrul Poli]iei.
Individul a fost re]inut pentru 24 de
ore, poli]i[tii cer=nd s\ fie cercetat `n
deten]ie. (Andrei D~SC|)

Cu un cu]it, i-a f\cut un „buzunar“ 
de 6 centimetri `n piept

A furat un butoi de inox 
cu tot cu vin

Judecata unui colonel care a primit
mit\ 500 de euro, vin, ]uic\ [i coco[i

Un bolnav cronic
de pl\m=ni 

a murit dup\ 
ce a f\cut grip\
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Aproape toat\ lumea consum\
ou\, unii mai multe, al]ii mai
pu]ine. Bogate `n proteine la
interior [i cu mult calciu [i minerale
la exterior, adic\ `n coaj\, ou\le au
constituit mult\ vreme o hran\
consistent\ pentru om [i nu numai.
~n epoca modern\ ou\le au ajuns
parc\ s\ nu mai aib\ nici un secret
at=t pentru gastronomi, c=t [i pentru
chimi[ti: fie c\ e vorba despre ce
substan]e benefice con]in [i cum
pot fi folosite toate componentele
lor, albu[, g\lbenu[ sau coaj\, fie c\
e vorba despre cum te po]i folosi de
anumite tehnici simple pentru a
alege ou\ proaspete atunci c=nd le
cump\r\m sau atunci c=nd le
folosim `n buc\t\rie la prepararea
unor bucate. Iar aceste tehnici, de[i
e mult spus c\ e vorba de vreo
tehnic\ la mijloc, difer\ de la una la
alta `n func]ie de cum e oul: crud
sau fiert/pr\jit. ~n materialul
urm\tor v\ prezent\m, pentru cei
care nu [tiu, mici secrete care s\
fac\ u[oar\ [i chiar distractiv\
folosirea ou\lelor [i a cojilor de ou\
pentru orice se dore[te: `n
prepararea bucatelor, ca suplimente
nutritive, `n cosmetica de acas\ sau
chiar `n acordarea primului ajutor
`n caz de mici accidente casnice.

Reguli simple, 
ou\ proaspete

Pentru `nceput ne vom referi la
modalit\]i de a scoate cojile din
ou\le sparte deja `n castron, cum s\
separi u[or g\lbenu[ul de albu[ [i
cum po]i decoji simplu un ou fiert
tare. Se mai `nt=mpl\ c=teodat\ s\
sc\p\m mici buc\]ele de coaj\ `n
ou\le deja preg\tite s\ le facem
omlet\. Cel mai simplu mod de a le
scoate, f\r\ s\ le „fug\rim“ prin tot
castronul cu o linguri]\ este s\ ne
folosim de o alt\ coaj\, mai mare,
cu care s\ le lu\m u[or [i f\r\ efort.
Ve]i observa c\, `n loc s\ fug\,
cojile mici vor putea fi pescuite

extrem de u[or, ele fiind parc\
atrase ca un magnet de coaja mai
mare. Simplu nu? Aten]ie `ns\,
`nainte de a folosi ou\le crude, este
bine s\ le sp\l\m mai `nt=i sub jet
de ap\, cur\]ind astfel eventualul
g\ina] de pe ele sau alte impurit\]i
depuse pe coaj\. ~n ce prive[te
sp\latul ou\lelor v\ mai spun un
secret. Nu le sp\la]i `nainte de a le
depozita `n frigider sau `n c\mar\,
ci doar `nainte de a le folosit. Asta
deoarece, sp\late `nainte de a fi
depozitate se vor strica mult mai
rapid `n timp deoarece apa
`ndep\rteaz\ [i gr\simile pe care
organismul g\inii le depune pe
coaja oului ca s\ se astupe porii [i
s\ nu p\trund\ aerul [i microbii `n
interior.

Separarea g\lbenu[ului 
de albu[ cu un pet

Apoi, ca s\ separ\m
g\lbenu[urile de albu[ cea mai
simpl\ metod\ [i la `ndem=n\ este
s\ folosim o sticl\ de plastic goal\,
de jum\tate de litru pe care o
folosim ca pe o pomp\ de absor]ie.
D\m capacul jos de la pet, spargem
oul `ntr-o farfurie ad=nc\ [i,
str\ng=d de mijloc sticla absorbim
doar g\lbenu[ul `n timp ce l\s\m
plasticul s\ revin\ la forma lui
ini]ial\. ~n acest fel, `n sticl\ se
adun\ doar g\lbenu[ul, f\r\ albu[.
~n cazul oului fiert tare, cea mai
simpl\ metod\ de a-l decoji f\r\ s\
pierzi prea mult\ vreme este s\-l
pui `ntr-un pahar cu ap\ [i,
astup=ndu-l cu m=na s\-l zba]i
deasupra chiuvetei de c=teva ori ca
[i c=nd ai face un coctail. Dup\ ce-l
sco]i, e nevoie doar s\-l desfaci un
pic la un cap\t [i apoi s\-l str=ngi `n
pumn. Oul va ie[i rapid din coaj\
gata cur\]at. Ave]i grij\ doar, atunci
c=nd `l str=nge]i `n pumn s\ fie
deasupra mesei ca s\ nu-l sc\pa]i pe
jos. Chestia asta e chiar distractiv\.
~ncerca]i. Dac\ nu `ndr\zni]i a[a,

atunci, ca s\ cur\]a]i mai u[or ou\le
fierte, pune]i `n apa de fiert c=teva
pic\turi de o]et [i sare, apoi le r\ci]i
10 minute `n ap\ rece, schimb=nd
apa din c=nd `n c=nd. Este drept,
asta este o tehnic\ mai clasic\. 

Cifrele de pe un ou 
ne spun 

cum este crescut\ g\ina

S\ vedem acum ce putem face ca
s\ alegem ou\ proaspete atunci c=nd
mergem la cump\r\turi. ~n primul
r=nd ne uit\m la ele [i le verific\m
luciul. Ou\le vechi lucesc, iar cele
proaspete au coaja opac\. Apoi,
verific\m data de pe ele. Dac\ ziua
`n care cump\r\m ou\ este apropiat\
cu data de expirare `nscris\
obligatoriu pe cele din cofraj atunci
nu sunt prea proaspete. Data de pe
ou\ este bine s\ fie mai `ndep\rtat\
de ziua c=nd ajungem `n magazin.
~n plus, cifrele `nscrise pe ou\
indic\ [i cum sunt crescute g\inile
care au furnizat ou\le. Dac\ cifra
dinaintea termenului de expirare
este 3 atunci vom [ti c\ acele g\ini
sunt crescute `n cu[ti mici [i mizere
numite boxe, sub lumin\ artificial\,
f\r\ posibilitate de a se mi[ca prea
mult [i m=nc=nd concentratele
`ndoielnice care `i trec pe sub cioc
pe o band\ rulant\. Dac\ cifra este
2, atunci g\inile sunt crescute `n
hale mari din care au disp\rut
boxele, se pot mi[ca dar `ntr-un
spa]iu mai restr=ns, stau pe ni[te
paie a[ezate pe ciment si nu au prea
mult\ lumin\ natural\. Condi]ii
parc\ un pic mai bune. ~n schimb,
despre ou\le care au pe ele cifra 1
vom [ti c\ sunt crescute natural,
adic\ ca la bunica la ]ar\. Stau pe
p\m=nt, scurm\, merg prin iarb\,
dorm `ntr-un cote] curat, au libertate
de mi[care mai mare [i lumin\
natural\ ziua. ~ns\ acestea sunt ceva
mai scumpe, av\nd `n vedere c\
astfel de g\ini sunt hr\nite [i cu
gr\un]e nu numai cu concentrate.

Cum se verific\ 
dac\ un ou este

vechi

Prospe]imea
ou\lelor se poate
verifica apoi acas\,
mai ales dac\ am
cump\rat ou\ din pia]\,
de la ]\rani. Prima
verificare se face la gramaj.
Oul proasp\t este mai greu
dec=t cel alterat. Apoi,
lu=ndu-l `n m=n\ [i agit=ndu-l
este o alt\ modalitate de a afla
dac\ e proasp\t. Dac\
sim]im c\ `n interior
con]inutul se mi[c\ u[or
atunci oul nu este prea proasp\t,
dar nici foarte vechi [i poate fi
folosit doar dac\ este fiert bine, bine.
~n schimb, dac\ `n interior
con]inutul se mi[c\ tare, nu-l mai
sparge]i c\ s-ar putea s\ miroas\ [i
foarte ur=t. Este vechi de-abinelea,
numai bun de aruncat. Tot vechi este
un ou care, pus `ntr-o oal\ cu ap\,
plute[te `n interior sau deasupra.
Cele care r\m=n pe fundul oalei sunt
cele mai proaspete. S\ zicem c\ nu
le-am verificat prin metodele de mai
sus din varii motive [i am ajuns cu
ele deja sparte `n castron. Dac\
mirosul are iz de stricat, atunci nu va
risca]i [i arunca]i totul la gunoi. Mai
mult, un ou nu prea proasp\t are
albu[ul diluat, apos, nu mai este
transparent ci alburiu, iar g\lbenu[ul
este de culoare galben palid.

Utilizari inedite pentru
coaja de ou

La un ou se folose[te totul, sau
ar trebui s\ se foloseasc\ totul.
Majoritatea dintre noi arunc\m
partea cea mai bun\ s\ zicem, dac\
ar fi s\ situ\m componentele
acestuia pe o scal\. Este vorba
despre coaja de ou, o surs\
extraordinar\ de calciu [i minerale
care se pot absorbi u[or de

organismul nostru dac\ cunoa[tem
c=teva re]ete simple. 

S\ vedem `ns\ la ce mai este
bun\ coaja ou\lelor care se folose[te
cel mai adesea m\cinat\ sub form\
de pudr\. Ave]i `n cas\ animale de
companie, pisici, c=ini sau p\s\rele?
Ei bine, acestea au nevoie de calciu
[i un tratament cu pudr\ din coaj\
de ou le face tare bine, mai ales
puilor. Apoi, diminea]a, la micul
dejun, l=ng\ un ou fiert se poate
consuma [i o cafea cu foarte pu]in
praf de coaj\ de ou `n ea. Se pare c\
acesta face cafeaua mai pu]in amar\
astfel c\ nu mai e nevoie de mult
zah\r ca s\ o `ndulce[ti, iar za]ul e
foarte bun ca `ngr\[\m=nt pentru
florile din ghivece. Cojile `ns\
aruncate prin gr\dina de flori sau de
zarzavat vor face adev\rate minuni,
fertiliz=nd p\m=ntul `n mod natural
[i nu numai. Cojile de ou
`ndep\rteaz\ [i insectele d\un\toare
fiind astfel o protec]ie pentru
plantele [i florile din gr\din\.

~n num\rul viitor vom prezenta
alte utiliz\ri pentru ou [i coaja de
ou, `n cur\]enie sau cosmetica de
acas\.

Sandu MARIN

Trucuri practice, u[oare [i
simple, cu o coaj\ de ou

� cum alegem ou\le proaspete � trucuri pentru decojit ou\le fierte sau crude �ce spun cifrele de pe ou\le
cump\rate din magazin � metode de verificare a ou\lelor � ce putem face cu ajutorul cojilor de ou\?

Legea Compensa]iei Divine

Marianne Williamson, editura For You
O carte nou\,

deosebit\, util\ [i
foarte potrivit\
pentru perioada pe
care o travers\m:
„Legea
compensa]iei
divine, `n profesie,
bani [i miracole“,
de Marianne
Williamson. La fel
ca [i celelalte c\r]i
scrise de Marianne
Williamson [i
publicate de-a lungul timpului [i acest volum
prezint\ `nv\]\turi inspirate din „Un Curs `n
Miracole“ `nv\]\turi aplicate, de aceast\ dat\,
la dou\ domenii de mare interes: via]a
profesional\ [i cea financiar\.

~ntr-o vreme de incertitudine economic\ -
`n care suntem tenta]i s\ credem mai curând
`n lipsuri, decât `n abunden]\ - autoarea ne
arat\ c\ abunden]a este la `ndemâna oricui,
cu condi]ia s\ ne schimb\m modul de
gândire. A[a cum spune ea: „cu fiecare gând
pe care `l avem, fie chem\m, fie `mpiedic\m
producerea unui miracol“. Pentru a ne ajuta
s\ `n]elegem erorile frecvente de gândire,
autoarea ne explic\ felul `n care func]ioneaz\
Universul [i ne ofer\ instrumentele prin care
s\ ne `ntoarcem la iubire [i s\ credem `n
miracole.

Marianne Williamson este maestr\
spiritual\, autoare [i conferen]iar\
recunoscut\ la nivel interna]ional.
Conferin]ele [i c\r]ile ei sunt se bazeaz\ pe
`nv\]\turile „Unui Curs `n Miracole“, un text
de `nalt\ spiritualitate [i un program de
studiu individual, ce abordeaz\ teme
spirituale universale.

Ea este fondatoarea Project Angel Food
(Proiectul Hrana `ngerilor), un program care
`i hr\ne[te, la domiciliu, pe bolnavii de SIDA
din zona Los Angeles, care nu se pot deplasa
[i cofondatoarea The Peace Alliance (Alian]a
pentru Pace), o campanie legislativ\ `n
vederea cre\rii unui Departament al P\cii al
S.U.A.

{ase dintre cele zece c\r]i scrise de
Marianne au figurat pe lista bestsellerurilor
New York Times, iar patru dintre acestea au
ocupat locul 1 pe aceast\ list\. ~n decembrie
2006, un sondaj al revistei Newsweek a
numit-o pe Marianne Williamson una dintre
cele mai influente 50 de persoane n\scute `n
genera]ia baby-boom.

Treizeci de spi]e se unesc `n butucul ro]ilor, `ns\ golul din centru `ng\duie
folosirea. Argila este modelat\ `n form\ de oal\, dar golul din interior face
posibil\ folosirea. Pere]ii sunt str\b\tu]i de u[i [i ferestre, golul lor `ng\duie
folosirea casei. Tot astfel Fiin]a constituie natura lucrurilor, dar Nefiin]a
permite folosirea lor.

Tao Te King - Cartea C\ii [i a Virtu]ii

PIC|TURA DE MEDITA}IE

Oriunde mergem `n vizit\ `ntrebarea
cea mai des pus\ este: „Dori]i o
cafea?“. Fie c\ dorim s\ alung\m
oboseala, sau numai s\ ne `nvior\m
dimine]ile, fie c\ dorim s\ vizion\m un
film sau s\ st\m la o conversa]ie cu
prietenii, fie c\ ne invit\m prietenii `n
ora[ sau numai st\m pe veranda sau pe
balconul casei cafeaua este cea care ne
adun\ aproape de fiecare dat\. Cu lapte,
cu zah\r sau miere, cu arome sau pur si
simplu  neagr\ cafeaua este b\utura
care, de[i adoptat\ de europeni de
pu]in\ vreme, a devenit la fel de
popular\ precum vinul.

~ns\ cum alegem o cafea bun\, de
calitate [i care sunt criteriile dup\ care
se fac alegerile categoriilor de cafea
depind de mai multe condi]ii: clim\,
zon\ geografic\, speciile de arbori, etc.

Cafeaua este rezultatul prelucr\rii
semin]elor arborilor Coffea arabica [i
Coffea robusta, fiind un arbore tropical
originar din zona tropical\ a Africii.
Acest arbore a migrat apoi odat\ cu
europenii `n alte zone ale lumii, ast\zi
el fiind cultivat [i `n America de Sud,
aproape toat\ Africa [i Asia. Primul loc
`n lume la produc]ia de cafea o de]ine
`ns\ Brazilia.

Cafeaua se ob]ine din boabele de la
cei doi arbori, produc]ia mondial\ fiind
repartizat\ astfel: 70 la sut\ pentru
Coffea arabica [i 30 la sut\ pentru
restul speciilor, `n special Coffea
robusta. Boabele recoltate se
diferen]iaz\ de la o recolt\ la alta [i de
la un cultivator la altul, datorit\
condi]iilor terenurilor [i al climei. Cele
mai apreciate sunt loturile care
furnizeaz\ boabe omogene [i rotunde `n
loc de cele ovale sau plate. Culoarea
boabelor variaz\ [i ea, de la galben
verzui p=n\ la albastru sau maroniu-
cenu[iu (cele de calitate mai
inferioar\). Sunt considerate soiuri
superioare cele care au culoarea
semin]elor mai deschis\. Calitatea
cafelei este dat\ [i de con]inutul de ap\,
con]inutul de extract solubil [i
con]inutul de cofein\. Cele mai
cunoscute [i apreciate cafele sunt cele
produse `n Columbia, Guatemala,
Porto-Rico, Santos, Martinica [i
Jamaica.

Cafeaua se comercializeaz\ crud\,
pr\jit\, m\cinat\ [i decofeinizat\.
Pr\jirea cafelei duce la o schimbare a
caracteristicilor organoleptice. Astfel,
culoarea devine brun\, volumul cre[te
cu 30-40% datorit\ elimin\rii gazelor [i
a vaporilor de ap\, iar boabele de cafea
pierd p=n\ la  la 18% din masa lor.
Pentru p\strarea aromei boabele sunt
glazurate cu zah\r sau r\[ini naturale
([elac). Dup\ pr\jire, r\cirea se face
rapid pentru ca aroma cafelei s\ r\m=n\
intact\.

Este cafeaua un medicament
sau o b\utur\ necesar\? 

Studiile spun c\ efectele cafelei se
bazeaz\, `n principal, pe o substan]\ pe
care o con]ine, cofeina, care este un
puternic stimulent al sistemului nervos
central, dar [i un stimulent al inimii. Cu
alte cuvinte, cafeaua este, pe termen
scurt, un mobilizator al energiilor care
poate s\ ne scoat\ din starea de apatie
sau somnolen]\. 

~n acela[i timp, substan]ele amare
sunt un digestiv excelent, fiind singurul
aliment amar consumat `n cantit\]i
foarte mari. Aceste substan]e amare
stimuleaz\ activitatea bilei [i au efecte
asupra proceselor de eliminare a
toxinelor din corp. De altfel, a[a se
poate explica de ce cafeaua `i ajut\ pe
cei care au digestie lent\, constipa]ie
sau fiere lene[\. Cu alte cuvinte,
cafeaua poate fi un medicament, `ns\
cu dou\ t\i[uri. 

Cafeaua este folosit\ [i pentru cei
bolnavi de cancer, sub forma de clisme
de dezintoxicare care, se fac cu ajutorul
[i la prescrip]ia unui specialist `n
domeniu. Efectele extraordinare pe
care le are clisma cu cafea asupra
tumorilor [i asupra s\n\t\]ii nu le
reg\sim deloc dac\ vom bea o can\
plin\ cu aceast\ licoare neagr\.

Dac\ consumul de cafea devine o
obi[nuin]\ atunci sigur acest lucru va
duce la o sl\bire a s\n\t\]ii
organismului [i la o dependen]\ de
aceast\ b\utur\. Studiile au ar\tat c\, `n
urma consumului unei ce[ti de cafea
activitatea nervoas\ `nregistreaz\ o
cre[tere mare `ns\ acest lucru
presupune un consum mare din
resursele organismului. Dup\ ce efectul
dozei trece se produce fenomenul
invers: activitatea nervoas\ [i tonusul
psihic [i fizic `nregistreaz\ o sc\dere.
Cu c=t doza este mai mare cu at=t
c\derea este mai puternic\. Lucru ce ne
va face s\ apel\m la o alt\ cea[c\ de
cafea ca s\ ne revenim din c\dere. Iar
acest stimulent va duce la o dependen]\
de cafea, acest stimulent fiind unul
foarte puternic care ne face s\ ne
consum\m nenatural resursele noastre
limitate. 

Manuela ANDREI

V\ invit la o cafea?

ccaarrttee  nnoouu\\  
`̀nn  lliibbrr\\rriiii
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Lidl le ofer\ tinerilor ie[eni
stagii de practic\ pl\tite

Lidl caut\ la Ia[i proasp\t absolven]i de
studii superioare, promo]ia 2014-2015, pentru
un stagiu de practic\ pl\tit. Selec]ia va avea
loc la Ia[i pe 17 martie. Lidl Rom=nia a lansat
pentru al doilea an consecutiv programul de
preg\tire [i specializare intitulat „Campionatul
de Management“. Acesta se va desf\[ura în
perioada 1 octombrie 2015-30 septembrie
2016, oferindu-le proasp\t absolven]ilor
oportunitatea de a lua contact cu mediul de
lucru din cadrul companiei Lidl, de a fi
implica]i în proiecte reale [i de a înv\]a de la
profesioni[tii în domeniu, au precizat oficialii
companiei. Pe parcursul programului de
[colarizare, tinerii selecta]i vor primi
preg\tirea profesional\ necesar\, activând, pe
rând, în toate departamentele companiei Lidl
[i participând la diferite seminarii de
dezvoltare. Astfel, ace[tia vor avea [ansa s\
practice activit\]ile specifice din cadrul
magazinelor, ale sediilor regionale sau ale
sediului central. „Le oferim tinerilor selecta]i
în program un pachet salarial atractiv [i
peste mediu. Pe lâng\ toate acestea, la
finalul programului va exista o etap\ de
evaluare, iar cei care vor trece aceast\
ultim\ etap\ vor primi o pozi]ie în cadrul
companiei pe o perioad\ nedeterminat\“, a
subliniat Georgiana Tugearu, PR &
Communication Manager Lidl România.
Înscrierea pentru acest program se poate
realiza pe www.hipo.ro, la sec]iunea
companiei Lidl. (Diego CIOBOTARU)

Rom=nia a sacrificat în ianuarie
animale [i p\s\ri mai grase 
Num\rul total de animale [i p\s\ri

sacrificate în ianuarie 2015, precum [i
greutatea în carcas\ a acestora, a crescut
comparativ cu aceea[i lun\ din 2014,
excep]ie f\c=nd ovinele [i caprinele, potrivit
Institutului Na]ional de Statistic\ (INS). „În
luna ianuarie 2015, fa]\ de luna decembrie
2014, num\rul animalelor [i al p\s\rilor
sacrificate [i greutatea în carcas\ a
acestora au sc\zut la toate speciile. În
compara]ie cu aceea[i lun\ a anului 2014,
num\rul animalelor [i al p\s\rilor
sacrificate [i greutatea în carcas\ a
acestora au crescut la toate speciile“, se
arat\ într-un comunicat al INS. Totu[i, din
datele prezetate de INS reiese c\ în cazul
ovinelor [i caprinelor greutatea medie în
carcas\ a sc\zut cu 1,4%, la 13,4 kilograme.

Grecia a reu[it s\ fac\ 
o plat\ c\tre FMI

Grecia a pl\tit ieri Fondului Monetar
Interna]ional (FMI) o datorie de 310
milioane de euro, reprezent=nd prima parte
a unei tran[e de 1,5 miliarde de euro care
ajunge la scaden]\ peste dou\ s\pt\m=ni, a
declarat un reprezentant al guvernului de la
Atena, citat de Wall Street Journal. Potrivit
oficialului elen, ministerul Finan]elor a
transmis vineri la Bruxelles o versiune
detaliat\ a propunerilor Greciei privind
reformele economice [i fiscale care urmeaz\
s\ fie implementate în cadrul programului
de asisten]\ financiar\ pe care guvernul de la
Atena l-a semnat cu Uniunea European\,
Banca Central\ European\ [i FMI în 2010. 

ppee  ssccuurrtt

AGENDA BANCAR|

Curs calculat de
BNR, 6.03.2015

4,4402 � lei/Euro
4,0491 � lei/Dolar

Patronul fostului magazin Moldova
Mall, ce va fi transformat `n spa]iu de
birou, are dou\ variante pentru complexul
din centrul ora[ului. Una dintre ele este s\
`nchirieze unei singure societ\]i, iar cea de
a doua la cinci companii, dup\ cum a
declarat acesta pentru „Ziarul Financiar“.
Gheorghe Iaciu sus]ine c\ a investit 15
milioane de euro pentru transformarea
complexului. „Vom finaliza `n luna mai
Moldova Center [i avem negocieri pentru
a `nchiria proiectul unui singur client sau
c\tre cinci clien]i. Estimez c\ cererea de
birouri din Ia[i este anul acesta de 35.000
de metri p\tra]i, egal\ cu oferta. Multina-
]ionalele prezente `n Rom=nia au `nceput
s\ replice modelul [i `n alte ora[e, dar
sunt [i companii locale care se extind.
Chiriile pentru birouri de clasa A sunt `n
jurul a 13-14 euro/mp lunar deoarece in-
vesti]iile sunt similare [i `n Bucure[ti [i `n
Ia[i, iar costurile de operare sunt mai
sc\zute `n ]ar\“, a declarat Iaciu. 

„Informa]ii pe parcurs“

Unul dintre gigan]ii care se `nv=rt pe
l=ng\ Ia[i este Oracle. Cel mai probabil,
compania american\ `[i va deschide ope-
ra]iunile la Ia[i la mijlocul acestei pri-
m\veri. ~n mai este programat\ [i des-
chiderea complexului din centrul ora[ului.
„Nu putem nici s\ v\ confirm\m, nici s\
infirm\m“, ne-au spus reprezentan]ii com-
paniei din Capital\. Totu[i, [i-au declinat

competen]a `n acest caz `n favoarea ma-
nagerilor Oracle pe Europa de Est. „În
acest moment nu pot comenta. V\ vom
oferi informa]ii pe parcurs“, a r\spuns
Katarzyna Pilarska, Corporate Commu-
nications Manager pe zona Europei de Est
`n cadrul companiei Oracle. Potrivit unor
informa]ii publicate `n exclusivitate de
ziarul nostru `n luna decembrie 2014,
Oracle are planuri serioase la Ia[i, „ameri-
canii“ urm=nd a angaja `ntre 1.000 [i 1.500
de persoane `n decurs de doi ani. Av=nd `n
vedere faptul c\ unui angajat `n IT `i revine,
`n medie, o suprafa]\ de lucru cuprins\ `ntre
8 [i 12 mp, fosta cl\dire Moldova Mall ar fi
singura care dispune de suficient spa]iu
pentru a ad\posti un num\r at=t de mare de
angaja]i. „Eu sunt m=ndru [i bucuros de
acest proiect. Este «win to win» pentru
toat\ lumea. Prim\ria ia taxe [i impozite
locale, se creaz\ noi locuri de munc\,
peste 1.000 de locuri de munc\ dac\
raport\m suprafa]a `nchiriabil\ la o
suprafa]\ de10 mp pentru fiecare angajat,
iar `n final c=[tig [i eu“, declara `n august
2014 Gheorghe Iaciu, dezvoltatorul Mol-
dova Center. Proprietarul Moldova Center
nu a dorit s\ deslu[easc\ misterul privind
posibilii clien]i ai imobilului, motiv=ndu-[i
op]iunea prin clauzele de confiden]ialitate
stabilite cu companiile, contactat de „Zia-
rul de Ia[i“. 

~n mediul ie[ean de business se vehicula
ipoteza c\, dup\ ce vor fi finalizate lucr\rile

de transformare a Moldova Mall `n cl\dire
de birouri, Gheorghe Iaciu va vinde imo-
bilul unui fond de investi]ii. „Nu este prio-
ritatea mea aceasta. ~ns\, eu, ca dezvolta-
tor, c=nd pornesc un proiect m\ g=ndesc
ca acesta s\ ias\ vandabil“, a subliniat
Iaciu. Investi]ia `n proiectul din zona cen-
tral\, „o sum\ `n mi[care“ dup\ cum a cata-

logat-o acesta, se `nv=rte `n jurul sumei de
15 milioane de euro. 

Pe l=ng\ cl\direa propriu zis\, dezvolta-
torul Moldova Center a fost nevoit s\ achi-
zi]ioneze [i un teren `n vecin\tatea imobilu-
lui pentru a realiza necesarul de spa]ii de
parcare, una din cerin]ele catalog\rii clasa
A. (Diego CIOBOTARU)

Vine Oracle `n fostul magazin Moldova?
�� complexul din centrul ora[ului urmeaz\ s\ fie dat `n func]iune `n mai

Circa 500 angaja]i
Ford Craiova pleac\

din companie
Aproape 500 de persoane

din cei 3.200 de angaja]i ai
uzinei Ford din Craiova vor
p\r\si fabrica în baza
programului de încetare
voluntar\ a rela]iilor de
munc\, ce viza 680 de
salaria]i, iar constructorul
auto a decis s\ aib\ un orar de
lucru redus, astfel c\ vor fi
evitatate concedierile. În
noiembrie 2014 Ford a
anun]at derularea unei
program de încetare voluntar\
a rela]iilor de munc\,
împreun\ cu un program de
concediere pe motive
economice, pentru
aproximativ 680 de posturi.
„Peste 490 de angaja]i ai
uzinei Ford Craiova au
aplicat pentru programul de
încetare voluntar\ a
rela]iilor de munc\, iar
cererile acestora au fost
acceptate de c\tre
conducerea companiei.
Pentru a atinge ]inta de
reducere de personal pentru
680 de posturi, Ford
Rom=nia a demarat înc\ de
anul trecut un proces de
consult\ri cu sindicatele. Ca
urmare, confirm\m c\ Ford
Rom=nia [i sindicatele au
ajuns la o în]elegere cu
privire la implementarea
unui program de lucru redus
la fabrica din Craiova, ceea
ce permite companiei s\ evite
concedierea a aproximativ
170 de persoane“, a declarat
Ana- Maria Timi[, purt\torul
de cuv=nt al constructorului
auto. M\sura a avut ca scop
asigurarea competitivit\]ii
uzinei din Craiova [i pentru
controlul asupra costurilor
opera]ionale. Programul
redus de munc\ va putea fi
pus în practic\ dup\
înregistrarea oficial\ a
acestuia.⊳

Mai bine de 40% din totalul
entit\]ilor economice active ie[ene
de tip Persoan\ Fizic\ Autorizat\,
~ntreprindere Individual\ ori ~ntre-
prindere Familial\ sunt de]inute de
femei. La capitolul asocia]i ori
ac]ionari persoane active juridic,
doamnele din jude] sunt reprezen-
tate `n propor]ie de 38%, potrivit
datelor centralizate de Oficiul
Na]ional al Registrului Comer]ului
(ONRC). ~n schimb, la nivel
na]ional, una din trei companii este
condus\ de o femeie, iar 35% din-
tre IMM-urile din România sunt
de]inute de femei, conform datelor
actualizate pe portofoliu ale B\ncii
Comerciale Române (BCR).
„Afacerile conduse de femei au
înregistrat, în ultimii trei ani, o
evolu]ie fa]\ de restul business-
urilor, cu o cre[tere anual\ a
cifrei de afaceri cu 2% mai mare
decât media na]ional\ a com-
paniilor“, a transmis conducerea
institu]iei bancare. Domeniile în
care doamnele aleg, cel mai ade-
sea s\-[i deschid\ o afacere, sunt
cele din zona de servicii - consul-
tan]\ în afaceri, saloane de înfru-
muse]are - [i comer] - farmacii,
magazine alimentare [i îmbr\c\-
minte. Conform acelora[i date,
cele mai mari ora[e ale ]\rii -
Bucure[ti, Cluj [i Timi[oara - con-
centreaz\ peste 30% din afacerile
înfiin]ate în ultimii doi ani de
femei, iar ponderea firmelor
de]inute de doamne este cu 4%
mai mare fa]\ de media na]ional\
în aceste trei mari aglomer\ri
urbane. „O alt\ dovad\ a dorin]ei

de emancipare financiar\ a fe-
meilor din România st\ în modul
în care acestea se raporteaz\ la
produsele financiare, precum [i
în comportamentul investi]ional.
Astfel, pân\ la sfâr[itul anului
trecut, aproximativ 41% din
portofoliul de credite al BCR era
de]inut de femei [i numai 38%
dintre doamne se înscriau în cat-
egoria creditelor neperformante,
în compara]ie cu 62% - cota mult
mai ridicat\ a domnilor“, a indi-
cat conducerea BCR. Pe de alt\
parte, femeile aleg s\ investeasc\
în fonduri de investi]ii într-o pro-
por]ie mai mare fa]\ de b\rba]i
(50,5% femei, 49,5% b\rba]i) [i
de]in la momentul de fa]\ active de
peste 2,8 miliarde de lei, potrivit
datelor ERSTE Asset Manage-
ment. „Datele mai arat\ c\
femeile sunt mai conservatoare
fa]\ de b\rba]i în ceea ce prive[te
selec]ia tipului de investi]ie, în
condi]iile în care peste 64.000 de
femei au investit în fonduri de
obliga]iuni [i pia]a monetar\,
fonduri cu un grad de risc sc\zut,
cu 4% mai multe decât b\rba]ii“,
au subliniat reprezentan]ii b\ncii.
(Diego CIOBOTARU)

Femeile de]in o
treime dintre IMM-uri
�� domeniile `n care aleg s\ investeasc\

doamnele sunt serviciile [i comer]ul

Exporturile realizate de firmele
din jude] în perioada 1 ianuarie-30
noiembrie 2014 au fost de 672,8 mil-
ioane de euro, cu 6,0% mai mari
decât în aceea[i perioad\ din anul
2013. Importurile `ns\ au însumat
574,2 milioane de euro, valoarea
acestora fiind cu 7,2% mai consis-
tent\ comparativ cu perioada cores-
punz\toare din anul 2013. ~n interva-
lul men]ionat, la nivel de jude], a fost
înregistrat un excedent comercial de
98,5 milioane de euro, fa]\ de 99 mi-
lioane `n 2013, a ar\tat conducerea
Direc]iei Jude]ene de Statistic\ (DJS).
}\rile din spa]iul comunitar r\m=n `n
continuare partenerii tradi]ionali de

comer] pentru firmele `nregistrate `n
jude]ul Ia[i. Valoarea exporturilor [i
importurilor c\tre [i din ]\ri ale
Uniunii Europene au însumat, în
perioada 1 ianuarie-30 noiembrie
2014, 423,8 milioane euro (62,99%
din total), respectiv 410,1 milioane
euro (71,41% din total). }\rile
partenere situate pe primele 5 locuri
în derularea exporturilor din perioada
amintit\, (reprezentând 56,73% din
total exporturi) au fost: Coreea de
Sud (21,45%), Fran]a (12,54%),
Suedia (9,11%), Germania (7,78%) [i
Marea Britanie (5,85%), iar în deru-
larea importurilor (reprezentând
53,21% din total importuri) au fost:

Germania (14,97%), Italia (13,47%),
Fran]a (12,27%), Turcia (6,93%) [i
China (5,57%). „Pe grupe de pro-
duse, în perioada 1 ianuarie-30
noiembrie 2014, ponderi mai impor-
tante în structura exporturilor [i
importurilor sunt de]inute de: ma-
[ini, aparate [i echipamente (60,6%
la export [i 39,5% la import), metale
comune [i articole din acestea
(10,6% la export [i 16,5% la im-
port), produse ale industriei u[oare
(12,3% la export [i 11,8% la import)
[i produse ale industriei chimice
(4,8% la export [i 12,2% la im-
port)“, a specificat conducerea Di-
rec]iei. (Diego CIOBOTARU)

Exporturile firmelor ie[ene au ajuns
`n 11 luni la 672,8 milioane euro

Produsul intern brut s-a situat anul trecut la 669,5
miliarde lei (150,8 miliarde euro) pre]uri curente, în
cre[tere cu 2,9% în termeni reali fa]\ de 2013, con-
tribu]ii semnificative la cre[terea economic\ av=nd
industria (0,9%),informa]iile [i comunica]iile (0,6%) [i
impozitele nete pe produs (0,4%). 

Astfel, industria, al c\rei volum de activitate s-a
majorat anul trecut cu 3,5%, a avut o contribu]ie de
0,9% la cre[terea PIB, cu o pondere de 24% la formarea
acestuia, se arat\ într-un comunicat al Institutului
Na]ional de Statistic\. Totodat\, informa]iile [i comuni-
ca]iile, cu un plus al volumului de activitate de 11%, au
avut un aport de 0,6% la cre[terea PIB, la o pondere de
6% la formarea acestuia. O contribu]ie pozitiv\ au avu-
t-o [i impozitele nete pe produs (0,4%), a c\ror pondere
la formarea PIB a fost de 11,5% [i care au înregistrat o
cre[tere a volumului lor cu 3,4%. De asemenea, con-
tribu]ii de c=te 0,3% la avansul economic au adus cate-

goria Comer] cu ridicata [i cu am\nuntul; repararea
autovehiculelor [i motocicletelor; transport [i depo-
zitare; hoteluri [i restaurante, cea a tranzac]iilor imobi-
liare, precum [i sectorul Activit\]i profesionale,
[tiin]ifice [i tehnice; activit\]i de servicii administrative
[i activit\]i de servicii suport. 

Agricultura, silvicultura [i pescuitul au adus un plus
de 0,1% la cre[terea economic\ de anul trecut, la fel ca
activit\]ile de spectacole, culturale [i recreative, re-
para]iile de produse de uz casnic [i alte servicii. Cons-
truc]iile au reprezentat un sector neutru, cu contribu]ie
„zero“, precum [i categoria administra]ie public\ [i ap\-
rare; asigur\ri sociale din sistemul public; înv\]\m=nt;
s\n\tate [i asisten]\ social\. Pe de alt\ parte, reducerea
volumului de activitate din sectorul de intermediere
financiar\ [i asigur\ri cu 2,7% a avut un impact negativ
asupra evolu]iei PIB, contribu]ia sa la cre[terea eco-
nomic\ fiind de -0,1%.⊳

Industria, comunica]iile [i
impozitele au tras economia `n sus
�� produsul intern brut s-a situat anul trecut la nivelul de 150,8 miliarde euro
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Maximum trei
extracomunitari
Protec]ionismul na]ional
`n fotbal poate ajunge s\
aib\ eficien]a frec]iei la

picior de lemn, dac\ nu se
produc schimb\ri de fond.

Comitetul Executiv al
Federa]iei Rom=ne de Fotbal
a aprobat propunerea Ligii

Profesioniste ca echipele de Liga I s\
aib\ dreptul de a de]ine `n lot maximum
trei juc\tori extracomunitari [i, mai
ales, ace[ti juc\tori s\ aib\ minimum
trei selec]ii la echipele na]ionale `n
ultimele 12 luni. Ultimul plural din
aceast\ fraz\ pare un balsam pentru
conduc\torii de cluburi, dar nu este.
~ntr-adev\r „echipele na]ionale“
`nseamn\ [i seniori, [i tineret, [i toate
„Under X“ numai c\ ceea ce stric\
entuziasmul sunt ultimele cuvinte: `n
ultimele 12 luni. Cu alte vorbe, se poate
u[or g\si un fotbalist brazilian talentat
`n floarea v=rstei sau la a doua tinere]e,
care, pe vremea junioratului a prins
c=teva tricouri la na]ional\, `ns\ dac\ ]ii
mor]i[ la „ultimele 12 luni“, ai interzis,
practic, accesul brazilienilor [i nu
numai, `n fotbalul rom=nesc.

De unde p=n\ unde aceast\
austeritate protec]ionist\ `n fotbalul
nostru? Preocuparea nu este nou\ [i nu
este specific rom=neasc\. De ani [i ani
de zile, mai exact din anul de r\scruce
1997 (c=nd a ap\rut faimoasa regul\
Bosman), federa]iile de pe continent [i-
au pus permanent problema conserv\rii
filonului de talente autohton. Atunci
c=nd juri[tii comunitari, bine
inten]iona]i, dar str\ini de specificul
fenomenului, au revolu]ionat f\r\ s\
vrea fotbalul, cluburile mari [i-au frecat
m=inile de bucurie, dar federa]iile au
c\zut pe g=nduri. ~n ]\rile `n care
cluburile puteau cump\ra orice fotbalist
de valoare din lume, iar legisla]ia
permisiv\ a cet\]eniei trecea toate
barierele (extra)comunitare, juc\torii
autohtoni, materie prim\ pentru
echipele na]ionale, g\seau din ce `n ce
mai greu loc `n marile cluburi. Marea
echip\ a Spaniei, condus\ ini]ial de
regretatul Luis Aragones, con]inea la
`nceput mai mul]i juc\tori de la
Valencia [i Villarreal, pentru c\, de la
Real [i Barça, nu prea aveai ce spanioli
s\ elec]ionezi. Italia de ast\zi, aflat\
`ntr-un accentuat declin fotbalistic,
cunoa[te acela[i fenomen, cu juc\tori
de la echipe modeste, tineri care se
schimb\ de la an la an, fiindc\,
decep]iona]i de concuren]a
supradimensionat\, ajung s\ se
plafoneze prea cur=nd. ~n treac\t fie
spus, nici ]ara cu cel mai puternic
campionat din lume, Anglia, nu
str\luce[te la capitolul echip\ na]ional\.
Germania este excep]ia de serviciu,
fiindc\ `ntotdeauna `n fotbalul european
a existat c=te o excep]ie.

{i atunci, dup\ ce am tras cu ochiul
la marile for]e ale Europei, la ce ne mai
mir\m de Rom=nia? ~n condi]iile `n
care nu contrazicem reglement\rile
forurilor interna]ionale, m\sura n-ar fi
rea, chiar dac\ prezen]a unor juc\tori
precum Wesley, N’Doye sau Takayuki
Seto va deveni istorie `n Liga I.
Fotbalul rom=nesc produce din ce `n ce
mai pu]ine talente (marea excep]ie este
academia lui Hagi), cluburile de la noi
nu au puterea s\-i cumpere, prefer=nd
stranieri ieftini [i de valoare
`ndoielnic\, iar cei care ating o brum\
de consacrare, fie ajung rezerve la
echipe de rang, fie se `neac\ `n
nisipurile Golfului sau `n alte zone
exotice. A[a c\ eliberarea unor locuri
pentru rom=na[i `n garniturile de club
ar fi de aplaudat. 

~ntrebarea care se pune este dac\
aceast\ m\sur\ este suficient\ pentru a
asigura debitul necesar rezervorului
autohton [i, din p\cate, n-are `nc\
r\spuns pozitiv. M\sura limit\rii
num\rului de extracomunitari este doar
una restrictiv\, dar nu [i productiv\:
cluburile, mai ales cele care se mai pot
numi `nc\ a[a, cu dare de m=n\
protesteaz\ vehement. Ar trebui s\ fie
preocupate de a cre[te produc]ia de
copii [i juniori, `ns\ multe lucruri sunt
frumoase doar pe h=rtie: managerii sunt
de slab\ calitate, [lefuitorii de talente,
prost pl\ti]i, reprezint\ o specie pe cale
de dispari]ie, selec]ia se face `n multe
locuri pe pile, banii se risipesc aiurea,
insolven]a bate la toate u[ile, iar
cluburile care mai respir\ prin finan]are
bugetar\ stau cu frica DNA `n s=n. ~n
plus, nici noua (de un an) conducere a
FRF nu a realizat nimic deosebit `n
privin]a coordon\rii juniorilor la scar\
na]ional\, astfel `nc=t sunt serioase
(ne)[anse ca fluxul de juc\tori de tip
„in-out“ `ntre Rom=nia [i restul lumii s\
se rezume doar la „out“, [i n-ar fi
exclus\ ideea ca na]ionalele noastre s\
fie formate din rom=ni forma]i `n
diaspor\. ~n plus nici mica eficien]\ a
m\surii restrictive nu prea promite
efecte: se vor g\si porti]e [i p=rleazuri
`n cel mai pur stil rom=nesc. Exist\
destui brazilieni cu pa[aport portughez
`n c\utare de joburi, argentinieni cu
cet\]enie hispano-italian\, nu mai
vorbim de franco-africani care apar
prin toate cotloanele. P=n\ la urm\,
m\sura limit\rii str\inilor `n fotbalul
rom=nesc ar putea avea exact eficien]a
frec]iei la piciorul de lemn, dac\ nu se
produc schimb\ri de fond `n hardughia
fotbalistic\ na]ional\. 

Nicolae GRECU
nicolae.grecu@ziaruldeiasi.ro

BRIZARERII

Briscan ZARA

Oamenii sunt atât de pricepu]i în
a-[i ascunde adev\ratul gen, încât
uneori nici nu mai [tii care este [i
cum. Iar îndemânarea pe care
trebuie s\ o ai pentru a le descoperi
identitatea trebuie s\ fie perfect\.

Sunt lucruri prea stupide pe lumea
asta ca s\ fie luate în seam\ la prima
vedere, dar la o analiz\ detaliat\ con-

sta]i c\ importan]a lor vine tocmai din
aparenta stupiditate care le înconjoar\. 

S\ lu\m exemplul unui articol despre
industria britanic\ ce pare a fi legat la prima
vedere de puii de g\in\. El zice a[a: „In-
dustria britanic\ duce lips\ de angaja]i spe-
cializa]i în sexarea puilor, de[i aceast\ slujb\
este pl\tit\ foarte bine în Regat. Angaja]ii
care sorteaz\ puii în func]ie de sexul lor sunt
pl\ti]i cu 40.000 de lire pe an, îns\, în ciuda
salariului ridicat, fabricile nu pot g\si personal
suficient, lucru care le amenin]\ exporturile.
Potrivit unui oficial din industrie, problema
acestui post const\ în faptul c\ angaja]ii nu
fac altceva decât s\ „se uite la posteriorul
unui pui“ timp de 12 ore pe zi. Iar pentru a
ajunge s\ fac\ acest lucru, fiecare angajat tre-
buie s\ urmeze un curs de trei ani.“ 

{i continu\: „În timpul unei zile de munc\,
angaja]ii trebuie s\ sorteze de la 800, pân\ la
1.200 de pui pe or\, ceea ce înseamn\ c\ ana-
liza fiec\rui exemplar nu trebuie s\ dureze
mai mult de cinci secunde.“

Stop, am zis, opre[te-te! În primul rând,
nu am putut s\ nu observ asem\narea fra-
pant\ dintre durata cursului pentru înv\]area
posteriorului puilor de g\in\ [i cea în care mi-
am f\cut eu doctoratul. Sunt fix trei ani. Deci,
printr-o analiz\ logic\, afl\m c\ în cei 3 ani în
care eu m-am str\duit s\ ajung mare doctor în
filologie, studiind scriitori englezi [i operele
lor, strofocându-m\ s\ aflu ceva nou despre
ei, s\ vin cu o m\rgic\ str\lucitoare, precum
g\ina babei din poveste, la mald\rul de ou\
de aur al domeniului de cercetare, al]ii nu fac
decât s\ înve]e despre posteriorul p\s\rilor.
Puteam s\ urmez [i eu în cei trei ani un astfel
de curs direct în Anglia, în urma c\ruia s\

câ[tig anual 40.000 lire sterline [i s\ fac în
acela[i timp [i doctoratul. Cu siguran]\ g\-
seam suficient timp. Studiam despre scriitorii
respectivi la ei acas\, dar câ[tigam [i ceva
parale [i o via]\ lini[tit\. În fine, ocazie pier-
dut\ pentru mine. Data urm\toare am s\
deschid mai bine ochii la oferte…

În al doilea rând, nu este vorba doar
despre „uitat“ acolo. Deci problema se com-
plic\. E o întreag\ tehnic\ [i o responsabili-
tate uria[\. Trebuie s\ iei puiul care se mi[c\
f\r\ încetare, s\ îl învâr]i cu spatele la tine, s\
sufli puful foarte des din dreptul „obiectivu-
lui“ [i abia apoi s\ identifici vizual caracte-
risticile care te intereseaz\. Asta de 1200 ori
pe or\... {i trebuie s\ ai mereu în minte faptul
c\ viitorul unei întregi ferme de g\ini va
depinde de tine pentru c\, dac\ se nimere[te,
doamne fere[te, un coco[ într-o mie dou\ sute
de g\ini, e jale. Aproape întreaga produc]ie
de carne este compromis\. Aici, a[adar, nu
este doar o problem\ de sortare, ci de des-
coperire a coco[ilor. E o vân\toare de coco[i
(la fel cu ce face DNA-ul acuma…). Pentru
c\ ei sunt din start direc]iona]i c\tre linia de
carne, pe când g\inile sunt dirijate mai întâi
spre cea de ouare. Ca femel\ mai ai, adic\, o
[ans\ de a supravie]ui un pic mai mult decât
un mascul. 

Fiindc\ în industria de carne, doamnelor [i
domnilor, problema se pune de mult timp
foarte tran[ant: masculii sunt inutili. Au r\mas
cu o singur\ calitate: greutatea. Trist, dar
adev\rat. Nici pe noi, oamenii, nu ne a[teapt\
un viitor prea str\lucit din acest punct de ve-
dere. Totul se va reduce foarte curând la prac-
tic\ pur\. „Cealalt\“ utilitate a masculilor se
va suplini artificial. Deci, bye bye distrac]ie
pân\ la miezul nop]ii, adio ]ipete de pl\cere,
zgârieturi de unghii pe spate [i [oapte obraz-
nice… 

Iat\ cum, judecând astfel lucrurile, afli [i
ce fel de carne mânc\m atunci când mergem
la KFC: carne de coco[ în propor]ie de 80%.
Nu c\ ar interesa pe cineva, dar e bine de
[tiut…

Este, a[adar, o problem\ de filosofie a vie-
]ii, în al treilea rând. Femelele nu mai sunt
egale cu masculii. Au fost, dar pentru o
perioad\ foarte scurt\. Acum au devenit, într-
un timp foarte scurt, „foarte“ superioare. Au
trecut cu mare vitez\ prin dreptul egalit\]ii [i
au dep\[it repede reperul [i condi]ia. Se
îndreapt\ acum vertiginos spre singularitate.

Cele dou\ genuri sunt desp\r]ite imediat dup\
na[tere de speciali[ti [i r\mân astfel pentru
totdeauna. Ele urmeaz\ destine scurte, dar
diferite. E adev\rat c\ în final cu to]ii ajung
pe linia de t\iere [i de asamblare a caserole-
lor, dar mijlocul conteaz\, nu? Drumul pân\
la final, a[a spun filosofii…

Nu mai este un simplu articol despre un
lucru banal, a[a-i?...

O alt\ întrebare care se na[te firesc este:
chiar î]i trebuie atâta timp ca s\ afli unde este
cuc [i unde nu?

M-am mai gândit ceva timp cu picioarele în
ap\ rece [i am ajuns la concluzia c\ da, au drep-
tate, chiar î]i trebuie atâta timp pentru a afla
lucrurile alea. Cel pu]in la pui, c\ la oameni e [i
mai complicat. Acolo î]i trebuie m\car o via]\ s\
înve]i asta. Oamenii sunt atât de pricepu]i în a-
[i ascunde adev\ratul gen, încât uneori nici nu
mai [tii care este [i cum. Iar îndemânarea pe
care trebuie s\ o ai pentru a le descoperi identi-

tatea trebuie s\ fie perfect\. Fiindc\ aici nu po]i
s\ dezbraci fiecare exemplar în parte, s\ îi sufli
puful, s\ îi analizezi posteriorul [i s\ zici în 5
secunde de care parte este. S\ afli cine este
b\rbat [i cine muiere, la propriu sau la figurat.
Ai nevoie, ca la câini, de un sim] „olfactiv“
antrenat ca s\ po]i spune dintr-o „inspira]ie“
sexul, vârsta, starea de s\n\tate fizic\ [i mental\
a cuiva, poate chiar [i starea civil\, orientarea
politic\, numele [.a.m.d. 

Trebuie ochi de specialist. Iar dac\ ajungi
s\ st\pâne[ti arta asta, chiar meri]i s\ fii pl\tit
cu o avere. Cu ajutorul t\u ar putea fi expli-
cate [i solu]ionate o mul]ime de probleme
care fr\mânt\ societatea, probleme cauzate
de diferen]a dintre esen]\ [i aparen]\ în com-
portament [i gândire. Iat\ înc\ o propunere
de-a mea pentru nomenclatorul de meserii
din România…⊳

Briscan Zara este scriitor [i publicist

Sorin CUCERAI

Din ce în ce mai multe persoane pre-
tind în spa]iul public c\ se reven-
dic\ de la liberalism. În foarte mul-

te cazuri, aceast\ preten]ie este nefondat\.
Pentru a în]elege de ce, am ales s\ traduc
acest manifest liberal, care a pus bazele
Interna]ionalei Liberale dup\ cel de-al doilea
r\zboi mondial. O compara]ie între valorile
[i principiile expuse în acest manifest [i
credin]ele celor care, în România, se pretind
liberali, mi se pare c\ ofer\ cea mai u[oar\
cale de a în]elege faptul c\ majoritatea a[a-
zi[ilor liberali români sunt, în realitate, con-
servatori.

Redau mai jos textul manifestului:
Noi, liberalii din 19 ]\ri, întruni]i la Ox-

ford într-o perioad\ a dezordinii, a s\r\ciei, a
foametei [i a fricii cauzate de dou\ r\zboaie
mondiale,

Convin[i c\ aceast\ stare de lucruri se
datoreaz\ în bun\ m\sur\ abandon\rii prin-
cipiilor liberale,

Ne afirm\m credin]a în aceast\ Decla-
ra]ie:

I
1. Omul este, mai întâi [i mai presus de

orice, o fiin]\ înzestrat\ cu puterea de a
gândi [i de a ac]iona independent, [i cu
capacitatea de a deosebi binele de r\u.

2. Respectul fa]\ de persoana uman\ [i
fa]\ de familie constituie adev\rata temelie a
societ\]ii.

3. Statul nu este decât un instrument al
comunit\]ii. El nu trebuie s\ î[i asume nicio
putere care contravine drepturilor
fundamentale ale cet\]enilor [i condi]iilor
esen]iale pentru o via]\ responsabil\ [i
creatoare, [i anume:

- Libertatea personal\, garantat\ de o
administrare independent\ a justi]iei;

- Libertatea credin]ei [i libertatea de
con[tiin]\;

- Libertatea cuvântului [i a presei;
- Libertatea fiec\ruia de a se asocia sau

de a nu se asocia;
- Alegerea liber\ a ocupa]iei;
- Accesul la o educa]ie deplin\ [i variat\,

potrivit cu aptitudinile fiec\ruia [i
independent de condi]ia social\ sau de
mijloacele materiale ale fiec\ruia;

- Dreptul la proprietate privat\ [i dreptul
fiec\ruia de a se angaja în activit\]i
individuale;

- Dreptul consumatorilor la liber\ alegere
[i [ansa de a culege roadele depline ale
productivit\]ii solului [i ale efortului
propriu;

- Asigurarea fiec\ruia împotriva bolii, a
[omajului, a dizabilit\]ii [i a vârstei
înaintate;

- Egalitatea în drepturi între femei [i
b\rba]i.

4. Aceste drepturi [i condi]ii pot fi
asigurate numai într-o democra]ie veritabil\.
Democra]ia veritabil\ este inseparabil\ de
libertatea politic\ [i se bazeaz\ pe

consim]\mântul con[tient, liber [i luminat al
majorit\]ii, exprimat prin vot liber [i secret,
cu acordarea respectului cuvenit drepturilor
[i opiniilor minorit\]ilor.

II
1. Suprimarea libert\]ii economice

conduce în mod necesar la dispari]ia
libert\]ii politice. Ne opunem unei astfel de
suprim\ri, indiferent dac\ e generat\ de
proprietatea sau controlul statului, sau de
monopoluri, carteluri [i trusturi private.
Accept\m proprietatea de stat numai în
acele domenii aflate dincolo de sfera
întreprinderii private, sau în care concuren]a
nu mai joac\ niciun rol.

2. Binele comunit\]ii trebuie s\
prevaleze. El trebuie protejat împotriva
abuzului de putere din partea intereselor
sec]ionale.

3. Este esen]ial\ îmbun\t\]irea continu\ a
condi]iilor de munc\, de locuit [i de mediu
ale lucr\torilor. Drepturile, obliga]iile [i
interesele lucr\torilor [i ale capitalului sunt
complementare. Consult\rile organizate [i
colaborarea dintre angajatori [i angaja]i sunt
vitale pentru bunul mers al industriei.

III
1. Contribu]ia la binele celorlal]i este

complementul necesar al libert\]ii; fiec\rui
drept îi corespunde o obliga]ie. Pentru ca
institu]iile libere s\ opereze cum se cuvine,
fiecare cet\]ean trebuie s\ se simt\
responsabil fa]\ de semenii s\i [i s\ ia parte
activ\ la treburile comunit\]ii.

IV
1. R\zboiul poate fi abolit, [i pacea [i

prosperitatea la nivel mondial pot fi
restaurate dac\ toate na]iunile îndeplinesc
urm\toarele condi]ii:

a) Aderen]a loial\ la o organiza]ie
mondial\ a tuturor na]iunilor, mari [i mici,
care s\ stea sub acelea[i legi [i s\ fie tratate
echitabil, cu puterea de a impune
respectarea strict\ a tuturor obliga]iilor
interna]ionale pe care o na]iune [i le asum\
în mod liber atunci când ader\ la respectiva
organiza]ie;

b) Respectul fa]\ de dreptul fiec\rei na]iuni
de a se bucura de libert\]ile umane esen]iale;

c) Respectul fa]\ de limbile, credin]ele,
legile [i obiceiurile minorit\]ilor na]ionale;

d) Liberul schimb de idei, informa]ii,
bunuri [i servicii între na]iuni, ca [i
libertatea de a c\l\tori în interiorul oric\rui
stat sau între oricare dou\ state, f\r\ niciun
fel de bariere precum cenzura, practicile
comerciale protec]ioniste sau reglementarea
schimburilor;

e) Dezvoltarea zonelor înapoiate ale
lumii, cu colaborarea locuitorilor acestora,
în interesul lor [i în interesul întregii lumi.

Le cerem b\rba]ilor [i femeilor care sunt
de acord cu aceste idealuri [i principii s\ ni
se al\ture în încercarea de a le face
acceptate pretutindeni în lume.⊳

Sorin Cucerai este traduc\tor 
[i publicist

Manifestul de la Oxford
(1947)

PREZENTUL INDIRECT

Dana }ABREA

Al doilea om e martorul indirect al
unei istorii obiective a individului.
Primul om nu a mers pe front

(jocul de-a maiorul [i sergentul din scena a
doua e o f\c\tur\, nu [i teama din final, când
r\stoarn\ totul în jur), a mituit comisia (cu
iepurele împ\iat, o n\zbâtie regizoral\ iro-
nic\ [i comic-grotesc\), pretinzând c\ sufer\
de apendicit\; iubita l-a p\r\sit, fugind cu un
soldat american; tabloul lips\ nu-i decât o
banal\ reproducere înr\mat\. 

În schimb, istoria personal\ a lui T., re-
construit\ dup\ legile estetice ale recom-
bin\rii imaginilor, arat\ cu totul altfel: nu
atât experien]\ personal\, cât preluat\ din
mentalul colectiv, r\zboiul i-a l\sat traume
(prin proiec]ii se fac referin]e extratextuale
la Al Doilea R\zboi Mondial); în opinia sa,
r\zboiul echivaleaz\ cu pierderea identit\]ii
socioculturale (a doua înf\]i[are în fa]a
comisiei), urma tabloului, un gol al memo-
riei, în locul c\ruia ne putem imagina orice
(speran]a, posibilul, o icoan\) chiar e o pies\-
cheie în puzzle-ul de amintiri disociate - o
reproducere a tabloului ei preferat, pe spatele
c\ruia i-a scris o declara]ie. În anul 1887 (!),
în timp ce lua cina cu so]ia într-un restaurant
de ziua ei (î[i aminte[te cu lux de am\nunte
fiecare detaliu), iepurele alb de companie al
acesteia, purtând un fir ro[u la gât (auto-
htonizare regizoral\, c\ tot vine m\r]i[orul) a
fugit pe câmp, urm\rit de o pisic\: o grenad\
neexplodat\ a ucis-o, aruncând în aer ne-
num\rate flori ro[ii (imprimeul rochiei pe
care i-o f\cuse cadou). 

Decorul închis, ca o sal\ de lectur\ dintr-o
bibliotec\ academic\, e amenajat pe cinci
paliere (buc\t\rie, sal\ de mese, sufragerie,
dormitor, salon), toate ticsite cu elemente-
document pentru prezent (plasm\, laptop),
dar [i pentru trecut (pendul, ceas de mas\
vechi, c\r]i de colec]ie, sfe[nic); buc\t\ria [i
sala de mese surprinse detaliat conduc înspre
anii ’80-’90 (trecutul imediat, trauma comu-
nismului e inserat\ subtil). Piesa ca [i specta-
colul, sus]inute de scenografie, sunt constru-
ite pe mai multe planuri suprapuse - ontolo-
gic, teatral, mental, temporal: real-imaginar/
posibil, real-absurd, realist-simbolic, comic-
sumbru, con[tient-incon[tient, trecut-pre-
zent. 

O nou\ tipologie survine: dramcomedia
(când grimasele din col]ul gurii ]in loc de
râsete). Iepurele - plu[atul de câ]iva metri
manevrat de R.H. - apare pe nea[teptate,
imediat dup\ momentul când cei trei oameni
furnizeaz\ re]eta toc\ni]ei de iepure; fre-
doneaz\ Sleepwalker, dansând haios, [i
vorbe[te despre frica de pisici, de abur, de
toc\ni]\. Apoi este descompus în mod
grotesc. Dar „Times come to get up, before
you break down. I know you’re on it“. Sim-
bol al fricii [i al fragilit\]ii umane, spune
despre sine c\ are „un umor de rahat“, lucru

pe care T. îl afirmase despre Dumnezeu.
Pentru c\ via]a e o ironie nedreapt\ [i incon-
stant\. Nu mai e mult. Dac\ la început îl visa
pe diavol, acum îl viseaz\ pe Dumnezeu. De
fapt, nu diavolul e du[manul, nici m\car
adversarul din r\zboi [i nici doctorul, ci doar
„cel ce ne facem s\ credem lucruri neade-
v\rate [uitate]“ (orice nume i-am da). 

Câmpul semantic al toc\ni]ei de iepure
este: fric\, vis, memorie, repeti]ie, somn,
moarte. Câmpul simbolic al ie[irii din traum\
este: Tat\l, Fiul, Maria, „vocea“. Primul om
urm\re[te t\cut la TV, cu spatele la public, un
video cu secven]a filmat\ despre scena în
care r\sfoie[te albumul foto cu Al doilea om.
E distras. Dar gândurile sale [i ale personaju-
lui filmat s-au armonizat. (Re)construc]ia în
imagina]ie a trecutului personal s-a produs.
Deopotriv\ cu edificarea (estetic\) - Toccata
de P. Domenico Paradisi [i peisajul idilic
proiectat.

Scenele, separate în text prin pauze sem-
nificative, sunt legate prin video mapping
(pic\turi uria[e de ploaie [i un iepure care
fuge) [i sound (începutul melodiei de la
Cloud Cult - muzica de carilon). Se folose[te
film în teatru/ video la puterea a treia: scena
din platou, filmat\, apoi proiectat\ [i vizio-
nat\ - video cu scena filmat\ sau înregistr\ri
live proiectate pe un panou în stânga scenei,
direct pe oglinda central\, pe panoul de pro-
iec]ie coborât peste suprafa]a oglinzii, video
cu interviul-interogatoriu la microfon moni-
torizat de D. (în „laboratorul“ din spatele
oglinzii centrale). 

De[i într-un rol de compozi]ie, C\lin
Chiril\ las\ loc riscului (cele dou\ înf\]i[\ri
cu luminile aprinse în sal\, reflectorizat [i
observat de ceilal]i doi, a[eza]i în primul
rând, printre spectatori). Se muleaz\ cu
u[urin]\ pe rol [i trece prin diferite registre
de interpretare, de la bufonerie/ burlesc la
elocven]\ plastic\, de[i interiorizat\ (când
poveste[te cum i-a murit so]ia în r\zboi,
scen\ ce ]ine locul tuturor pasajelor poetice
omise de regizor din finalul piesei). Doru
Aftanasiu este sobru, î[i re]ine emo]iile, e
m\rturisitorul unei istorii incomode pentru
protagonist. Mai afectat este D. (Ionu] Cor-
nil\), dedicat profesiei [i atins atât de trauma
personal\ a lui T., cât [i de traumele Europei
(r\zboi, cruzime, fascism, discriminare).
Numai în camera de montaj el devine imper-
turbabil [i distant. ⊳

(Varia]iuni pe modelul lui Kraepelin de
Davide Carnevali, regia: Alexandru Dabija,
scenografia: Drago[ Buhagiar, distribu]ia:
C\lin Chiril\/ Tat\l/ Primul om, Doru
Aftanasiu/ Fiul/ Al doilea om, Ionu] Cornil\/
Doctorul/ Al treilea om [i Radu Homiceanu,
video designer: Andrei Cozlac, premier\
na]ional\: 19 februarie 2015, Sala Teatru la
Cub, TNI)

Dana }abrea este profesor, doctor `n
filosofie [i cronicar de art\ teatral\

Reconstruc]ie versus
reamintire. 

O istorie personal\ (II)

LORNION

EDITORIAL

Cea mai bine pl\tit\ slujb\
din România
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Pr. Constantin STURZU

Am urm\rit [i eu poate cea mai
consistent\ dezbatere pe
tema orei de religie, cea

g\zduit\ de Realitatea TV `n cadrul
emisiunii „Jocuri de putere“ din 4
martie a.c., moderat\ de Rare[ Bogdan.
Personalit\]i cunoscute, competen]e din
domenii relevante pentru acest subiect
la ordinea zilei [i, nu `n ultimul rând,
actori cu roluri principale `n aceast\
pies\ care a debutat `n „ni[te“ culise [i a
ajuns s\ se joace `n toat\ ]ara. I-am
urm\rit pe Pr. Constantin Necula
(profesor universitar [i purt\tor de
cuvânt al Sibiului mitropolitan),
Ecaterina Andronescu (profesor
universitar [i cunoscut politician, `n
mai multe rânduri ministru al
Educa]iei), Gheorghe Iancu (profesor
universitar, specialist `n drept
constitu]ional [i fost Avocat al
Poporului), George Grigoriu (jurnalist
[i teolog), respectiv pe Remus Cernea
(parlamentar, cunoscut sus]in\tor al
pozi]iilor secular-umaniste) [i, mai ales,
pe Emil Moise (profesorul de filosofie
la a c\rui sesizare Curtea
Constitu]ional\ a decis ca ora de religie
s\ se fac\ doar la cerere). ~n debutul
emisiunii a intervenit, telefonic, chiar [i
un ierarh, Mitropolitul Andrei
Andreicu?, de la Cluj. Telespectatorii
au avut, a[adar, nu doar [ansa de a lua
act de specificul argumentelor pro [i
contra unei anume prezen]e a orei de
religie `n [coal\, ci [i de perspectivele
de ordin educa]ional, juridic, politic,
filosofic sau teologico-duhovnicesc
asupra chestiunii `n cauz\. 

Pân\ la un punct, toate bune [i
frumoase, `n sensul c\ dialogul l\sa s\
se `ntrevad\ limpede fiecare argument,
se edificau, cu `nflorite polite]uri,
silogisme armate cu date concrete, se
explicitau vechi lu\ri de pozi]ie... Apoi,
am avut senza]ia c\ ceva a explodat.
Brusc, s-a c\scat [i s-a tot adâncit, pân\
la finalul emisiunii, o pr\pastie care
separa f\r\ echivoc cele dou\ tabere,
incapabile, parc\, de un dialog real... ~n
fond [i la urma urmei, ce a[tept\ri am
putea avea de la o astfel de dezbatere?
Ce ar putea s\ fac\ posibil or s\ dea
consisten]\ dialogului? Ar putea el
schimba ceva `n convingerile vreuneia
dintre p\r]i? Dar asupra spectatorului
neutru, ce impact ar putea avea? E
important s\ ne punem astfel de
`ntreb\ri pentru c\, dincolo de opinii [i
credin]e, este vorba despre oameni -

„buni sau r\i, drep]i sau nedrep]i“
(Cf. Matei 5, 45). {i n-ar trebui s\
pierdem din vedere acest lucru, chiar [i
`n iure[ul celor mai pasionale polemici.

Miezul problemei este de natur\
juridic\, dar, pe acest plan, discu]ia
este repede tran[at\ cu recursul la
decizii [i prevederi legislative `n
vigoare (strâmbe au ba). Pe ce teren
mu]i atunci dezbaterea? Pe plan
educa]ional - da!, dar [i aici replicile
conduc la chestiuni de principii, de
valori, de surs\ de legitimare a unui
anumit model paideic etc., iar cele dou\
perspective - umanist-ateist\, respectiv
spiritual-religioas\ -, vor ajunge, iar\[i,
pe pozi]ii ireconciliabile. Recursul la
istoria cre[tin\ [i la tradi]ia acestui
popor nu este agreat de tab\ra ce exalt\
doar virtu]ile unei democra]ii strict
circumscris\ corectitudinii politice.
Grija, real\ sau interesat\, de a nu fi
afectat\ `n nici un fel libertatea fiec\rei
persoane de a decide cu privire la
alegeri care ]in, realmente, de propria-i
con[tiin]\ este, pe de alt\ parte, mai
degrab\ sesizat\ ca prolog al unei
controversate „dictaturi a
minorit\]ilor“. La invocarea efectelor
benefice ale actului educa]ional de
factur\ religioas\ se r\spunde cu
exemple care absolutizeaz\ excese [i
derapaje ale unor profesori. Nici
raportarea la modele europene actuale
nu poate `nclina balan]a `n favoarea
uneia dintre p\r]i: de la un stat
eminamente laic, precum Fran]a, la ]\ri
care au o rela]ie mai apropiat\ sau mai
„rece“ cu religia, ajungând pân\ la cele
care au, chiar `n Constitu]ie, confesiuni
men]ionate ca fiind „de stat“ (cazul
Danemarcei, Islandei, Norvegiei,
Maltei ori a - deloc neglijabilelor -
Liechtenstein [i Monaco) - ai o palet\
larg\ [i generoas\ din care s\-]i
alimentezi retorica. Pro sau contra.

~ncât, de[i masa dezbaterii se ar\ta,
dintru `nceput, nu doar rotund\
(inclusiv la propriu), ci [i complet\,
cumva, prin profilul invita]ilor, e[ecul
dialogului era previzibil. Totul s-a
redus la dimensiunile unui „meci“ `n
care fiecare parte a avut grij\ s\
puncteze cât mai mult. Cât a fost
„scorul“ final, nu pot spune, a[ fi
subiectiv. Cu anevoie se va fi clintit,
`ns\, vreun telespectator dintr-o tab\r\
`ntr-alta dup\ aceast\ emisiune. Mai
degrab\ intuiesc o radicalizare de
ambele p\r]i. Fireasc\ [i ea, `n logica [i
`n condi]iile escalad\rii bru[te a unui
conflict ce mocne[te de mai mul]i ani...
(A nu se `n]elege, desigur, c\ eu a[ fi

fost mai breaz `n astfel de situa]ii. Din
experien]a unor emisiuni similare, chiar
dac\ pe subiecte diferite, [tiu cât de
greu po]i ajunge la ra]iunea sau la
inima celui ce este orbit de o anume
imagine pe care [i-a format-o despre
Biseric\, despre oamenii ei sau despre
via]a religioas\, `n genere.)

La ora actual\ nu v\d - cel pu]in eu
nu-mi dau seama care ar putea fi - acea
punte, acel posibil punct de `ntâlnire
dintre, hai s\ le zicem pe nume, cei ce
nu cred [i cei ce cred `n Dumnezeu.
Dar, când pare c\ nu mai este nimic de
zis sau de f\cut, ceva mai r\mâne,
totu[i. Deschidem Evanghelia [i citim:
„Iubi]i pe vr\jma[ii vo[tri,
binecuvânta]i pe cei ce v\ blestem\,
face]i bine celor ce v\ ur\sc [i ruga]i-
v\ pentru cei ce v\ vat\m\ [i v\
prigonesc“ (Matei 5, 44). Ceea ce ne-a
`nv\]at, aceea a [i f\cut Hristos
Domnul: El nu a `ncetat s\-i iubeasc\
pe cei care-L r\stigniser\, nici când era
`n cumplite chinuri pe Crucea `nfipt\ `n
Golgota. 

Nu putem, nici noi, r\mâne la nivelul
unor polemici, oricât de necesare ar fi [i
indiferent de cât de inspirat\ ne-ar fi
presta]ia. Cre[tin fiind, nu am voie s\ uit
c\ `n fa]a mea se poate afla, oricând, un
Saul c\ruia „`i este greu a izbi cu
piciorul `n ]epu[\“ (Cf. Faptele
Apostolilor 9, 5 [i 26, 14). Trebuie s\
ies din fund\tura „ireconciliabilelor“ [i
s\ deschid c\mara inimii, s\-i fac loc
acolo oponentului. Când nu m\ mai pot
`ntâlni cu el niciunde, `l pot `ntâlni
acolo. N-o s\-i convin\, cu siguran]\,
cel pu]in nu `n prima faz\. Dar dac\ e
ceva ce poate s\-i `nmoaie
`ncrâncenarea, dac\ e ceva ce mai poate

(de[i nu e obligatoriu!) s\-l scoat\ din
logica de pasaj redat, iar [i iar, de un
disc de vinil de pe care tot sare, `n
acela[i loc, acul de pick-up, atunci acel
ceva e dragostea hristic\. ~n orice lupt\
de ap\rare a credin]ei, vine [i momentul
`n care celelalte arme ale cre[tinului
trebuie s\ tac\, spre a se face auzite doar
b\t\ile inimii, galopând a metanii. E
momentul `n care, pe pomelnicul pe
care-i scriem pe cei dragi ai no[tri,
ad\ug\m [i numele celor care ne
h\r]uiesc, ne atac\, ne vr\jm\[esc. Sau
„doar“ ne trimit la [coal\ spre a depune
cereri... Urm\rind emisiunea mai sus
amintit\, eu mi-am `mbog\]it
pomelnicul personal cu numele Emil [i
Remus. Al\turi de altele, „consacrate“ [i
ele, cum ar fi Cristian Tudor (P.),
Alexandru Toma (P.), Alina (M.-P.),
Drago[ (P.) sau Radu (B.). Eu cred c\,
dincolo de parada de ateism, acestora -
[i altora asemenea lor -, de fapt le este
foarte greu; sunt zbuciuma]i [i au, `n
adânc, o durere pe care sper\ s\ [i-o
anestezieze lovindu-i pe cei ce-[i caut\
pacea `n Dumnezeu. Nu poate fi ceva
de dorit s\ love[ti „cu piciorul `n
]epu[\“, chiar dac\ r\nile nu se v\d
instantaneu!

P.S.: Tare mi-e c\ pân\ [i aceast\
punere pe pomelnic (adic\ pomenire,
cu iubire, la rug\ciunea personal\) va fi
taxat\ drept „atac la persoan\“ de
c\tre cei ce neag\ existen]a lui
Dumnezeu. Dac\-i a[a, v\ rog insistent
s\ m\ (ne) „ataca]i“ cu acelea[i arme.
~n tran[eele inimii ne putem lupta,
astfel, o ve[nicie! {i tot nu ne s\tur\m
unii de al]ii...

Remus Cernea 
[i Emil Moise - pe pomelnic!

„British
Documentary“

aduce la Ia[i 10
pelicule gratuite
� proiec]iile au loc la Casa de Cultur\
„Mihai Ursachi“, de la ora 18, în zilele

de vineri, p=n\ pe 24 aprilie

Cinefilii sunt a[tepta]i p=n\ pe 24 aprilie la cea de-a V-a
edi]ie a evenimentului „British Documentary“, organizat de
British Council Ia[i. Proiec]iile de filme au loc la Casa de
Cultur\ „Mihai Ursachi“, de la ora 18. Edi]ia de anul acesta
include zece proiec]ii care vor fi difuzate în perioada 6 martie
- 24 aprilie, în zilele de vineri, cu excep]ia zilei de 10 aprilie.
Ca [i la edi]iile anterioare, filmele care vor fi prezentate au fost
nominalizate sau sunt câ[tig\toare ale premiilor acordate la
Festivalul de Film Documentar Grierson, din Marea Britanie,
în ultimii ani. Diversitatea temelor abordate r\mâne o
caracteristic\ a „British Documentary“ [i anume, problemele
lumii contemporane. Seria de proiec]ii a fost deschis\ asear\
cu un documentar despre scriitorul Salman Rushdie acuzat de
blasfemie [i urm\rit zece ani de o condamnare la moarte,
conflictele armate din Siria [i din alte zone ale lumii,
redefinirea [i acceptarea sexualit\]ii, statutul femeii în societ\]i
represive, teme artistice, pân\ la subiecte [tiin]ifice. Filmele
sunt subtitrate în limba român\, iar intrarea este liber\. Astfel,
pe 13 martie, va rula filmul „Salma“, cu o durat\ de 91 de
minute, pe 20 martie filmul „Ordine [i dezordine: Povestea
energiei“, cu o durat\ de 60 de minute [i tot `n aceea[i sear\, de
la ora 19, va rula filmul „Siria: ~ntre fronturi“, o produc]ie de
49 de minute. Pe 27 martie ve]i putea urm\ri filmul „Zona de
siguran]\: c=mpurile mor]ii din Sri Lanka“, apoi pe 3 aprilie
vor rula dou\ filme, „B\iatul de pe plaj\“ (28 minute) [i
„Pribegii [oselelor“ (91 minute). ~n penultima vineri va rula
filmul „Problema ajutorului umanitar“ (120 minute), iar pe 24
aprilie, `n ultima vineri din cadrul „British Documentary“ vor
rula alte dou\ filme. Este vorba de „Regina adolescent\ a
frumuse]ii“(58 minute) [i „~n lumina reflectoarelor: Norman
Parkinson“ (75 minute). (Paula SC~NTEIANU)

~n apropiere Sfintelor
S\rb\tori de Pa[ti, reprezentan]ii
Bisericii Toma Cozma din Ia[i
organizeaz\, ca `n fiecare an, un
curs gratuit unde copiii, tinerii [i
to]i cei interesa]i pot `nv\]a cum
s\ `ncondeieze ou\. Acest curs
se va desf\[ura pe perioada
Postului Mare, iar prima [edin]\
are loc ast\zi, de la ora 13 [i va
fi sus]inut\ de formatorii
Vasilica Onofrei [i Codru]a
Nicolau. Cursan]ii trebuie s\
aduc\ de acas\ c=teva ou\ fierte,
albe, restul materialelor
necesare fiind asigurate de
organizatori. „Al\turi de
dobândirea abilit\]ilor în ceea
ce prive[te arta încondeierii
ou\lelor, tehnica propriu-zis\,
ornamenta]ia, motive de
ornamenta]ie, coloritul etc.,

ne-am propus s\ oferim tuturor
participan]ilor [i importante
informa]ii despre subiecte
interesante precum originea
ou\lelor înro[ite, originea
ou\lelor ro[ii în folclorul
românesc, tradi]ii în leg\tur\
cu ou\lele de Pa[ti, ou\le ro[ii
în medicina popular\, în ziceri
populare, ciocnitul cu ou\le de
Pa[ti, jocuri cu ou\ de Pa[ti,
precum [i datina ou\lelor de
Pa[ti la alte popoare“, a
precizat Vasilica Onofrei, unul
dintre formatori. Înscrierile se
fac la numerele de telefon:
0741/706.602 (Orange),
0761/621.994 (Cosmote). Alte
detalii pot fi accesate pe site-ul
parohiei:
www.parohiatomacozma.ro.
(Paula SC~NTEIANU)

Proiectul de guvernare 
al PNL este acum în faza

de dezbatere public\
� sus]ine deputatul Anton Dobo[

Proiectul programului de guvernare
al PNL prezentat de conducerea
central\ se afl\ acum în dezbatere în
cadrul organiza]iilor PNL din ]ar\.
„Acum vorbim pe baza acestui proiect
de program de guvernare, urmând ca
dup\ dezbaterile pe care le vom avea
la nivelul organiza]iilor, cu societatea
civil\ [i mediul de afaceri, programul
s\ fie aprobat în form\ final\ în
forurile de conducere“, a declarat
deputatul ie[ean Anton Dobo[, care a
lucrat la acest proiect. Proiectul PNL
propune m\suri de relaxare fiscal\,
cum ar fi reducerea taxei pe stâlp progresiv pân\ la zero la 31
decembrie 2016, reducerea accizei la carburan]i pân\ la zero
pân\ la 31 decembrie 2016, plafonarea CAS la trei salarii medii
brute pe economie pentru profesiile liberale, cea mai important\
m\sur\ propus\ fiind reducerea TVA la 19% de la 1 ianuarie
2016. De asemenea, este men]ionat\ [i reducerea taxelor
parafiscale cu 50%. „Scopul relax\rii fiscale este acela de a
stimula cre[terea economic\. Nu vrem întoarcerea la m\suri
de austeritate, ci vrem s\ stimul\m economia [i investi]iile.
Programul nu trebuie v\zut ca o în[iruire de m\suri fiscale, ci
ca un principiu de politic\ fiscal\ care s\ creeze bugetul. Avem
nevoie de un buget în cre[tere s\n\toas\, predictibil, pentru a
putea s\ ne ocup\m de obiectivele strategice pe care ni le-am
propus în acest program de guvernare: Educa]ia [i Cercetarea,
S\n\tatea [i Demografia. Acestea ne dau garan]ia pe termen
lung a na]iunii [i pentru aceasta avem nevoie de resursele
financiare adecvate“, a detaliat deputatul. Acesta precizeaz\ c\
în perioada imediat urm\toare liberalii ie[eni vor avea cât mai
multe întâlniri cu cei interesa]i pentru a dezbate aceste proiect.
„Este important s\ dezbatem programul de guvernare, pa[ii pe
care ni-i propunem pentru a putea pune apoi în aplicare un
plan predictibil [i s\ nu mai facem schimb\ri de câteva ori pe
an a[a cum se întâmpl\ acum. Cei din mediul de afaceri ne
spun c\ cel mai mult au nevoie de predictibilitate, dar acest
lucru este valabil la nivelul întregii societ\]i“, a completat
Dobo[. Proiectul integral se poate g\si pe siteul partidului sau pe
blogul deputatului Dobo[. „Orice p\rere este binevenit\, a[a
încât a[tept\m comentariile celor interesa]i [i pe internet“, a
mai spus acesta. (Dana COMAN)

Eveniment inedit pentru ziua de 8 martie, la
Muzeul Unirii de pe L\pu[neanu. Aici va avea loc
vernisajul expozi]iei „Cucoane, coafuri [i smacuri“,
m=ine, `ncep=nd cu ora 11. Evenimentul este
organizat de Muzeul Unirii [i Muzeul de Istorie a
Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova“, organizatorii propun=nd o explorare a
unei fa]ete a universului feminin din „La Belle
Époque“, o privire asupra culiselor vie]ii cotidiene.
„Este vremea rochiilor cu turnur\ [i volane, a
p\l\riilor elegante [i coafurilor îndr\zne]e. Trusele
de toalet\, machiajul, cu micile sale trucuri,
contribuie la creionarea misterului feminin, care nu
poate fi, decât în parte, definit. Expozi]ia invit\ la
exerci]ii de imagina]ie [i d\ vizitatorului

posibilitatea de a-[i construi propria viziune asupra
acestui incitant subiect“, a men]ionat Coralia Costa[,
[ef birou rela]ii publice din cadrul Complexului
Muzeal „Moldova“ Ia[i. Realizat\ în parteneriat cu
Muzeul Literaturii Române Ia[i, Opera Român\ Ia[i
[i Arhivele Na]ionale Ia[i, expozi]ia prezint\ [i piese
din colec]ia „Beautik Haute Parfumerie“ a domnului
Val Iacob, precum [i din colec]ia personal\ Dr.
Hortensiu Aldea. Acest demers expozi]ional a
beneficiat de colaborarea Casei de Mod\ „Nichi“ -
Cristina Nichita [i a Cooperativei „Igiena“ Ia[i, dar
[i de sprijinul Direc]iei Jude]ene de Cultur\ Ia[i.
Expozi]ia va fi deschis\ publicului în perioada 8
martie - 2 aprilie, iar curatorii sunt Aurica Ichim [i
Sorin Iftimi. (Paula SC~NTEIANU)

Pasiona]ii de pietre pre]ioase
care doresc s\ achizi]ioneze un
cadou pentru ziua de 8 martie,
dar [i colec]ionarii care doresc
s\-[i `mbog\]easc\ colec]iile sunt
invita]i la expozi]ia „Cristale de
prim\var\“, organizat\ de
Mineralia, cel mai mare site al
iubitorilor lumii minerale. Vor fi
expuse podoabe [i bijuterii din
ametist, calcedonie, chihlimbar,
perle, agat, jad, lapis, malachit,
turcoaz, rubin sau smarald. Ve]i
putea cump\ra de la expozi]ia cu
v=nzare, la pre]uri acceptabile,
pietre pre]ioase, cristale, produse
decorative [i tot felul de cadouri
autentice [i str\lucitoare.
„Începând cu pietrele de râu [i
pân\ la str\lucitoarele pietre
pre]ioase, încerc\m s\ aducem
cât mai multe informa]ii, s\
discut\m cât mai multe teme [i
s\ prezent\m într-o manier\
clar\ [i corect\ minunata lume
a mineralelor“, spun
organizatorii pe site-ul lor.
Expozi]ia are loc `n cl\direa R a
Universit\]ii „Al. I. Cuza“ de pe
strada L\pu[neanu. Tot `n

aceast\ lun\, Mineralia va
expune `n perioada 20-22 martie
[i la Bac\u, iar `n periaoda 27-29
martie la Tg. Mure[. „Mineralia“
este cel mai important
eveniment dedicat în întregime
pietrelor de podoab\, `ncep=nd
cu pietre de r=u [i p=n\ la
str\lucitoarea lume a pietrelor
pre]ioase. În cadrul ei este
prezentat\ cea mai variat\ gam\
de specii minerale [i cristale,
precum ametist, acvamarin,
azurit, beril, calcedonie, calcit,
carneol, citrin, chihlimbar, coral,
fluorin\, gips, granat, jasp,
labradorit, lapis lazuli, larimar,
malachit, moldavit, opal, pirit\,
safir, serpentinit, serafinit,
smarald, spinel, sugilit,
rodocrozit, rubin, topaz, turcoaz
[i turmalin\. Intrarea la aceast\
expozi]ie este liber\, iar pre]urile
bijuteriilor sunt afi[ate pe fiecare
produs. Acestea `ncep de la
c=]iva lei, o pereche de cercei
din pietre semipretioase [i ajung
la c=teva mii de lei, c=t cost\ o
geod\ uria[\. 
(Paula SC~NTEIANU)

BCU Ia[i
caut\

voluntari
Biblioteca Central\

Universitar\ „Mihai Eminescu“
Ia[i ofer\ studen]ilor interesa]i de a
câ[tiga experien]\ pentru viitoarea
carier\, oportunitatea de a se
implica în calitate de voluntari în
diverse activit\]i ale bibliotecii.
Astfel, studen]ii vor avea
posibilitatea: de a intra `n contact
cu oameni din diverse domenii; de
a în]elege domeniile de activitate
ale bibliotecii; de a înv\]a lucruri
noi, ca invitat la diversele
evenimente organizate [i/ sau
g\zduite de bibliotec\; de a-[i
descoperi [i perfec]iona abilit\]ile
personale. Ace[tia vor fi implica]i
în diverse evenimente organizate
[i/ sau g\zduite de bibliotec\, iar `n
func]ie de solicit\ri, `n diverse
activit\]i biblioteconomice, în
func]ie de solicit\ri. Perioada de
voluntariat este de minim 3 luni.
Persoanele interesate trebuie s\
trimis\ CV-ul pe adresa
bcumeiasi@gmail.com, pân\ cel
târziu la data de 20 martie 2015,
cu subiectul „voluntar“. (P.S.)

Curs gratuit de
încondeiat ou\ la Biserica

Toma Cozma

COL}UL PARLAMENTARULUI
Universul feminin din „La Belle Époque“,

expus la Muzeul Unirii

„Cristale de prim\var\“
pentru ziua de 8 Martie,

`n cl\direa R a UAIC
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Parlamentarii polonezi se antreneaz\
pentru un r\zboi cu Rusia

Parlamentarii polonezi urmeaz\ s\ se
antreneze militar din cauza temerilor c\
r\zboiul din Ucraina se poate extinde, relateaz\
BBC. Pre[edintele Seimului (Camera inferioar\
a Parlamentului polonez) a anun]at c\ membrii
Legislativului vor face preg\tire militar\ într-un
poligon al armatei. La antrenamente vor
participa inclusiv parlamentarii în vârst\ de
peste 50 de ani „care arat\ s\n\to[i [i tineri“,
care vor fi excepta]i de la aceast\ limit\ de
vârst\. Potrivit strategiei de securitate pe care
Var[ovia a adoptat-o recent, Polonia este
amenin]at\ de r\zboi [i consider\ Rusia agresor.
Antrenamentele au scopul s\ le arate tinerilor
polonezi c\ a venit timpul s\ înceap\ s\ se
preg\teasc\ pentru a-[i ap\ra ]ara în aceste
„vremuri tulburi“, a declarat Sikorski. Ministrul
polonez al Ap\r\rii i-a îndemnat pe polonezii cu
vârsta cuprins\ între 18 [i 50 de ani s\ participe
voluntar la antrenamente militare. Ini]iativa cu
privire la parlamentari a ap\rut dup\ ce
Krystyna Pawlowicz, o deputat\ în vârst\ de 63
de ani, a solicitat s\ se antreneze militar pentru
a oferi un exemplu. Var[ovia este unul dintre
cei mai duri critici ai ac]iunilor Moscovei în
Ucraina, iar numero[i polonezi sunt îngrijora]i
c\ ]ara lor ar putea s\ fie atacat\. Potrivit unui
sondaj efectuat în mai, aproximativ 61% dintre
polonezi considerau c\ securitatea ]\rii lor era
amenin]at\ de criza din Ucraina. Alt sondaj,
efectuat în aprilie, în cadrul c\ruia participan]ii
au fost întreba]i care este ]ara de care Polonia ar
trebui s\ se team\ cel mai mult, aproximativ
80% dintre responden]i au spus c\ aceasta este
Rusia.

Nem]ov investiga moartea unor
militari ru[i în Ucraina

O not\ scris\ în grab\ pe o foaie de hârtie
A4, în timpul unei discu]ii între Boris Nem]ov,
ucis în urm\ cu o s\pt\mân\ la Moscova, [i o
colaboratoare a sa, arat\ c\ opozantul rus
preg\tea un raport despre militarii ru[i mor]i în
conflictul din Ucraina, relateaz\ Reuters. Cu o
zi înainte de a fi ucis în apropiere de Kremlin,
s\pt\mâna trecut\, opozantul rus [i
colaboratoarea sa apropiat\ Olga {orina au
discutat despre o investiga]ie sensibil\ pe care
el o preg\tea în leg\tur\ cu sprijinul acordat de
Moscova rebelilor proru[i din estul Ucrainei.
Temându-se c\ biroul lor este supravegheat de
serviciile de informa]ii ruse, Nem]ov a recurs la
note scrise. „M-au contactat ni[te para[uti[ti
din Ivanovo. {aptesprezece mor]i, nu le-au dat
niciun ban, dar pentru moment le este team\
s\ vorbeasc\“, a scris el într-o not\ prezentat\
de {orina agen]iei Reuters. „Nu voia s\ spun\
nimic, ca m\sur\ de precau]ie. Nu voia s\ o
spun\ cu voce tare, de aceea mi-a scris pe
hârtie“, a declarat ea. Autenticitatea notei
scrise de mân\ nu poate fi confirmat\
independent, precizeaz\ Reuters. Începând din
var\, au circulat informa]ii potrivit c\rora mul]i
militari ru[i au murit în luptele din estul
Ucrainei, soldate în total cu peste 6.000 de
mor]i. În pofida a ceea ce Ucraina [i alia]ii s\i
occidentali sus]in c\ sunt dovezi cople[itoare,
Moscova neag\ c\ ar trimite trupe sau arme în
regiune, afirmând c\ ru[ii care lupt\ în Ucraina
sunt voluntari. De aceea aceast\ not\ a lui
Nem]ov este atât de sensibil\ - probabil
suficient de sensibil\ pentru a oferi un motiv
pentru asasinarea lui, consider\ prietenii
opozantului rus, ad\ugând îns\ c\ se îndoiesc c\
acesta a fost principalul motiv al crimei.  

B\rba]ii au tendin]a de a fi mai
narcisi[ti decât femeile

B\rba]ii tind s\ fie mai narcisi[ti decât
femeile, conchide o analiz\ a datelor provenite
din 355 de studii [i alte lucr\ri publicate timp
de trei decenii [i care au implicat mai mult de
470.000 de persoane. Cercetarea s-a axat pe trei
tr\s\turi ale narcisismului: voin]a de putere,
exhibi]ionismul [i ideea c\ totul i se cuvine
celui care sufer\ de acest sindrom.
„Narcisismul este legat de diferite disfunc]ii
mentale ale individului, [i anume
incapacitatea de a men]ine rela]iile cu ceilal]i,
agresivitate [i comportament lipsit de etic\ de
durat\“, explic\ Emily Grijalva, profesor
asistent de resurse umane la Universitatea
Buffalo din statul New York, autorul principal
al studiului. Îns\, „în acela[i timp, narcisismul
permite stimularea respectului de sine,
contribuie la stabilitatea emo]ional\ [i la
tendin]a de a se afirma ca lider“, a ad\ugat
specialista. „Prin examinarea diferen]elor
dintre b\rba]i [i femei în privin]a
narcisismului ar putea fi posibil s\ se
determine diferen]ele dintre sexe când au
acces la func]ii de r\spundere, precum [i în
alte domenii importante“, spune psihologul.
Ace[ti cercet\tori au descoperit c\ cea mai mare
diferen]\ de gen se refer\ la ideea ca „totul i se
cuvine“, b\rba]ii având mai mult tendin]a decât
femeile s\ revendice anumite privilegii. A doua
diferen]\ major\ este voin]a de autoritate [i
domina]ie. „Comparativ cu femeile, b\rba]ii
arat\ o mai mare siguran]\ [i dorin]\ de putere“,
spune Grijalva. Cu toate acestea, „nu am
descoperit nici o diferen]\ în ceea ce prive[te
tendin]ele exhibi]ioniste, ceea ce înseamn\ c\
b\rba]ii [i femeile dau la fel de mult dovad\ de
vanitate, de nevoia de a fi admira]i [i de lips\
de empatie“, a mai spus sursa citat\.
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Dispari]ia avionului MH370 al
companiei Malaysia Airlines, la 8
martie 2014, continu\ s\ fie unul
dintre cele mai mari mistere ale
avia]iei [i s\ genereze dezbateri
aprinse [i teorii dintre cele mai
bizare.

De[i a trecut un an, cea mai ampl\
opera]iune de c\utare din istoria avia]iei nu
a reu[it s\ clarifice dispari]ia avionului
Boeing 777-200, care avea la bord 227 de
pasageri [i 12 membri ai echipajului. Avi-
onul decolase de pe aeroportul din Kuala
Lumpur [i urma s\ aterizeze la Beijing, dar
la mai pu]in de o or\ dup\ decolare, contac-
tul cu echipajul s-a întrerupt. „Noapte bun\
trei [apte zero malaysian“ au fost ultimele
cuvinte auzite din cabin\ [i niciun semnal
de alert\ nu a fost transmis. Analiza datelor
de zbor a determinat autorit\]ile respons-
abile cu opera]iunea de c\utare s\ cread\ c\
avionul s-a îndreptat spre sudul Oceanului
Indian, unde s-a pr\bu[it. C\ut\rile pe ap\ [i
pe uscat s-au concentrat ini]ial pe ruta pro-
gramat\ a aeronavei. Dar dup\ câteva zile,
analiza datelor de zbor a ar\tat c\ avionul ar
fi deviat de la ruta obi[nuit\, astfel c\ efor-
turile de c\utare s-au mutat din Marea
Chinei de Sud spre strâmtoarea Malacca [i
apoi într-o zon\ din sudul Oceanului Indian.

Vietnamul, Malaysia, China, Thailanda,
India, Australia, Noua Zeeland\ [i Statele
Unite au trimis nave [i aeronave pentru a
sus]ine eforturile de c\utare. Începând cu
30 martie 2014, c\ut\rile sunt conduse de
un Centru comun de coordonare (JACC) cu
sediul ini]ial în Perth, transferat în prezent
la Canberra.

Informa]ii ascunse de guverne?

Pentru c\ nu s-au g\sit fragmente ale
epavei la suprafa]\, eforturile de c\utare s-
au concentrat în ultimul an pe cercetarea
fundului oceanului. Australia a alocat 90 de
milioane de dolari australieni (70 de mi-
lioane de dolari americani) pe doi ani pen-
tru c\utarea avionului, dar Malaysia [i
China contribuie de asemenea cu fonduri.
Costul total al c\ut\rilor ar putea ajunge la
câteva sute de milioane de dolari, potrivit
estim\rilor presei.

Lipsa informa]iilor despre dispari]ia
cursei MH370 a generat unele dintre cele
mai bizare teorii ale conspira]iei despre
unul dintre cele mai mari mistere ale
avia]iei, precum [i o dezbatere aprins\ pe
Internet, comenteaz\ Euronews.

De la argumente [tiin]ifice pân\ la cele
mai stranii ipoteze, toate teoriile iau în con-
siderare faptul c\ lipse[te o pies\ din puz-
zle. Tim Clark, directorul companiei
aeriene Emirates Airlines aprecia în noiem-
brie c\ unele informa]ii sunt ]inute secrete,
îns\ Guvernul malaysian a negat ferm acest
lucru.

Unele teorii men]ioneaz\ deturnarea
avionului, altele evoc\ o eroare tehnic\ sau
de pilotaj. Scenariile merg îns\ mult mai
departe, de la ideea c\ ar fi fost doborât în
mod accidental, sau c\ zborul MH370 ar fi
de fapt avionul MH17 doborât în iulie în
Ucraina, pân\ la varianta conform c\reia a
fost r\pit de extratere[tri sau de talibanii
din Pakistan pentru a fi folosit în scopuri
teroriste.

Pakistanezii, ru[ii sau extratere[trii?

Nigel Cawthorne, autorul c\r]ii „Cursa
MH370 Misterul“ a scris c\ avionul ar fi

putut fi doborât accidental în timpul unor
exerci]ii militare comune americano-thai-
landeze, în Marea Chinei de Sud. Fostul
director al companiei franceze Proteus
Airlines, Marc Dugain, consider\ c\ aeron-
ava ar fi putut fi doborât\ de armata ameri-
can\, de teama unui atentat asem\n\tor
celor de la 11 septembrie, care viza baza
naval\ a SUA din insula Diego Garcia, si-
tuat\ în Oceanul Indian. Fostul pilot [i
expert CNN Jeff Wise speculeaz\ c\
MH370 ar putea fi intact [i s-ar afla în
Rusia, dup\ ce ar fi aterizat în Kazahstan în
cadrul unui complot orchestrat de ru[i.

Un locotenent-general american în re-
zerv\ a lansat ideea c\ avionul ar fi fost
deturnat [i dus în Pakistanul controlat de
talibani, pentru a fi folosit la transportul

armelor de distrugere în mas\, necesare
unui atac asupra Israelului. Ideea a fost
sus]inut\ de patronul de pres\ Rupert
Murdoch, care a scris pe Twitter: „Poate
nu pr\bu[it, ci furat, efectiv ascuns, poate
în Pakistan, ca ben Laden“.

O alt\ variant\ este c\ avionul MH370
ar fi de fapt cursa MH17, apar]inând tot
companiei Malaysia Airlines, care a fost
doborât\ în estul separatist al Ucrainei la
17 iulie 2014. În fine, una dintre cele mai
bizare teorii este c\ avionul ar fi fost r\pit
de extratere[tri. Un sondaj CNN/ORC
International efectuat la dou\ luni dup\ dis-
pari]ia cursei MH370 a ar\tat c\ aproape
10% dintre americani cred c\ extratere[tri
sau fiin]e dintr-o alt\ dimensiune au fost
implicate în acest caz. ⊳

O fotografie care prezint\
lumina atât ca und\, cât [i ca
particul\, a fost realizat\
pentru prima dat\ în istorie
de cercet\torii de la École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne (EPFL) din
Elve]ia. Savan]ii vorbesc de
multe decenii despre unul
dintre cele mai frustrante
paradoxuri ale [tiin]ei
moderne - faptul c\ lumina
exist\ atât ca und\, cât [i ca
particul\, în acela[i timp, dar
nu poate fi v\zut\ niciodat\
simultan în ambele st\ri.
Albert Einstein a fost primul
cercet\tor din lume care a
descris aceast\ stare dual\ a
luminii în anul 1905,
încercând s\ explice unele
dintre comportamentele
aparent contradictorii ale
acesteia. Totu[i, atunci când
oamenii de [tiin]\ au încercat
de-a lungul secolului trecut
s\ observe cele dou\ st\ri, ei
au surprins lumina
comportându-se fie ca
particula foton, fie ca o und\
electromagnetic\. Recent,
cercet\torii de la EPFL din
Elve]ia au reu[it s\ realizeze
primele fotografii din lume
care au surprins o raz\ de
lumin\ comportându-se
simultan atât ca und\, cât [i
ca particul\. Realizarea lor
demonstreaz\ c\ Albert
Einstein a avut dreptate
atunci când a formulat teoria
potrivit c\reia radia]ia
electromagnetic\ ar putea s\
se comporte simultan atât ca
und\, cât [i ca particul\.
Tehnica utilizat\ pentru
realizarea acestei imagini ar
putea fi folosit\ [i în alte
domenii de activitate, precum
dezvoltarea unor computere
extrem de rapide, care vor fi
capabile s\ exploreze [i s\
analizeze st\rile cuantice ale
materialelor.
Comportamentul de und\ al

luminii poate fi v\zut în mod
clar atunci când lumina este
refractat\ printr-o prism\ [i se
descompune în diverse
culori, în func]ie de
lungimile lor de und\.
Lumina poate fi v\zut\
comportându-se [i ca o
particul\ - precum fotonii
propulsa]i ca o radia]ie, emi[i
de materiale precum uraniul,
sau atunci când gazele din
atmosfera înalt\ terestr\ sunt
lovite de vânturile solare [i
produc aurore boreale
deasupra polilor.

Cum a decurs
experimentul
În studiul lor, publicat în

revista Nature
Communications, cercet\torii
elve]ieni au realizat un
experiment inedit, în cadrul
c\ruia au folosit electroni cu
scopul de a realiza o imagine a
luminii. Folosind un microscop
electronic de ultim\ genera]ie -
unul dintre singurele dou\ care
exist\ în prezent în lume -,
autorii acestui experiment au
reu[it s\ realizeze prima
fotografie cuantic\ a luminii.
Experimentul a constat în
proiectarea unui fascicul laser
asupra unui nano-fir metalic
microscopic. Astfel, lumina
parcurgea acel fir, ca und\, de
la un cap\t pân\ la cel\lalt.
Atunci când undele le
întâlneau pe cele care se
deplasau în sens opus, ele
formau o „und\ sta]ionar\“
care emitea ea îns\[i lumin\,
dar sub form\ de particule.
Apoi, proiectând un flux de
electroni în proximitatea nano-
firului, cercet\torii elve]ieni au
reu[it s\ capteze o imagine care
prezint\ simultan natura dubl\
a luminii - und\ [i particul\. ⊳

Premier\ mondial\:

O fotografie prezint\
lumina atât ca und\,

cât [i ca particul\
Gigi Becali ar putea deveni, de

s\pt\mâna viitoare, un om liber, dup\
ce magistra]ii Judec\toriei Medgidia au
admis, vineri, cererea acestuia de elib-
erare condi]ionat\ din Penitenciarul
Poarta Alb\, unde execut\ trei ani [i
[ase luni de închisoare în dosarul „Va-
liza“. Decizia de vineri a Judec\toriei
nu este definitiv\, iar procurorii au
f\cut apel. Astfel, Gigi Becali va
râmâne în închisoarea de la Poarta Alb\
pân\ la solu]ionarea contesta]iei. 

Avocatul lui Gigi Becali a cerut,
vineri, instan]ei, s\ admit\ cererea de
eliberare condi]ionat\ a creditorului
Stelei, întrucât a fost recompensat în
penitenciar, a muncit [i a scris dou\
c\r]i, în timp ce procurorul a sus]inut
c\ perioada executat\ de Becali nu a
dus la îndreptarea acestuia. Avocatul
Bogdan Vlad i-a spus judec\torului
c\ sunt îndeplinite toate condi]iile
pentru eliberarea condi]ionat\ a lui
Gigi Becali, în primul rând pentru c\
a executat frac]ia de pedeaps\, res-
pectiv dou\ treimi, conform Codului
penal vechi [i mai bine de jum\tate
din pedeaps\, potrivit noului cod.

Bogdan Vlad a mai ar\tat c\
Becali are 185 de zile câ[tig, carac-
teriz\ri foarte bune, a muncit [i a
scris dou\ c\r]i, una pe teme reli-
gioase [i cealalt\ pe teme sportive, a
fost recompensat de 11 ori în timpul
deten]iei [i a participat la toate activ-
it\]ile din penitenciar. Avocatul a
precizat c\ Gigi Becali a achitat inte-

gral prejudiciul constatat în dosarele
în care a fost condamnat, precum [i
dobânzile aferente. 

Procurorul prezent la [edin]a de
judecat\ a cerut instan]ei s\ resping\
cererea, pe motiv c\ nu este sufi-
cient\ perioada executat\ de Becali
în penitenciar [i c\ aceasta nu a dus
la îndreptarea fostului cioban. Pro-
curorul a precizat c\ Becali a fost
sanc]ionat de mai multe ori discipli-
nar pe parcursul deten]iei, acesta

fiind unul dintre motivele pentru ca-
re nu ar trebui eliberat condi]ionat. 

Gigi Becali are de executat o
pedeaps\ de trei ani [i [ase luni, dup\
ce a fost condamnat, în 20 mai 2013,
la trei ani de închisoare în dosarul
schimbului de terenuri cu Ministerul
Ap\r\rii [i a primit ulterior un spor
de [ase luni, dup\ alte dou\ con-
damn\ri, în dosarul „Valiza“ [i în cel
al sechestr\rii celor care i-au furat
ma[ina. ⊳

Pre[edintele Klaus Iohannis a
semnat, vineri, decretul de eliberare
din func]ia de consilier preziden]ial
pentru securitate na]ional\ a lui
Adrian-George Scutaru [i înlocuirea
lui cu Ion Opri[or, care de]inea func-
]ia de consilier de stat la Secreta-
riatul CSAT.

George Scutaru a fost numit în
func]ia de consilier preziden]ial pe
22 decembrie, când pre[edintele
Klaus Werner Iohannis a semnat de-

cretul de numire a sa în func]ia de
consilier preziden]ial, al\turi de
Sorin-Dan Mihalache, Dan-Andrei
Muraru, Cosmin-{tefan Marinescu [i
Tatiana Niculescu Bran. George
Scutaru era consilier preziden]ial în
cadrul Departamentului Securit\]ii
Na]ionale.

În locul lui Scutaru va veni Ion
Opri[or, care pân\ în acest moment a
de]inut func]ia de consilier de stat la
Secretariatul CSAT, înc\ din manda-

tului fostului pre[edinte, Traian B\-
sescu.

George Scutaru, fost lider al de-
puta]ilor PNL, a fost jurnalist al
agen]iei Mediafax din 1993 pân\ în
1998, când a devenit consilier al pre-
[edintelui ApR, Teodor Mele[canu,
forma]iune politic\ la care [i-a depus
[i adeziunea. În 2001 Scutaru devine
membru al PNL, în urma fuziunii cu
ApR, [i ob]ine în 2002 func]ia de
pre[edinte al Biroului Politic Te-
ritorial PNL Buz\u.

Din 2010 [i pân\ anul acesta a
condus organiza]ia jude]ean\ a PNL
Buz\u. Scutaru a de]inut trei man-
date consecutive de deputat [i s-a
specializat în probleme de securitate,
dup\ ce a absolvit Facultatea de Is-
torie la Universitatea Bucure[ti.⊳

Palatul Cotroceni:

Consilierul pentru securitate
na]ional\, eliberat din func]ie

Creditorul Stelei, la un pas 
s\ fie eliberat condi]ionat

�� de[i a fost condamnat penal `n trei dosare separate, 
Gigi Becali ar putea ie[i din `nchisoare dup\ mai pu]in de doi ani 

Zborul MH370: Un an de mister
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Texte: Cip IE{AN, Desene: Jup

M=ine e 8 martie. Pentru
reprezentantele sexului frumos,
o zi important\, a lor, a[adar ele
se bucur\ acum, `n a[teptarea
darurilor de la sexul nefrumos.
Ele mai au, simultan, [i un
motiv de nemul]umire: cu 8
Martie se `ncheie o lung\ serie
de anivers\ri din care au avut
de profitat. Unii pomenesc
perioada 1-8 martie, al]ii, cu
picioarele pe p\m=nt, zic c\
seria ar fi `nceput de Valentine’s
Day, continu=nd cu
Dragobetele, `n timp ce reali[tii
amintesc [i Luna Cadourilor,
`nceput\ cam de prin
septembrie, de c=nd cu noile
colec]ii toamn\-iarn\ ...

{i pentru b\rba]i ziua de 8
Martie are dou\ fe]e, ca moneda
r\mas\ `n portofel dup\
cump\rarea de daruri pentru
femei: e o zi de u[urare pe
partea economic\, dar [i una de
preg\tiri: luni e 9 Martie, c=nd
memoria celor 40 de Mucenici
din Sevastia se cinste[te pe baz\
de produse de patiserie

`nsiropate cu miere [i pres\rate
cu nuc\ pisat\... Ni se spune `n
casc\ „B\\\, asta s\ bei tu!“...
A[adar, memoria lor se
cinste[te cu un num\r egal de
pahare cu vin ro[u. Ni se pare
c\ e discriminare, pe undeva: ar
fi normal s\ se cinsteasc\ tot cu
num\r de pahare [i al]i sfin]i din
calendar, de la Soborul Sfin]ilor
70 de apostoli (4 ianuarie), la
Sfin]ii 20 000 de Mucenici ar[i
`n Nicomidia (28 decembrie).

���

Treburile s-au brodit: pe 8
Martie, b\rba]ii s\rb\toresc
femeile din anturaj, iar pe 9
deja au uitat asta, fiind prea
preocupa]i. M=ine se scot mai
ieftin, fiind duminic\, deci
colegele de serviciu nu se pun.
V\ da]i seama ce-ar fi fost dac\
Ziua Femeii ar fi picat pe 10
martie: s\rb\toritele ar fi
petrecut-o `n cas\, `ngrijind
suferinzii [i prepar=nd bor[ de
sfecl\ sau aduc=nd din beci
c\ni]e cu zeam\ de varz\!

Experien]a ne `nva]\ c\ dup\
zi vine noapte, c\ dup\ ploi vin
inunda]ii [i c\ dac\ 8-9 martie
pic\ duminic\-luni iese cu
scandal `n anumite situa]ii. Fie,
de pild\, un birou plin de colegi
de ambele sexe. Duminic\, 8
martie, e zi liber\; luni, colegele
vor aduce la birou mici trata]ii,
fursecuri [i bomboane cu lichior.
Lichiorul \sta va fi pentru colegii
de birou ca surprizele din ou\le
de ciocolat\ pentru copii, fiecare
va dori mai mult. A[a se va ivi
prima sticl\ de vin spumos:
„Ziua colegelor, [efu’, nu servi]i
un p\h\rel?“. Dup\ o or\,
angaja]ii vor trece de la
s\rb\toarea colegelor la
comemorarea mucenicilor, cu tot
ritualul. Restul, filmat cu
telefonul, la jurnalele de [tiri, sub
titlul „Dezm\] bugetar la locul de
munc\“ sau cam a[a. S\ ave]i
grij\, a[adar, fiindc\, vorba aia,
„Cine mucenici de luni cinste[te,
p=n\ s=mb\t\ nu se opre[te!“.

Masterchefliu

Cititorii Bombei, cei mai informa]i!

40 de mucenici: 
unii mari, al]ii mai mici

Acachie, Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie,
Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc,
Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie,
Aetius, Flavie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie,
Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie,
Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Severian, Hudion,
Meliton, Aglaie, Filoctimon... 40 `n cap! 40 de
prenume, c=te unul pentru fiecare mucenic cinstit cu
g=ndul [i cu fapta. Dac\ sunt greu de re]inut se pot nota
[i `n palm\, discret, cu pixul, dar s\ fie min\ de calitate,
s\ nu se duc\ pe palmele celor cu care ve]i da m=na
luni. Nu ne-am g=ndit nici o clip\ c\, dup\ al en[pelea
mucenic cinstit, vreun cititor ar putea paria cu
comesenii (pe zece mucenici, de pild\), la bufet, c\ [tie
cum se numesc cei `n amintirea c\rora deja s-au
afumat; am dat lista pentru cultura general\, `n caz c\
participa]i la vreun concurs gen „Ghice[te Mucenicul!“.

Mai mult, cu aceast\ ocazie, v\ pute]i personaliza
paharele din gospod\rie, dup\ numele mucenicului
aferent; astfel, nu ve]i mai spune doamnei „Vai, am
spart din gre[eal\ un pahar!“, ci „Drag\, `mi pare r\u,
i-am ciobit buza lui Sisinie, c=nd l-am cl\tit `n
chiuvet\!“, iar doamna va [ti exact despre ce e vorba.

Pahar [i impar

Scrisoarea de 8 Martie a
elevului Nelu

drag\ M\ma!
+n ficare an ne spune domna c\ vine zioa la tote femeile

d=n lume cea ce nuia[a c\ tu e[t toamna iar bunica sa n\scut
=n an bisept [ii se s\rb\tore[te dec=t odat\ la cinci ani nu ca
bunicu celant care la s\rb\torit cu mas\ mare [ii tort d=n gr=u
[i lum=n\ri prima dat\ [ii dupaia deabea dup\ [apte ani c=n
nici na fost prezent c\ [ii prima dat\ na venit s\ suflen
lumin\ri c\ stetea =ntins. Nea mai spus s\ scrim o felcitare ca
dou de 8pt marte da ieu vreu s\] eau cadou care nu pot scri
depsre el c\ mai afl\ vecinu c\ vreau s\i =nprumut cuco[\lul
d=n ograd\ care cucurig\e [i sc=r=e totimpu cas\ faci [ii tu de
zioa femei o cioarb\ gustos\ [ii ferbinte finc\ mam c-am
s\turat de supile la pacet f\cute cu ap\ rece care mise lipe[te
de ceru guri. }oi mai aduce alte cadour dar ear nu pot scri ce
anumea finc\ afl\ domnele profesore [i =ncue u[ea la
cancelare s\ nu mai pot s\ eau d=n cuer paltonu de pele pe
care am pus ocii c\ crec\ ]ise potrive[te. Deaea mai bine =]i
desemnez o felcitare de zioa ta [i cu cadourle cum ]o fi
norocu. S\ tr\e[ti mam=!

Nelu fiu t\-u iubit

Azi e s=mb\t\, 7 martie, o
zi mai liber\. M=ine e
duminic\, 8 Martie, Ziua
Femeii, mai pu]in liber\.
Poim=ine e luni, 9 martie,
[i mai aglomerat\. Cum v\
descurca]i `n contextul
acestor evenimente
explozive, marc=nd
`nceputul prim\verii? Dac\
v\ sau nu v\ descurca]i,
din testul nostru afla]i:

���

1) Ce va fi m=ine, 8 Martie?
a) Una dintre prea pu]inele

zile dedicate femeilor. / b) Ajunul
zilei de 9 martie, cea dedicat\
b\rba]ilor. / c) Duminic\.

2) Ce va fi poim=ine, 
9 Martie?

a) Ziua de dup\ mirifica
s\rb\toare a femeilor. / b) Ajunul
zilei de dres. / c) Dup\ duminic\
vine luni, evident.

3) Ce preg\ti]i azi, `n ajun de
8 Martie?

a) Sticlu]a de parfum pentru
so]ie, s\ i-o dau m=ine. / b)
Sticlu]ele de ro[u pentru mine, s\
le beau poim=ine. / c) Aluat
pentru sfin]i[ori cu miere [i nuc\.

4) Ce ve]i face m=ine, de 8
Martie?

a) Voi s\rb\tori Femeia, cu F
mare. / b) Voi a[tepta. / c) Voi
coace sfin]i[orii cu miere [i nuc\.

5) Ce ve]i face poim=ine, pe 9
martie?

a) M\ voi drege dup\
pr\jiturile din ajun, dac\ voi
amesteca fri[c\ [i crem\. / b) Voi
num\ra. / c) Voi m=nca sfin]i[orii

cu miere [i nuc\, normal, c\ doar
nu i-am f\cut ca s\ m\ uit la ei!

���

Nota]i c=te trei puncte pentru
fiecare liter\ c) `ncercuit\, apoi
`nmul]i]i rezultatul cu ziua de
na[tere a so]iei. Pune]i dou\
puncte pentru b), aduna]i-le [i
`nmul]i]i-le cu num\rul ob]inut
mai sus. Aduna]i c=te un punct
pentru fiecare variant\ a), apoi
scoate]i radicalul [i arunca]i-l.
Logaritma]i, apoi duce]i
bisectoarea unghiului <abc
format de cele trei puncte de
vedere din test, p=n\ c=nd se
`nt=lne[te cu paralela sa. {i un
c\lduros „La mul]i ani!“ mamelor
din lumea-ntreag\.

ProTest

Test cu perechea 8-9 martie

Mii de floricele sau 40 de p\h\rele?

Mâine e ziua ta, zi frumoas\ ca tine!

Rom=nii, cei mai cinsti]i europeni!
��M=ine femeile vor face cinste na]iei, iar poim=ine fiecare se va cinsti dup\ datina din b\tr=ni. Cinste lor!
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7-11.00 PLAY THE DAY cu Andrei
IVA{C [i Iulia N|NESCU. Apas\ pe
buton dac\ vrei s\ ascul]i cea mai
buna muzic\ [i cele mai noi [tiri, ̀ n
fiecare or\, f\r\ dou\ minute. ~]i faci
ziua bun\ cu Radio HIT. Un radio de
TREZIT. 

11.00-13.00 DREAM TEAM DE HIT cu
Bianca IOAN. Spa]iu radiofonic
rezervat vis\torilor cu scaun la cap.
Pune urechea pe 94,9 FM [i f\
parte din echipa Dream TEAM.

13.00-14.00 HIT BOX cu Bianca IOAN.
Ora ta de muzic\ retro, de la HIT.
Cum oamenii speciali merit\ numai
specialit\]i, Hit Box ̀ ]i face dup\-
amiaza... altfel.

14.00-18.00 HIT THE CITY cu Radu
CRISTIN. Lu\m cafeaua, d\m radioul
mai tare, deschidem vortexul. ~n
dimensiunea noastr\ exist\ doar
muzica bun\ [i informa]ia care ne
intereseaza. Iar de la 17.00 la 18.00
ai ora ta de sport. ~n DIVIZIA
GALACTICAde BAHLUI cu Paul
COSTAS. 

18.00-20.00 Hit Delicious cu Anca
MEDELEANU. Un program plin de
savoare ̀ n care hiturile ]in loc de
m=ncare! Ia’si ASCULTA!
{i nu uita: ai HITEXPRES cu Iulia
N|NESCU [i Andrei Sandrino de la
8.00 la 18.00.

RADIO HIT
S=mb\t\:
00:00 - 06:00 - All the Dance hits… One

station!
06:00 - 07:00 - Hit Music Only
07:00 - 08:00 - Hit Music Only
08:00 - 09:00 - Tunelul Timpului
09:00 - 11:00 - Hit Music Only
11:00 - 15:00All The Hits, One Week-end 
15:00 - 17:00 Top Hit 30 cu Valentin Darii 
17:00 - 18:00 Week-end cu Dr Hit 
18:00 - 22:00 - Hit Music Only
22:00 - 24:00 - All the Dance hits… One

station!

Duminic\:
00:00 - 06:00 - All the Dance hits… One

station!
06:00 - 07:00 - Hit Music Only
07:00 - 08:00 - Hit Music Only
08:00 - 09:00 - Arhivele Mileniului III
09:00 - 11:00 - Hit Music Only
11:00 - 15:00All The Hits, One Week-end 
15:00 - 17:00 Dance Chart 20 cu Adrian

Jarav\] 
17:00 - 18:00 Week-end cu Dr Hit 
18:00 - 22:00 - Hit Music Only
22:00 - 23:00 - All the Dance hits… One station!
23:00 - 01:00 - Magnetic Sound cu Dj Mike

IMPACT FM ANTENA 1 IA{I 

S=mb\t\
11:00 S\n\tate cu proprietate
11:42 City Puls
Duminic\
11:00 City Puls
11:42 Total Sport

TELE M

17:00 (R) Tirigong 
18:00 Top 7 (Retrospectiva

s\pt\mânii)
19:00 FILM

08.00 Mistere [i conspira]ii (r)
09.00 Drumul lui Le[e (r)
10.00 Via]a cu Derek (s)
11.00 Deporta]ii
12.00Artdelenisme
12.30 WELLnessim]im bine ̀ n

Rom=nia
13.00 Negusorii de ocazii (r)
13.30 Istorii ̀ nc=lcite
14.00 Memorialul durerii
15.00 Tenis Cupa Davis
18.00 Telejurnal. Sport. Meteo
18.30 5x5 minute de istorie
19.00Arte, carte [i capricii
20.10 Revolta de pe Bounty

(ac]iune, 1984)
22.20Adev\rul adev\rat

(dram\, 1998)
00.30 Arte, carte [i capricii (r) 

07.00 Mo[tenirea contesei
Behague (do)

08.00 Necazuri de pu[toaic\ (s)
09.20 Baroana de la miezul

nop]ii (comedie, 1939)
11.00 Gala umorului (r)
12.10 La bra] cu tinere]ea
14.00 Telejurnal. Sport. Meteo
14.30 Selec]ia na]ional\

Eurovision
15.10 Ora Regelui (r)
16.00 Tezaurul Rom=niei de la

Moscova (r)
17.00 Medici de gard\ (r)
18.00 Exclusiv ̀ n Rom=nia
18.50 Teleenciclopedia
19.45 Sport
20.00 Telejurnal. Meteo
21.10Angelica [i sultanul

(aventuri, 1968)
22.55 Profesioni[tii (best of)
23.55 Mia Farrow... (dram\,

1995/ II)

TVR 1 TVR 2
06.00 Curcubeul de pe[ti[ori

(d.a.)
07.00 {tirile ProTV
10.00 I like IT
10.30 Ce se ̀ nt=mpl\, doctore?
11.00 Sunt celebru, scoate-m\

de aici! (r)
13.00 {tirile ProTV
13.05 {apte suflete (dram\,

2008)
15.00 Evolu]ie (comedie, 2001)
17.00 Excursie cu surprize

(aventuri, 2006)
19.00 {tirile ProTV. Sport.

Vremea
20.30 Sunt celebru, scoate-m\

de aici!
22.30 Distrac]ie cu Dick [i Jane

(comddie, 2005)
00.45 Evolu]ie (f/r)
02.30 Distrac]ie cu Dick [i Jane

(f/r)
04.30 {apte suflete (f/r)

PRO TV
07.30 Fii pe faz\
08.30 Imagini incredibile...
09.00 Mondenii
10.00 Jurnalul STV Junior
10.30 Click! Poft\ bun\!
11.00 Secretul lui Nemesis (f/r)
13.00Adev\ruri ascunse
16.00 Schimb de mame
18.00 Focus
19.00 R=zi [i c=[tigi (div.)
19.30 Cirea[a de pe tort
20.30 Jurnalul unei mame

(comedie, 2002)
23.00 Undercover (s)
00.30 Cirea[a de pe tort

PRIMA
06.00 Dragoste de via]\ (s)
07.00 T=n\r [i nelini[tit (s)
07.45 Las Bravo (s)
09.15 Trandafirul negru (s)
10.30 Puterea destinului (s)
11.30 ~ngeri p\zitori (s/r)
14.00 ~nger s\lbatic (s)
16.00 Din lumea telenovelelor
17.00 Las Bravo (s)
18.00 Regina inimilor (s)
20.00 ~ngeri p\zitori (s)
22.00 Dragoste de via]\ (s)
23.00 Teen Mom
00.00 Iubire ca ̀ n filme (s)

ACAS|
06.00 Observator
09.00 Intrigi parfumate

(comedie, 2008)
11.00 Jaf \n stil italian (ac]iune,

2003)
13.00 Observator
14.00 Mireas\ pentru fiul meu
16.00 Observator
17.00 Mireas\ pentru fiul meu
19.00 Observator. Sport. Meteo
20.00 Star News
20.30 Te cunosc de undeva!

(div.)
00.00 Cheia-schelet (thriller,

2005)
02.00 Observator (r)
02.45 Star News (r)
03.15 Intrigi parfumate (f/r)

ANTENA 1
07.00 La M\ru]\ (r)
08.30 MAD: Eroi de tot r=sul (s)
09.30 La bloc (s/r)
12.00 Opera]iunea... (f/r)
14.15 M=na lui dreapt\ (f/r)
16.15 Picnic (dram\, 1955)
18.30 P\m=ntencele cedeaz\

u[or (comedie, 1989)
20.30 Furie dezl\n]uit\ 2

(ac]iune, 1993)
22.30 Regula jocului (ac]iune,

2000)
01.15 Furie dezl\n]uit\ 2 (f/r)
02.45 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA
06.00 Subiect de conversa]ie

(dram\,1995)
07.50 Fata cu nou\ peruci

(dram\, 2013)
09.50 Regatul de ghea]\ (d.a.)
11.35 Maleficent (aventuri,

2014)
13.15 Filme [i vedete 
13.45 Scooby-Doo!... (d.a.)
15.10 Iubire în bagaje

(comedie, 2013)
16.50 Prieteni buni (aventuri,

2013)
18.15 Regatul de ghea]\ (d.a.)
20.00 }eap\ în stil american

(dram\, 2013)
22.20 Maleficent (aventuri,

2014)
00.00 Dublura diavolului (thriller,

2011)
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07.30 Mica mireas\ (s)
08.30 Tradi]ii de la bunica
10.00 {i eu m-am n\scut ̀ n

Rom=nia!
12.30 Vou\
13.30 Fra]ii Jderi (Rom=nia,

1974)
16.30 C\pitan ̀ n slujba regelui

(s)
18.30 {tiri Na]ional TV
19.15 Mica mireas\ (s)
20.15 Iubire interzis\
22.00 Fosta mea iubire
23.45 Copii contra p\rin]i (r)
01.15 Consilier de urgen]\
02.45Albumul Na]ional

07.00 {tirile Kanal D (r)
08.30 Te vreau l=ng\ mine (r)
11.00 Supermodels... (r)
12.30 {tirile Kanal D
13.45 WOW biz (best)
14.45 Suleyman Magnificul (s)
17.30 D-Paparazzi (mag./r)
18.45 {tirea zilei
19.00 {tirile Kanal D
20.00Asta-i Rom=nia! (mag.)
21.30 Supermodels by

C.Botezatu (div.)
23.00 Nor\ pentru Leana (div.)
23.30 To]i copiii lui D-zeu pot s\

danseze (dram\, 2008)
01.30 {tirile Kanal D
02.45Asta-i Rom=nia! (r)

KANAL D NA}IONAL
06.00 Cu sânge rece (s)
07.00 Cu sânge rece (s)
08.00 Cu sânge rece (s)
09.00 Cu sânge rece (s)
10.00 Trecutul Georgiei

(romantic, 2010)
12.00 Toamna la New York

(dram\, 2000)
14.00 Lista lui Lori (comedie,

2008)
16.00 Jurnalul unei adolescente

(comedie, 2004)
20.00 So]ia perfect\ (s)
21.00 Neveste disperate (s)
22.00 Neveste disperate (s)
23.00 Neveste disperate (s)
00.00 Neveste disperate (s)

DIVA
07.00 La pescuit de ton
08.00Autostrada iadului
10.00 Dezastre ̀ n aer
12.00 Controlul maselor
13.00 ~]i joac\ mintea?
14.00 {tiin]a prostiei
15.00 S\lbatica Rusie
16.00 Paralei
17.00 Ultimii lei
19.00 Salvat de leoaic\
20.00 Fauna dup\ r\zboi
21.00Anul furtunilor
22.00 Hiroshima: Adoua zi
23.00 Droguri srl
00.00 Salvat de leoaic\
01.00 Fauna dup\ r\zboi

NAT.GEO.
07.00 {tiri Sport.ro
10.00 Promotor
10.30 {tiri Sport.ro
11.00 Ora exact\ ̀ n sport
13.00 {tiri Sport.ro
14.00 Sunt celebru...
16.00 Fotbal FA
18.00 {tiri Sport.ro
19.00 Marea ]\c\neal\
21.00 Local Kombat
23.00 Punk’d
00.00 {tiri Sport.ro

SPORT.RO
07.00 {tirile B1 
08.00 {tirile B1
10.00 Weekend B1
12.00 {tirile B1
13.00 360 de grade
15.00 {tirile B1
16.00 Weekend B1
17.00 Condamna]ii
18.00 {tirile B1
19.00 {tirile B1
20.00 Special B1
21.30 X-Press
23.00 Lumini [i umbre
00.00 {tirile B1
01.00 X-Press (r)

B1
07.40 Ma[ini nervoase
08.35 Ma[ini pe alese
11.00 Comoara din container
12.00 Troy
13.00 Descoper\ minciuna!
14.00 Nerecomandat celor...
15.00 V=n\torii de mituri
16.00 Curs de coliziuni
17.00 Man vs Expert
18.00 Competi]ia

supraoamenilor
19.00 Ma[ini pe alese
20.00 Ma[ini nervoase
22.00 Goana dup\ aur
23.00 Un ora[ la cap\tul

p\m=ntului
00.00Alaska: R\zboiul

pescarilor
01.00 Indigenii din Alaska

DISCOVERY
07.00 R. TVR3 
08.30 S\rb\toare la zi mare
10.00 Gânde[te verde (r)
10.30 Muzica ta (r)
12.00 Invita]ie la spectacol 
13.00 Produc]ie TV Moldova 1

(r)
14.00 Ca la mama acas\ (r)
14.15 Racord (r)
14.30 Memoria locurilor
17.00 Pridvoarele credin]ei 
18.00 Jurnal

regional/Sport/Meteo 
18.15 Ca la mama acas\
18.30 Reporter special (r)
19.00 Identitate Basarabia (r)
19.30 Cântec [i poveste (I)
21.00 Ghici cine vine la cin\?
22.00 R. TVR3

TVR IA{I

08.00 Popasuri folclorice (r)
09.00 Ferma
10.00 Via]a cu Derek (s)
11.00 Cap compas
11.30 Iubesc femeia
13.00 Tenis Cupa Davis
18.00 Telejurnal. Sport. Meteo
18.30 Drumul lui Le[e
19.30 Europa 360 de grade
20.10Adela (Rom=nia, 1985)
21.40 Balan]a (Rom=nia, 1991)
23.30 Credin]\ [i celebritate

07.00 Lumea [i noi
07.30 Universul credin]ei 
09.30 Pro Patria
10.00 ~n gr\dina Danei
10.35 Via]a satului 
13.00 Foc ̀ ncruci[at
14.00 Telejurnal. Sport. Meteo
14.30 Memoria f\r\ de sf=r[it a

rom=nilor
15.00 Selec]ia na]ional\

Eurovision
15.40 Charlot vagabond (SUA,

1915)
16.00 Tezaur folcloric (r)
17.00 Gala umorului (r)
18.00 Lozul cel mare
18.45 Dosar Rom=nia (r)
19.45 Sport
20.00 Telejurnal. Meteo
20.30 Eurovision Rom=nia 
00.00 Garantat 100%
01.10 40 de zile [i nop]i (dram\,

2012)

TVR 1 TVR 2
06.00 Curcubeul de pe[ti[ori

(d.a.)
07.00 {tirile ProTV
10.00 Dup\ 20 de ani
11.00 Sunt celebru, scoate-m\

de aici!
13.00 {tirile ProTV
13.05Apropo TV
14.00 Excursie cu surprize (f/r)
16.00 Blonda de la drept 2

(comedie, 2002)
18.00 Rom=nia, te iubesc!
19.00 {tirile ProTV. Sport.

Vremea 
20.30 Sunt celebru, scoate-m\

de aici!
22.30 Cabina telefonic\ (thriller,

2002)
00.00Apropo TV (r)
00.45 Blonda de la drept 2 (f/r)

PRO TV
07.30 Tr\sni]ii
09.00 Casa: construc]ie [i

design
10.00 S\n\tate cu stil
10.30 Secrete de stil
11.00 Levintza prezint\
11.30Amintiri din viitor (talk-

show)
12.30 Playtech
13.00 Mondenii
14.00 Prim\vara bobocilor

(comedie, 1985)
16.00 Cronica c=rcota[ilor
18.00 Focus
19.00 R=zi [i c=[tigi (div.)
19.30 Cirea[a de pe tort
20.30 Schimb de mame
22.30 Constantin 60 (div.)
23.30 Nun]i de poveste

PRIMA
05.45 Dragoste de via]\ (s)
06.45 Lumea telenovelelor
07.45 Las Bravo (s)
09.15 Regina inimilor (s)
11.30 ~ngeri p\zitori (s/r)
14.00 ~nger s\lbatic (s)
16.00 Dezv\luiri din lumea...
17.00 Las Bravo (s)
18.00 Regina inimilor (s)
20.00 ~ngeri p\zitori (s)
22.00 Dragoste de via]\ (s)
23.00 Teen Mom
00.00 Iubire ca ̀ n filme (s)

ACAS|
06.00 Observator
09.00 Lassie (s)
09.30 Te cunosc de undeva! (r)
13.00 Observator
14.00 Eu [i prin]ul: Luna de

miere (com. rom., 2008)
16.00 SuperBingo Metropolis
19.00 Observator. Sport. Meteo
20.00 Star News
20.30 ~nfruntarea titanilor

(aventuri, 2010)
22.30 Trenul cu bani (ac]iune,

1995)
00.30 ~nfruntarea titanilor (f/r)
02.15 Eu [i prin]ul... (f/r)

ANTENA 1
07.45 La M\ru]\ (r)
08.45 MAD: Eroi de tot r=sul (s)
09.45 La bloc (s/r)
12.15 Picnic (f/r)
14.30 P\m=ntencele... (f/r)
16.15 Dovada vie (dram\,

2008)
18.25 Robin [i Marian (aventuri,

1976)
20.30 B\rbatul ideal (ac]iune,

1999)
22.30 Ucis nevinovat (ac]iune,

1996)
00.15 B\rbatul ideal (f/r)
02.00 Lumea Pro Cinema

PRO CINEMA
06.00 Familia Stone (comedie,

2005)
07.45 Un Halloween de pomin\

(comedie, 2012)
09.15 Rio 2 (d.a.)
11.00 Drumul (aventuri, 2010)
13.10 Pe platourile de filmare 
13.40 Cinci eroi de legend\

(d.a.)
15.20 Cronicile din Narnia...

(aventuri, 2005)
17.40 C\pitanul America...

(ac]iune, 2014)
20.00 Rio 2 (d.a.)
21.40 Sub acela[i acoperi[ (s/7)
22.10 Eco-anarhi[tii (thriller,

2013)
00.05 Knick (s/4)
01.00 Furia (ac]iune, 2014)
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09.00 Fra]ii Jderi (f/r)
12.30 Tradi]ii de la bunica (r)
14.00 Opri]i timpul! (div.)
16.45 Iubire interzis\ (r)
18.30 {tiri Na]ional TV
19.15 Mica mireas\ (s)
20.15 Ritm [i pasiune (muzical,

1999)
00.00 Opri]i timpul! (div./r)
02.45 Copii contra p\rin]i (r)
04.15 Baronii
04.45 Sare [i piper (r)

07.00 {tirile Kanal D
08.30 Pastila de r=s
09.00 To]i copiii... (f/r)
11.00 Supermodels (r)
12.30 {tirile Kanal D
13.45 WOWbiz (r)
14.45 Suleyman Magnificul (s)
17.00Asta-i Rom=nia! 
18.45 {tirea zilei
19.00 {tirile Kanal D
20.00 Ochii din umbr\
21.30 Supermodels by

C.Botezatu (div.)
23.00 Nor\ pentru Leana (div.)
23.30 F\r\ onoare (thriller,

2002)
02.00 {tirile Kanal D (r)
03.15 Ochii din umbr\ (r)
04.30 F\r\ onoare (f/r)

KANAL D NA}IONAL
06.00 Anatomia lui Grey (s)
07.00Anatomia lui Grey (s)
08.00Anatomia lui Grey (s)
09.00Anatomia lui Grey (s)
10.00 1 ocazie, 2 dansatori

(dram\)
12.00 Formula iubirii (comedie,

2011)
14.00 În echip\ (dram\, 2010)
16.00 Stewardesa (comedie,

2003)
18.00 Barul Coyote Ugly

(comedie, 2000)
20.00 Cu sânge rece (s)
21.00 So]ia perfect\ (s)
22.00 H\r]uitorii (s)
23.00 Jurnalele vampirilor (s)
00.00 Jurnalele vampirilor (s)
01.00 Destine frânte (do)

DIVA
07.00 C\ut\torii de aur
08.00Aurul din Yukon
10.00 Supravie]uitori ̀ n Alaska
12.00 Cine a scufundat nava

„Bismarck“?
13.00 Dezastre ̀ n aer
16.00 Supravi]uitor ̀ n trib
19.00 {tiin]a prostiei
21.00 Dezastre ̀ n aer
22.00 Hitler drogatul
23.00 Evada]i din lag\rul mor]ii
00.00 {tiin]a prostiei
01.00 Dezastre ̀ n aer
02.00 Hitler drogatul

NAT.GEO.
07.00 {tiri Sport.ro
10.00 ProMotor
10.30 {tiri Sport.ro
11.00 Ora exact\ ̀ n sport
12.00 Rezumate fotbal
13.00 {tiri Sport.ro
14.00 Sunt celebru...
16.00 Ora exact\ ̀ n sport
18.00 {tiri Sport.ro
19.00 Marea ]\c\neal\
20.00 Sp\rg\torii de r=s
21.00 {tiri Sport.ro
21.10 Local Kombat
23.00 Punk’d
00.00 {tiri Sport.ro
00.30 Regii KO-ului

SPORT.RO
07.00 {tirile B1 
10.00 Weekend B1
12.00 {tirile B1
13.00 Capital TV
14.00 Lumini [i umbre (r)
15.00 {tirile B1
16.00 Ring TV
17.00 Weekend B1
18.00 {tirile B1
20.00 Dosar de politician
21.30 Ultimul cuv=nt
23.00 Lumea lui Banciu
00.00 {tirile B1
01.00 Ultimul cuv=nt (r)

B1
07.40 Ma[ini clasice restaurate
08.35 Ma[ini pe alese
11.00 Licita]ia de containere
12.00 V=n\torii de licita]ii
13.00 Bagaje la licita]ie
14.00 Investi]ii imobiliare
15.00Alaska, ultima frontier\
16.00 C\su]e ̀ n copaci
17.00 T\ietor de lemne ̀ n

Siberia
18.00Aurul viu al Australiei
19.00Alaska, r\zboiul pescarilor
20.00 C\ut\torii de aur
21.00 Trenuri ̀ n Alaska
22.00 Insula lui Bear Grylls
23.00 Rebeli pe lacul ̀ nghe]at
00.00 Mon[trii apelor
01.00 O prad\ mortal\

DISCOVERY
07.00 R. TVR3 
09.00 Via]a la ]ar\ (r)
10.00 Liturghia de duminic\
12.00 Lumina cre[tinului
12.30 Ghici cine vine la cin\ (r)
13.30 Pridvoarele credin]ei (r)
14.30 Cântec [i poveste (r)
16.00 Memoria locurilor
17.00 Tableta de s\n\tate (r)
18.00 Jurnal

regional/Sport/Meteo 
18.15 Racord 
18.30 Descriptio Moldaviae (r)
19.00 România divers\
19.30 Invita]ie la spectacol
20.30 Interviul s\pt\mânii (r)
21.00 Produc]ie Moldova 1
22.00 R. TVR3

TVR IA{I
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BERBEC: Diminea]a s-ar putea s\ fi]i
iritat din cauza ne`n]elegerilor cu un
partener de afaceri. V\ sf\tuim s\
discuta]i calm [i s\ `ncerca]i s\
ajunge]i la o concluzie comun\.
Dac\ ave]i de circulat cu ma[ina, fi]i
foarte atent! Sunte]i predispus la
accidente. 

TAUR: Pute]i avea mici `ntârzieri,
cauzate de evenimente
neprev\zute. V\ recomand\m s\ nu
v\ pune]i mari speran]e `ntr-o
afacere, ca s\ nu fi]i dezam\git.
Amâna]i deciziile importante [i
p\stra]i-v\ calmul! Spre sear\,
nemul]umirile din prima parte a zilei
dispar [i, odat\ cu ele, starea de
iritare. 

GEMENI: Se pare c\ sunte]i stresat
pentru c\ nu primi]i nici un sprijin la
serviciu. Ave]i grij\ s\ nu `i jigni]i pe
cei din jur! Seara, s-ar putea s\
afla]i c\ un prieten apropiat a suferit
un accident de circula]ie. 

RAC: Diminea]a v\ enerva]i la
serviciu pentru c\ primi]i sarcini
suplimentare. V\ recomand\m s\
fi]i prudent. S-ar putea ca [eful s\
nu fie `n toane prea bune! Nu este
cazul s\ v\ desc\rca]i nervii acas\!
Ar fi bine s\ v\ relaxa]i. 

LEU: Sunte]i hot\rât s\ pleca]i `ntr-o
c\l\torie de afaceri pe care a]i tot
amânat-o. Partenerul de via]\ v\
repro[eaz\ nu a]i ales cel mai bun
moment, pentru c\ ave]i probleme
importante acas\. S-ar putea s\
renun]a]i definitiv la c\l\torie, `n
urma unei discu]ii aprinse. V\
sf\tuim s\ acorda]i mai mult\
aten]ie problemelor de familie. 

FECIOAR|: S-ar putea ca partenerul
de via]\ s\ v\ repro[eze c\ a]i
cheltuit prea mult pentru un obiect
de care nu era nevoie acum. V\
sf\tuim s\ evita]i specula]iile
financiare, pentru c\ exist\ riscul s\
ajunge]i `ntr-o situa]ie nepl\cut\. Fi]i
mai atent cum v\ purta]i cu
prietenii! 

BALAN}A: S-ar putea s\ fi]i implicat
`ntr-un scandal la serviciu, din

cauza bârfelor unui coleg. V\
recomand\m s\ v\ controla]i
reac]iile, pentru c\ ne`n]elegerile se
vor l\muri repede. Dup\-amiaza
intra]i pe nea[teptate `n posesia
unei sume de bani, cu care v\
rezolva]i o parte din problemele
financiare. 

SCORPION: Ast\zi nu este indicat s\
circula]i cu ma[ina, pentru c\ exist\
pericolul s\ fi]i implicat `ntr-un
accident. Dac\ nu ave]i `ncotro, v\
sf\tuim s\ fi]i foarte prudent. Orice
s-ar `ntâmpla, nu v\ gr\bi]i [i
asculta]i-v\ intui]ia! 

S|GET|TOR: `ncepe]i o lucrare de
pe urma c\reia ve]i câ[tiga bine. Nu
v\ feri]i s\ cere]i ajutorul prietenilor,
dac\ ave]i nevoie! V\ sf\tuim s\
discuta]i calm cu cei din jur, ca s\
nu da]i declan[a]i o ceart\. Dup\-
amiaza sunte]i vizitat de un prieten
de la care afla]i c\ o cuno[tin]\ a
avut un accident. 

CAPRICORN:  Diminea]\ este posibil
s\ v\ enerva]i pentru c\ nu ave]i
bani s\ pleca]i `ntr-o c\l\torie `n
interes de familie. S-ar putea ca o
rud\ mai `n vârsta s\ refuze s\ v\
`mprumute, dar v\ recomand\m s\
nu-i face]i repro[uri. Fi]i mai
`n]eleg\tor [i evita]i certurile! 

V|RS|TOR: Sunte]i l\udat de [efi
pentru felul `n care v\ face]i treaba.
S-ar putea s\ nu v\ ias\ o afacere
din cauza unei situa]ii nefavorabile.
V\ sf\tuim s\ evita]i `ntâlnirile cu
prietenii [i s\ nu circula]i cu ma[ina,
pentru c\ sunte]i predispus la
accidente. 

PE{TI: Ave]i tendin]a s\ fi]i irascibil
din cauza oboselii. Ar fi bine s\
evita]i discu]iile `n contradictoriu,
pentru c\ sunte]i predispus la
probleme cu s\n\tatea. V\ sf\tuim
s\ amâna]i `ntâlnirile de afaceri. Ar
fi bine s\ nu v\ for]a]i norocul `n
domeniul financiar.

HOROSCOPUL ZILEI www.eastrolog.ro

TEATRUL NA}IONAL

� Sâmb\t\, 7 martie, de la ora
18.00, la Sala Studio „Teofil
Vâlcu“, are loc spectacolul
„Tinere]e f\r\ b\trâne]e [i teatru
f\r\ de moarte - PETRU
CIUBOTARU-50 de ani de teatru“.
Scenariul [i regia: Petru
Ciubotaru; scenografia: Nicolai
Mih\il\.
� Duminic\, 8 martie, de la ora
19.00, la Sala Teatru³(Teatru la
Cub), are loc spectacolul cu piesa
„Varia]iuni pe modelul lui
Kraepelin“ de Davide Carnevali.
Regia: Alexandru Dabija,
scenografia: Drago[ Buhagiar.
Pre]ul biletului este: 32 lei 

ATENEUL T|T|RA{I

� S=mb\t\, 7 martie, de la ora
19.00, `n sala mare, poate fi
vizionat spectacolul de pantomim\
„Eu `i iubesc. Tu?“, `n regia lui Adi
Afteni. Pre]ul biletului este 15 lei,
iar pentru elevi, studen]i,
pensionari, [omeri: 10 lei
� Publicul iubitor de comedie
este chemat duminic\, 8 martie,
de la ora 19.00 `n sala mic\ de
spectacole de la Ateneul T\t\ra[i,
la spectacolul cu piesa „Acuzat:
femeia (Sincer… Te iubesc?!)“, `n
regia lui Viorel Vârlan.
Recomandat celor peste 16 ani.
Pre]ul biletului este 15 lei iar
pentru elevi, studen]i, pensionari,
[omeri: 10 lei

OPERA NA}IONAL| 

� Duminic\, 8 Martie, de la ora
18:30, `n Sala Mare a Teatrului
Na]ional Ia[i are loc Gala
extraordinar\ de oper\ cu ocazia
zilei de 8 martie. Vor interpreta
soli[tii, orchestra, corul [i corul de
copii ai Operei Na]ionale Române
Ia[i. Conducerea muzical\ va
apar]ine dirijorului Gabriel
Bebe[elea. Pre]urile variaz\ `ntre

10 [i 60 lei `n func]ie de locul din
sal\. La acest spectacol este
interzis accesul copiilor sub 7 ani.

TEATRUL LUCEAF|RUL

� Duminic\, 8 martie, de la ora
10.00, cei mici sunt invita]i la
piesa „Muzican]ii din Bremen“ iar
de la ora 11.30, „Fram, ursul
polar“

CENTRUL CULTURAL GERMAN 

� Centrul Cultural German Ia[i v\
invit\ la Seara de Film German
miercuri, 11 martie, `ncepând cu
ora 18.30, `n sala Bertolt Brecht.
Va fi prezentat filmul german
„Finsterworld“ `n regia lui Frauke
Finsterwalder din anul 2013.
Filmul va fi subtitrat `n limba
englez\. Intrarea este liber\.

EXPOZI}II

� Cu prilejul zilei de 8 Martie,
Muzeul Unirii [i Muzeul de Istorie
a Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova“ Ia[i anun]\ deschiderea
expozi]iei „Cucoane, coafuri [i
smacuri“. Vernisajul expozi]iei are
loc duminic\, 8 martie, ora 11.00,
la Muzeul Unirii Ia[i, str.
L\pu[neanu, nr. 14. Expozi]ia va fi
deschis\ publicului `n perioada 8
martie - 2 aprilie 2015.
� tranzit. ro/ Ia[i v\ invit\ la noul
proiect site-specific al lui Andreas
Fogarasi la Galeria Cupola din
Ia[i. Expozi]ia va fi deschis\ `ntre
5 [i 27 martie.
� Uniunea Arti[tilor Plastici din
România filiala Ia[i v\ invit\ la
expozi]ia de fotografie „~nlocat“,
semnat\ Codru] {erban, la
Galeria Theodor Pallady Ia[i (str.
L\pu[neanu nr. 7 - 9). Expozi]ia
poate fi vizitat\ `n perioada 1 - 10
martie.
� ~n perioada 16 februarie - 7
martie, Clubul Fotografilor Ia[i
prezint\ expozi]ia de fotografie „AN

2014“ la Galeria de Art\ „Labirint“ -
Parcul Copou. Expun: Florin
Aioanei, Ioan Apetrei, Nicu Apostu,
Marius As\ndulesei, Marius Balan,
Claudiu B`rliba, Cristina Boengiu,
Mihaela Burlacu, Dorian Butnaru,
Ghenadie Cebanu, Bogdan
Cernea, Ioana Chi[caru, Ramona
Cioanc\, Constantin Ciobanu,
Constantin Ciofu, Vlad Colotil\,
Raluca Damian, Gheorghi]\
Epureanu, Cristian Gafi]escu,
Romic\ Horhot\, Vasile Iacob,
Bogdan Iftime, {tefan Ioni]\, Ovidiu
Isare, Dan-Alexandru Mandachi,
Ciprian Marinescu, Larisa Maxim,
Dorin Mocanu, Doru Nastas,
Anamaria Oanea, Paul P\durariu,
Codrin Popescu, Adrian Purice,
Ionu] Rebegea, Petronela
{erb\nescu, Dan {tef\nescu,
Cristian }ibu, Adriana Tof\nescu,
Sorin Untu, Vasile Ursache, C\t\lin
Varg\, Cristian Vidra[cu, Cristina
Zaharia, Oana Zobu.
� ~n perioada 16 februarie - 7
martie, la Galeria de Art\ „La
Gard“ - Parcul Copou, are loc
expozi]ia de fotografie „Printre
popi [i doamne“. Expun: Marius
Balan, Vasile Iacob, Larisa
Maxim, Paul P\durariu, Ionu]
Rebegea, Cristi Vidra[cu.
� Muzeul Memorial „Mihail
Kog\lniceanu“ Ia[i din cadrul
Complexului Muzeal Na]ional
„Moldova“ Ia[i g\zduie[te, `n
perioada 14 februarie - 15 martie,
expozi]ia „Realism [i suprarealism
`n meandrele timpului“ a pictorului
ie[ean Adrian Grigore. 
� Biblioteca Central\ Universitar\
„Mihai Eminescu“ Ia[i [i Asocia]ia
Arti[tilor Fotografi din România v\
invit\ la vernisajul expozi]iei de
fotografie „Luminile istoriei“
semnat\ de artistul fotograf Marius
Romila, `n Galeriile Regale Cupola. 
� ~n luna martie, Diana
Condurache, ne surprinde cu
„Pove[ti“ pe pânz\, la Galeria de
Art\ Grand Hotel Traian Ia[i.
Expozi]ia este cu v=nzare.

AGENDA CULTURAL|

CINEMA CITY
Urm\rit `n noapte
(avanpremier\)

Mi, J - 21:30

Chappie (premier\)
V, L, M, Mi, J - 14:50, 17:20,

19:50, 22:20
S, D - 12:20, 14:50, 17:20,

19:50, 22:20

De ce eu? 
V, S, D, L, M, Mi, 

J - 19:30

Focus 
V, S, D, L, M, Mi, 

J - 14:00, 16:10, 18:20, 20:30,
22:40

Mielul Shaun 
V, L, M, Mi, J - 13:10, 15:00,

16:50
S, D - 11:10, 13:10, 15:00,

16:50

50 de umbre ale lui Grey 
V, S, D, L, M - 13:50, 16:30,

19:00, 21:30
Mi, J - 13:50, 16:30, 19:00,

22:10

SpongeBob: Aventuri pe
uscat 3D dublat 

V, L, M, Mi, J - 13:30, 15:30,
17:30

S, D - 11:30, 13:30, 15:30,
17:30

Ascensiunea lui Jupiter 3D 
V, S, D, L, M, Mi, 

J - 20:50

The Imitation Games: 
Jocul codurilor 

V, S, D, L, M - 22:10

Pene galbene 3D dublat 
S, D - 11:40

Nunta[i de `nchiriat 
V, S, D, L, M, Mi, 

J - 18:40

Cei 6 supereroi 3D dublat 
S, D - 11:50

CINEMA VICTORIA

Salonul lui Jimmy
V, S, D, L, M, Mi, 
J - 12:00, 14:30

De ce eu?
V, S, D, L, M, Mi, 
J - 17.00, 19.30

CINEMA REPUBLICA

Ora[ul c\inilor
V, S, D, L, M, Mi, 

J - 14.00

Salonul lui Jimmy 
V, S, D, L, M, Mi, 
J - 16.30, 19.00

PROGRAMUL CINEMATOGRAFELOR 

6 - 12 martie

C A S E  D E
M A R C A T
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SERVICII MEDICALE
�PROF.DR. IVONA LUPA{CU

ANGHELACHE
Cabinetul medical IRIS

Str. Str\pungerea Silvestru nr. 7
Tel. 0232.213.793; 0747.323.598
� OBSTETRIC| - GINECOLOGIE    
� ECOGRAFIE
� INFERTILITATE
Numai cu programare telefonic\.

� DR. ROMANESCU CARMEN
Medic primar

Doctor `n [tiin]e medicale
Cabinet oftalmologic [i optic\

Str. Ciurchi 108, tel. 0232-270244,
0232-270611

�� CONSULTA}II GRATUITE
- cu trimitere de la medicul de familie
- pentru persoane din alte jude]e
� OCHELARI
- de la 60 de lei
- garan]ie 24 de luni
- reducere 10% pentru pensionari,
elevi, studen]i, cadre didactice;
- reducere 10% pentru cadre
medicale
- mont\m lentile [i pe rama clientului
- prima repara]ie este gratuit\
- ochelari soare de vedere cu
lentil\ din sticl\ mineral\
� CERCETARE OPTIC| - lentile,
iluminare / radia]ii la locul de
munc\, etc
PROGRAM: Luni - vineri 9.00-19.00,
sâmb\t\: 9.00-13.00

� CABINETE MEDICALE
MEDISAN

str.  OOaanncceeaa  nnrr..  2244,,  bbll..  335522,,  sscc..AA,,
ppaarrtteerr,,  aapp..  33,,  tteell..  00223322..447777..777777

Dr. Adrian VASILCA
Medic primar dermatolog, Doctor

în [tiin]e Medicale
� Consulta]ii - diagnosticul [i
tratamentul bolilor de piele, p\rului
[i unghiilor (tumori cutanate,
angioame, acnee, psoriazis, lichen
plan, vitiligo, eczeme, urticarie,
cheloide, ulcere de gamb\, pete ale
fe]ei [i corpului), boli sexuale.
� Tratamente cu laser, lumin\
polarizat\, ultraviolete, fizioterapie,
crioterapie, electrocauteriz\ri,
chirurgie dermatologic\, cu
aparatur\ foarte performant\.

�BIO PAN
CENTRU MEDICAL

Str. V. Alecsandri 9B, ap.1
Program\ri la telefoanele:
0232/210.728, 0745 643908, 
0726 655750
� UROLOGIE- SEXOLOGIE:
- Dr. Constantin Liviu Panainte
(doctor `n [tiin]e medicale). 
Mici interven]ii chirurgicale [i urologice,
cistoscopii, cauteriz\ri, sterilitate 
�CHIRURGIE
�GINECOLOGIE
�ORL
- Dr. Iacob Miruna - medic primar
ORL - consulta]ii, tratament, mici
interven]ii.
�DR. RODICA WASZKIEWICZ
medic primar Medicin\ Intern\
- alergologie, geriatrie, gerontologie,
competen]e ecocardiografie
� PSIHOLOGIE
Excep]ional se acord\ consulta]ii la
domiciliu. Cabinetul are contract cu CAS.

� CARDIOLOGIE
Dr. NECULA LUMINI}A

Str. Vasile Conta nr.2,
Policlinica nr.1, camera 173, etaj 1
� Consulta]ii [i electrocardio-
grame gratuite (pentru asigura]ii
cu trimitere); 
� Preven]ia primar\ [i secundar\
a bolilor cardiovasculare;
� Ecocardiografii Doppler pulsat,
continuu [i color la pre] minim
(adul]i [i copii)  � Oscilometrii
Program: luni-vineri: 9.00-16.00.
Program\ri la telefon
0232.410.222.

� POLICLINICA DE ELIT|
PROFESMED 

“PROF.DR. D.D. Br\ni[teanu”
str. VASILE CONTA nr. 18 

CONSULTA}II {I TRATAMENTE ~N
TOATE SPECIALIT|}ILE  DE
MEDICIN|
� ECOGRAFII, investiga]ii
paraclinice
� CHIURETAJE - [i prin metoda
modern\ prin aspira]ie
� TOATE ANALIZELE DE
LABORATOR
� Recuperare neuromotorie, masaj  
�Gimnastic\ `ntre]inere
� Saun\ � Piscin\, lec]ii de `not
�Aerobic � Fitness
� 213 226, 222 910

� Dr. DARAB| E.
Dr. CAUNII O.

Cabinet oftalmologic
Optic\ medical\

�CONSULTA}II OFTALMOLGICE
ADUL}I {I COPII - cu aparatur\
computerizat\ �� EXECU}IE
OCHELARI
�� LENTILE DE CONTACT  
MEDICALE {I COSMETICE
Program: luni-vineri 9.00-18.00
sâmb\ta 10.00-13.00. Program\ri la
tel/fax: 0232-226028;  0741-104971.
Intersec]ia str. Petru Rare[ cu str. Arcu.

� CENTRUL DE DIAGNOSTIC
RADIOLOGIC {I IMAGISTIC

NICOLINA   
DR. IACOB CONSTANTIN
Str. Hatman {endrea nr. 2

� RADIOLOGIE � ECHOGRAFIE
� COMPUTER TOMOGRAF 
� MAMOGRAFIE
� OSTEODENSITOMETRIE
� EXPLOR|RI DE ÎNALT| PER-
FORMAN}| CU APARATUR| DE
ULTIM| GENERA}IE
Program\ri la telefon 0232.227.445.
Program: L-V 7.30-16.30. Contract cu
CAS Ia[i

� CMI ORL
Dr. Svetlana PIEPTU

��Consulta]ii ORL copii [i adul]i,
fi[e auto, angajare, port arm\,
audiometrie, timpanometrie,
reflex acustic, video naso-
faringo-laringoscopie, video-
otoscopie. 
Contract cu CJAS Ia[i.
Program\ri [i rela]ii la telefon:
cabinet: 0232-26.26.20, 
triaj: 0232-31.00.01. 
Str. Prim\verii nr. 4 (l`ng\ Poli]ia
Pa[apoarte Permise Auto)

� PROF.DR.ZENAIDA
PETRESCU
Medic primar

dermato-venereologie

� CONSULTA}II GRATUITE 
CMI Prof. dr. Zenaida Petrescu
{os.Bucium 84, Ia[i (autobuz 30 [i
46, sta]ia Plopii f\r\ so])
Informa]ii: 0749.062.191
Program\ri telefonice `ntre orele
10.00-12.00, 17.00-18.00
Program: luni, mar]i,
joi 9.00-14.00, 17.00-19.00
miercuri: 9.00-12.00, 18.00-20.00
vineri: 9.00-12.00, 17.00-19.00
sâmb\t\: 10.00-14.00, 15.00-18.00

� CLINICA HELICOMED   
Str. Sf. Atanasie nr. 13

LABORATOR ANALIZE MEDICAL
Analize decontate prin CAS [i OPSNAJ
CABINETE MEDICALE:
� Pediatrie  ��Gastroenterologie,
echografie general\
��Cardiologie-interne,EKG,
ecocardiografie  �� Logopedie 
�� Psihiatrie  �� Psihologie
��ORL �� Endocrinologie
��Medicina muncii ��Ortopedie
��Medicina de familie
Program\ri [i informa]ii :
Luni-Vineri orele 8.00-20.00.
Telefon: 0232 217666, 0752519632

� C.M.I. MEDICIN| FIZIC|
RECUPERARE REUMATOLOGIE 

Dr. Catrinel STAMATE RUSU
Medic primar

Dr. Anca LOVIN
Medic specialist  

Str. Hatman {endrea nr. 2
� Consulta]ii reumatologie [i me-
dicin\ fizic\-recuperare medical\ �
Fizioterapie - aparatur\ performant\;
� Laserterapie; � Kinetoterapie �
Remodelare [i estetic\ corporal\ [i
facial\ (radiofrecven]\, cavita]ie,
vacuum, laser lipolitic, electro-stimu-
lare, limfmasaj, masaj anticelulitic,
reflexoterapie).
Reduceri la abonamente.

NOU! - TERAPIE SHOCKWAVE
Cea mai eficient\ `n tratarea pin-
tenilor calcaneeni.

www.recuperare-reumatologie.ro
Contract cu CJAS Ia[i.
Program\ri la: 0232 251562, 
0332 808707
Program consulta]ii: 
luni- vineri: 8.00-19.00; 
Fizioterapie: 8.00-19.00, zilnic.

� ProClinic 
Medical building

Oferim pentru `nchiriere spa]ii me-
dicale amenajate la standarde de

lux `n noua noastr\ loca]ie din Ia[i,
str. Petru Poni 1B. Oferim condi]ii

deosebite de colaborare.
Tel 0232 257474, 0744.517106,

www.procliniciasi.ro
Dr. Maria Magdalena C\r\uleanu

Dr. Alexandru C\r\uleanu
Dr. Daniela Dumitru C\r\uleanu

Cabinet obstetric\ ginecologie
www.drCarauleanu.ro

str. Petru Poni nr. 1B 
� Infertilitate � Non-stress test
� Colposcopie
� Patologia colului uterin
� Întreruperi de sarcin\
� Consulta]ii obstetric\ ginecologie
� Recolt\ri de analize  (Pap-test,
secre]ii) � Contracep]ie  
� Ecografii mamare [i pelvine 
� Urm\rirea ecografic\ a sarcinii
inclusiv prin ecografie 4D 
� Aparatur\ Siemens de ultim\
genera]ie 
Program: luni-joi:16,30-19,00
s`mb\t\:9,30-12,00
Program\ri la telefon:
0744.517106 ; 0232.257474  -
zilnic dup\ ora 12.00

� SCM NEUROMED
Str. Vasile Alecsandri nr. 4,

vis-a-vis de Muzeul V. Alecsandri

DR. CUCIUREANU ADINA
Medic primar neurolog

� Consulta]ii neurologie; 
� EEG computerizat;
Program\ri la telefon 0723575312.

� CENTRUL MEDICAL
CENTRUM GYM

www.centrumgym.ro
Pia]a Unirii nr. 2 A

Ofer\ servicii medicale în: 
�Recuperare medical\:
Dr. CIORNEI GABRIELA
- Medic primar;
Dr. PREUTU BIATRICE - Medic
primar;
��Reumatologie:
Dr. C|L|RA{U OANA - Tratamente
de fizioterapie, kinetoterapie [i
masaj. Contract cu CJAS Ia[i;
��Dermatologie (str. Petru Movil\ 52): 
Dr. ARTENIE CLAUDIA - Consulta]ii
dermatologie general\ [i dermato-
cosmetologie;     
�� Între]inere corporal\
Rela]ii [i program\ri la 
tel. 0232 274056.

� CARDIO-PRAXIS
CENTRU DE CARDIOLOGIE

{I FLEBOLOGIE
Dr. MIHAI ROTAR
Dr. ANCA ROTAR

� Consulta]ii
� Electrocardiogram\
� Ecocardiografie transtoracic\ [i
transesofagian\ tridimensional\
ADUL}I {I COPII
� Ecografie Doppler artere [i vene
� Test de efort
�Monitorizare electrocardiogram\
[i tensiune arterial\/24h
� TRATAMENT MINIM INVAZIV
VARICE PRIN
RADIOFRECVEN}| 
{I SCLEROTERAPIE
Complexul Palas, str. Palas nr.7D,
United Business Center 3, et. 1
Telefon: 0741934690/0726759626

www.cabinet-cardiologie.ro

� CABINETE MEDICALE
CARDIOSAN [i MEDICARD

www.cardiosan.ro
� Prof. univ. dr. Florin MITU - 

medic primar cardiologie 
�� Dr. Magda MITU - medic 

primar medicin\ intern\
��Consulta]ii cardiologie [i

medicin\ intern\ -  
�� Ecocardiografie Doppler color
de ultim\ genera]ie (adul]i [i copii)
�� Ecografie abdominal\
� Ecografie Doppler vascular\.
� Monitorizare ambulatorie

a tensiunii arteriale (ABPM)
� Testare de efort
� ~nregistrare EKG 24 ore 

(Holter ECG)
� Electrocardiografie
� Oscilometrie
� Index glezn\-bra]

REDUCERI PENSIONARI
Bd. Independen]ei 22, Y2, ap.1 
Program\ri la telefon:
� 241444 (orele 16-19).

0744/792549; 0744/421204

� PROMEDICA
SERVICIUL DE REABILITARE

MEDICAL| 
wwwwww..pprroommeeddiiccaaiiaassii..rroo

cclliinniiccaa@@pprroommeeddiiccaaiiaassii..rroo  
Str. Moara de foc nr. 30

( vis-a-vis de magazinul LIDL )
Dr. Cristina-Daniela Pomîrleanu
Medic specialist reabilitar medical\ 

Medic primar reumatologie
Dr. Carmen Elena Zaharia

Medic specialist reabilitare medical\
� Consultatii reabilitare medical\
in contact cu CAS Ia[i
� Ecografii musculo-scheletale
� FIZIOTERAPIE: terapie SHOCK-
WAVE, laser, ultrasunet, magneto, etc.
� MASAJ TERAPEUTIC
� KINETOTERAPIE (covor rulant,
bicicleta ergometric\ etc.)
Program\ri [i consulta]ii:
Tel.: 0232 410099, 0232 463166   
Luni – vineri: 8 – 18;
Sâmb\t\: 9 - 12

� CABINET MEDICAL
DERMATO VENEROLOGIE
DR. GABRIELA SUDITU

Medic primar dermato-venerologie
� Consulta]ii [i tratamente de
specialitate � Terapie ART
anti-ageing � Filler cu acid hialuronic
� Tratament chirurgical al leziunilor
cutanate cu LASER CO2
� Tratament cicatrici post
acnee/riduri cu LASER CO2
FRAC}IONAT
� Tratamentul cuperozei [i acneei
rozacee, epilare definitiv\ cu
LASER Nd YAG;
� Dermanaliza tenului 
� Cauteriz\ri; � Tratamentul
dermato-cosmetic al acneei;  �
Peeling chimic; � Examenul cu
microcamera a scalpului [i p\rului;
� Dermatoscopie
� Microdermabraziune cu diamante
Str. Hatman {endrea nr. 2
Program\ri telefon: 0332 808707,
0232 251725.

� CMI EUROMEDICAL &
PHYSICAL SUPPORT

coordonat de
MEDIC PRIMAR

DR. DAN GABRIEL PURICE   
��Consulta]ii ��Diagnostic
�� Proceduri de fizioterapie,
kinetoterapie [i masaj
Ia[i, str. Toma Cozma nr. 4, et. 1
(fosta Policlinic\ pentru Elevi [i
Studen]i - Copou, l`ng\ Liceul

Negruzzi)
Program: luni-vineri: 8.00-16.00
CCoonnttrraacctt  ccuu  CCAASS  --  IIaa[[ii
Pentru rela]ii suplimentare [i
program\ri pute]i suna la
0722/589.690 sau 0748/224.754

www.cemps-iasi.ro

� Psiholog GEORGE ARHIP
V\ doresc s\n\tate!

Tel. 0752-309451
e-mail:george_arhip@yahoo.com
www.psihoterapeutarhip.ro

� POLICLINICA
„PROMEDICA“

www.promedicaiasi.ro
clinica@promedicaiasi.ro 

Str. Moara de Foc nr. 30 
(vis-a-vis de supermarket LIDL)

Prof. Dr. Silvia M|T|SARU
Medic primar pediatrie

Dr. Silvia CHIRIAC
Medic primar interne
Dr. Rodica RADU

Medic primar cardiologie [i interne
Dr. Romeo ARTENIE

Medic primar cardiologie si interne
Dr. Corina DIMA-COZMA

Medic primar interne [i cardiologie
Dr. Viorel RADU

Medic primar urologie
Dr. Adelina MIRON

Medic specialist urologie
Dr. C\t\lin HU}ANA{U

Medic specialist  gastroenterologie
Dr. Mihaela DIMACHE

Medic primar gastroenterologie
Dr. Dana MITRIC|

Medic primar gastroenterologie
Dr. Alina CENU{|

Medic primar gastroenterologie
Dr. Oana B|RBOI

Medic specialist gastroenterologie
Dr. Laura ST|TESCU

Medic primar dermato-venerologie
Dr. Cristina GROSU

Medic specialist neurologie
Dr. Oana POPA

Medic specialist psihiatrie
Dr. Leti]ia LEU{TEAN

Medic primar endocrinologie
Dr. Monica IFRIM

Medic primar obstetric\-ginecologie
Dr. Cezar ROTARU

Medic primar obstetric\ -ginecologie
Dr. Vlad Gheorghi]\

Medic primar obstetric\-ginecologie

� Electrocardiografie ( EKG )
� Ecografie abdominal\
� Ecocardiografie Doppler color
� Ecografie Doppler VASCULAR|
(Artere, Vene)
� Ecografie transrectal\
� ABPM- Monitorizare ambulatorie
a tensiunii arteriale
� HOLTER,  EKG – Inregistrare
EKG
� TESTARE DE EFORT
� Consulta]ii dermato-venerologie
adul]i [i copii;
� Dermatocosmetic\, `ntocmire
plan de ingrijrire la domiciliu etc.
� Colposcopii
� Eccografie transabdominala
pelvina
� Ecografie transvaginala
� Electrocauterizari
� Chiuretaje 
� Endoscopii  [i  Colonoscopii
cu sedare, de diagnostic [i inter-
ven]ionale (polipectomii, biopsii,
extrac]ii,…)
Program\ri [i consulta]ii:
Tel.: 0232-410099, 0232-463166 
luni-vineri: 8-19; s=mb\t\: 8 - 12

� OPTIMIT
Cabinet de consulta]ii [i

optic\ medical\
Str. Nicolina nr.6

(lâng\ pasarela de la bazar)

OFER|:
� Consulta]ii GRATUITE- informa]ii
complete pentru vedere maxim\,
F|R| BILET DE TRIMITERE de la
medicul de familie;
� O gam\ variat\ de rame, lentile [i
accesorii pentru ochelari de cea
mai bun\  calitate;
� Lentile de contact medicale [i
cosmetice, prescriere [i comer-
cializare;
� Servicii de execu]ie [i între]inere
a ochelarilor rapid [i precis;

EXCEP}IONAL
Ochelari în  rate egale, f\r\

dobând\!!!

Program\ri [i informa]ii la:
tel/fax 0232.239.175, tel: 0332.410.266
Program: L-V 09.00 - 19.00

S. 10.00 - 13.00
www.optimit-iasi.ro

� ENDOCRINOLOGIE
Dr. CLAUDIA MIRON

Medic primar 
Contract CAS Ia[i

Ia[i, str. S\lciilor nr. 38, 
tel. 0332 440201, 0744 494357

OSTEOPOROZ|
OSTEODENSITOMETRIE DXA

HOLOGIC-DISCOVERY W
� [old
� coloan\
� radius
CONSULTA}II ENDOCRINOLOGICE
� Afec]iuni tiroidiene
� Tulbur\ri de cre[tere [i pubertate
� Ecografie tiroid\

ECOGRAFIE ENDOCRIN|

� SOCIETATE CIVIL|
MEDICAL| MED.BDC

Str. Codrescu 7A
(vis-a-vis de TELEM)

DR.CAMELIA COBZEANU
Medic primar radiodiagnostic

� Cu competen]\ `n: ecografii ma-
mare, abdominopelvine.
Program\ri telefon: 0723-270 840

PROF.UNIV.DR. 
MIHAIL DAN COBZEANU

� consulta]ii ORL [i chirurgie cervi-
cofacial\; � competen]\ `n chirurgie
endoscopic\ � videofibroscopie ORL
�diagnostic precoce leziuni neoplazice
Program\ri telefon: 0722-628 390

�MEDICARDIO
Str. Golia nr. 5

Dr.  Octavian Prisad\
Medic primar

Doctor `n [tiin]e medicale
www.drprisada.ro

� CONSULTA}II
� ELECTROCARDIOGRAFII
� ECOCARDIOGRAFII (m - mod,
bidimensional, Doppler spectral [i
Doppler color) Ecograf Kontron
"Fukuda" 
� HOLTER EKG
� MONITORIZAREA AMBULATO-
RIE A TENSIUNII ARTERIALE
(ABPM)
REDUCERI PENTRU  PENSIONARI.
Program\ri: luni-vineri 10.00 -
18.00; sâmbat\ 9.00 - 14.00
Tel. 0332-110864, 0723-366808

� PROMEDICANON
{os. Bucium nr. 6

Program de lucru: mar]i-joi 15.00-19.00

Dr. PALOMA MANEA
medic primar interne
specialist cardiologie

competen]\ ecocardiografie
Dr. GABRIELA CA{CAVAL
medic specialist radiologie

[i imagistic\ medical\
� Consulta]ii medicin\ intern\ [i 

cardiologie  
� Electrocardiografii
� Ecocardiografii Doppler color,
continuu
� Ecografii abdominale
� Ecografie Doppler vascular\

(artere, vene); tiroidian\
� Ecografii mamare

Ecograf  produc]ie   
Japonia „Fukuda“

Program\ri la  tel. 0722 569.770.

� C.M.I. DR. HABA DANISIA
RADIODIAGNOSTIC

CONTRACT CU C.A.S.
Program\ri la tel. 0724-410410
Program de lucru: LUNI - VINERI, 
orele 7.30 - 19.30
Str. Vitejilor, nr. 15 -16 în incinta
Policlinicii Stomatologice Dacia
� ECOGRAFII:
- Abdominale (ficat, colecist, pan-
creas, splin\, rinichi)
- Pelvine (vezica urinar\, prostat\,
uter [i anexe)
- Regiune cervical\ (glanda tiroid\,
sistem vascular [i muscular)
- Vasculare (artere [i vene, regiune
cervical\ [i membere)
� RADIOGRAFII DENTARE:
- Radiografii retroalveolare
- Radiografii ocluzale
- Radiografii bitewing
Strada Sf. Andrei, nr.12
medimagis@yahoo.com
0332.803403, 0724.293311
Luni-vineri 8:00-20:00
Sâmb\t\ 9:00-13:00
� RADIOLOGIE  DDEENNTTAARR||  22DD  [[ii  33DD
- Rx retroalveolare, bitewing,
ocluzale
- Explor\ri imagistice cu inter-
pretare: sinusuri, urechi, ATM, max-
ilare pentru implante dentare
� MAMOGRAFIE
- incidente cranio-caudale
- incidente oblice medio-laterale, profil
- incidente speciale+compresiune
gradat\

� Centrul Medical
CARDIOMED   

Aleea Tudor Neculai 
(Rond Vechi CUG)

�CARDIOLOGIE; 
�� PNEUMOLOGIE; 
�� BALNEOFIZIOTERAPIE, ��
DIABET {I BOLI DE NUTRI}IE; ��
GASTROENTEROLOGIE; 
�� ENDOCRINOLOGIE; 
�� ECOGRAFIE GENERAL| {I DE
SPECIALITATE  ��RADIOLOGIE
Program zilnic luni-duminic\
Program\ri la telefon: 0232.261915,
0374.036576, 0741.057676.
SPITALIZARE ZI 
decontare 100% CAS

� DOCTORUL DE OCHI
CENTRU DE OFTALMOLOGIE

{I OPTIC| MEDICAL|

Dr. C\t\lin Constantin medic pri-
mar oftalmolog, doctor în [tiinte
medicale
Dr. Irina Constantin medic specialist
oftalmolog
V\ ofer\ cu bilet de trimitere de la
medicul de familie din Ia[i sau alte
jude]e.
� GRATUIT consulta]ii complete
efectuate de medic specialist
� 50% reducere la consulta]ii com-
plete efectuate de medic primar
� GRATUIT manopere separate
FUND DE OCHI, TENSIUNE
OCULAR| ,COREC}IE
OPTIC|,EXAMIN|RI BIOMICRO-
SCOPICE)
� 50% reducere pentru efectuare
CÂMP VIZUAL
� Rame la pre]uri promo]ionale
Consul]atii [i program\ri în vederea
INTERVEN}IILOR CHIRURGI-
CALE (pachete pentru cataract\,
glaucom, afec]iuni palpebrale, stra-
bism) efectuate de medic primar în
Clinica Universitar\ de stat.
V\ a[tept\m în [os.Nicolina nr 10-
12 bloc 937 lâng\ Biserica
Catolic\ Sf.Tereza din Nicolina
sta]ia autobuz 41
Program luni-vineri 9.30-18.30
sâmb\t\ 10 -13
Telefon: 0332803039 [i
0772284247 
www.doctoruldeochi.ro

� Centrul Medical
Alergologic “ATOPIA”   

Str. Canta 25
Prof. univ. dr. GEORGETA SINI}CHI
� medic primar alergologie-

imunologie clinic\
� supraspecializare imunologie

clinic\-alergologie pediatricã
� medic primar interne
� medic primar medicin\ de familie
Program\ri - Tel/fax: 0232.463.255
Mobil : 0747.018.694
� consulta]ii adul]i, copii;
� test\ri cutanate: alergeni alimen-

tari, factori de mediu domestic,
atmosferic, fizici, medicamento[i,
teste standard europene stoma-
tologice;

� spirometrie, probe provocare;
� electrocardiograma;
� consiliere, educa]ie terapeutic\;
� tratamente specifice: imuno-

modulare, imunoterapie.
Program: luni, joi 13-20, 
mar]i, miercuri, vineri: 7.00-14.00

� CABINET OBSTETRIC|
GINECOLOGIE

DR. AURSULESEI
Ia[i, str. Vasile Lupu nr. 83, 

bl. D, sc. D, et. 1, ap. 4 
(T\t\ra[i, cl\direa CEC, po[t\)

� Dr. AURSULESEI DRAGO{
medic primar obstetric\-
ginecologie;Tel: 0744/865487

� Dr. AURSULESEI VIOLETA
medic specialist obstetric\-
ginecologie; Tel: 0745/581899

Program\ri la tel: 0232.218181

� ECHOMED
Obstetric\ - ginecologie

Medici primari:  
Hassan AKAD, Lavidia POPA

� ECHOGRAFII:
diagnostic de sarcin\, depistarea
sexului fetal, afec]iuni ale sânului,
ficat, rinichi, pancreas.
� Chiuretaje uterine
� Tratamentul sterilit\]ii 
� Planning familial 
� Cauteriz\ri 
��LABORATOR ANATOMIE
PATOLOGIC|
- Test Babe[-Papanicolau
- Secre]ie vaginal\
- Examene citologice: cito-diagnos-
tic, spermograme, teste postcoitale
- Examen histopatologic: biopsie
pentru orice organ
� Dr. Silvia Roznovan - medic
anatomopatolog 
�� Cardiologie - prof.dr. Mihai Dan
Datcu
� Contract CAS Ia[i
Zilnic 9.00-18.00
{os. P\curari nr. 4, corp anex\ la
bl.590A (vis-a-vis de Oficiul PTTR)

A G E N D A  M E D I C A L |
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�DECESE�

�

Familia `ndurerat\ anun]\ trecerea fulger\toare `n
nefiin]\ a celei care a fost so]ie, mam\ [i bunic\

iubitoare, 
GETA SECUIU, 

fost artist instrumentist al Filarmonicii Moldova
Ia[i. ~i vom purta ve[nic\ recuno[tin]\ pentru

iubirea [i bun\tatea pe care ne-a d\ruit-o.
~nmorm=ntarea va avea loc s=mb\t\, 7 martie

2015, ora 14.00, la cimitirul „Sfin]ii Apostoli Petru
[i Pavel“. Corpul ne`nsufle]it este depus la capela
cimitirului. Dumnezeu s\-i dea odihn\ [i lumin\

ve[nic\! (11575)

�

Cu profund\ durere [i triste]e, familiile Stela [i
Theodor Hurduc, Elena [i Ioan Nan anun]\
decesul dragului lor bunic, socru, cuscru, 

GHEORGHE HURDUC. 
Corpul ne`nsufle]it este depus la capela cimitirului
„Eternitatea“. Slujba religioas\ [i `nhumarea vor
avea loc s=mb\t\, 7 martie 2015, ora 14,00. (2695) 

�CONDOLEAN}E�

�
Moartea nea[teptat\ a prietenei [i colegei
noastre, GETA, ne-a l\sat `n suflet durere [i
lacrimi. Transmitem condolean]e [i regretul

nostru profund familiei, iar pe tine, draga noastr\
prieten\, Dumnezeu s\ te odihneasc\ ve[nic. Coca
[i Mircea. (11570)

�
Conducerea Inspectoratului {colar Jude]ean
Ia[i, al\turi de întregul colectiv, transmite
sincere condolean]e distinsului coleg,

domnul auditor intern, ec. Petru Diaconu, în
clipele de cov=r[itoare suferin]\ provocat\ de
dispari]ia prematur\ a so]iei, MARIA DIACONU.
~n acest moment de grea încercare, în care ne
reamintim de efemeritatea fiin]ei umane, ne
exprim\m profunda compasiune [i îl asigur\m de
întreaga noastr\ sus]inere. Dumnezeu s\ o
odihneasc\ în pace [i s\ îi c\l\uzeasc\ drumul spre
lini[te [i lumin\! (I.02)

�
Cu sufletele cernite, absolven]ii Facult\]ii de
Chimie Industrial\ Ia[i, promo]ia 1957, `[i
exprim\ regretul la decesul ing. SIDONY

CAUFMAN (MARCUS). A fost o coleg\ minunat\,
cu implicare `n via]a social\, care a l\sat `n inimi o
vie [i duioas\ amintire. (Ab)

�
Familiile {tef\nescu, Stoica, Cr\ciun [i
Ganea regret\ nespus trecerea `n nefiin]\ a
MARIEI GANEA. Nu te vom uita niciodat\!

Te iubim! (11584)

�
Colectivul Departamentului de Inginerie
Mecanic\, Mecatronic\ [i Robotic\ din
Facultatea de Mecanic\ este al\turi de

colegul [ef lucr\ri, dr. ing. Ciprian Ciofu `n aceste
momente grele pricinuite de pierderea tat\lui s\u
[i-i transmite sincere condolean]e. (11585)

�
Consiliul Facult\]ii de Mecanic\ este al\turi
de domnul [ef lucr\ri, dr. ing. Ciprian Ciofu
`n aceste momente grele pricinuite de

pierderea tat\lui s\u [i-i transmite sincere
condolean]e. (11586)

�
Regret mult trecerea `n eternitate a
excelentei artiste instrumentiste GETA
SECUIU. Transmit condolean]e familiei.

Dumnezeu s\ o odihneasc\ `n pace! George Vintil\,
dirijor. (2702)

�COMEMOR|RI�

�
Ast\zi, 7 martie 2015, s-au `mplinit 4 ani [i 6
luni de c=nd inginer VASILE C|LINESCU
a plecat `n ~mp\r\]ia  Cerului. Acesta a fost

un adev\rat Om cu suflet nobil, de o `nalt\ ]inut\
moral\, frumuse]e sufleteasc\, iubitor de tot ce e

frumos [i bun, iubit so], tat\ [i bunic. Te vom purta
mereu `n g=nd [i nu te vom uita nicic=nd! S\ te

ierte Dumnezeu [i s\ te odihneasc\ `n pace! So]ia
Ileana, fiica Esmeralda-Liliana, ginerele Claudiu,
nepo]elul Armand. Dragul meu, n-ai [tiut c=nd te-
ai n\scut,/ P\rin]ii, nu ]i-ai cunoscut/ Din alt\ ]ar\

ai venit,/ {i pe noi, mult ne-ai iubit./ Ne-ai f\cut
familia ta,/ {i nu te vom putea uita!/ Ai fost so] [i

tat\ minunat/ ~ntr-adev\r, de neuitat!/ Tu `n via]\,
c=t ai fost,/ Toate le-ai f\cut cu rost./ Cele ce ne-am
dorit, Tu cu drag le-ai `mplinit./ ~n c\s\torie ai fost/
Corect, cinstit [i credincios./ Noi, atunci c=nd ne-

am luat,/ ~mpreun\ am jurat,/ S\ fim ve[nic
`mpreun\,/ La necaz [i voie bun\./ Dar tu, tare te-ai

gr\bit/ {i acas\, n-ai mai venit!/ Te-a luat
Dumnezeu `n Rai,/ Fiindc\ tu, p\cate n-ai!/ La

moartea ta au venit,/ To]i acei ce te-au iubit./ Te-au
condus pe ultim drum,/ {i le mul]umim [i acum.

(11557)

� IMOBILIARE�

~NCHIRIERI APARTAMENTE

- OFERTE -

� ~nchiriez apartament la vil\, centru, 110 mp.
Telefon: 0742/936337. (11542)

SCHIMBURI TERENURI
� Schimb teren intravilan sau extravilan
(B=rnova, Rediu) cu garsonier\ sau apartament
`n Ia[i. Telefon: 0742/936337. (11542)

V+NZ|RI CASE
� Vând cas\, gr\din\ 30 ari, sat Lipoveni
(specific rusesc) Suceava, drum asfaltat.
Telefon: 0744/504443. (SV-1.3)

SERVICII FUNERARE

�OFERTE SERVICII�

PROMOVEAZ|-}I AFACEREA.
GRATUIT!

Aboneaz\-te la Ziarul de Ia[i pe 6 luni sau
un an [i-]i oferim un pachet gratuit de
publicitate pe care-l po]i folosi a[a cum

dore[ti. Telefon: 0232/214120, 
e-mail: marketing@ziaruldeiasi.ro. (I.20)

REPARA}II ELECTRONICE
Televizoare color, laptop-uri, calculatoare,
LCD-uri, plasme, electrocasnice, la sediul
firmei [i la domiciliu. Asigur\m transport

gratuit. Telefon: 0757/010273;
0232/276584. (I.03)

INSTALA}II SANITARE,
TERMICE {I ELECTRICE

Cabine du[, chiuvete, wc-uri, baterii,
hidrofoare, centrale, calorifere. 
Telefon: 0727/255858. (11183)

REPARA}II
Ma[ini de sp\lat automate, frigidere,

congelatoare, combine frigorifice, vitrine
frigorifice. Se ofer\ garan]ie. 

Telefon: 0232/267012; 0745/136810;
0771/384611. (11290)

MUL}UMIRI

Familia

MUL}UME{TE
tuturor celor care i-au fost

al\turi la trecerea `n ve[nicie
a celui care a fost

prof. univ. dr.
NICOLAI NEAGA.

(11578)

V+NZ|RI
� Sta]iunea de Cercetare
Dezvoltare pentru Viticultur\ [i
Vinifica]ie Ia[i, cu sediul `n Ia[i,
str. Aleea Sadoveanu, nr. 48,
comercializeaz\ buta[i vi]\ de vie
pentru struguri de mas\ [i vin.
Rela]ii [i comenzi la telefon:
0232/276073. (11567)

ANGAJ|RI

- OFERTE -

AG RECRUITMENT 
& MANAGEMENT

S.R.L.
recruteaz\ `n Bac\u, la
mijlocul lunii martie,

personal pentru munc\ `n
agricultur\ `n 

Marea Britanie.
Pentru informa]ii [i

program\ri ne pute]i
contacta la num\rul de

telefon: 031/4358224 de luni
- vineri, `ntre orele 9,00 -
17,00 [i pe internet la:

http://www.agrecruitment.eu
sau

http://www.facebook.com/
agrecruitment. (I.03)
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Spectacol la futsal

Etapa a XX-a a campionatului Ligii I la
futsal a programat asear\ `nt=lnirea dintre
CSMS Ia[i [i City’us T=rgu Mure[. ~n fa]a
multiplei campioane, forma]ia ie[ean\
preg\tit\ de Nelu Stancea a fost la un pas
de o surpriz\. CSMS a condus cu 1-0 [i
5-3, dar a primit cinci goluri consecutive.
Scorul final a fost 9-7 (3-3) pentru oaspe]i,
golurile ie[enilor fiind `nscrise de Pisic\
(3), Despan 2, Gu]u [i Cataram\. 

Steaua a egalat la spartul t=rgului

Cea de-a doua partid\ din man[a tur a
semifinalelor Cupei Rom=niei s-a `ncheiat,
ca [i prima, la egalitate. Pe stadionul „Ilie
Oan\“ din Ploie[ti, Petrolul [i Steaua au
f\cut 1-1 (1-0). Nou-transferatul Meme
Tchité a deschis scorul `n min. 22, iar
steli[tii au egalat `n ultimele secunde
(‘90^4) prin Chipciu, din centrarea lui
Prepeli]\. Reamintim c\ prima semifinal\,
disputat\ miercuri la Cluj, `ntre echipele
locale CFR [i Universitatea, s-a `ncheiat cu
scorul de 0-0. 

Juc\tor sloven la Petrolul

Mijloca[ul sloven Rok Kronaveter a
semnat, ieri, un contract cu Petrolul
Ploie[ti valabil p=n\ la finalul acestui
sezon, cu op]iune de prelungire pentru `nc\
un sezon, informeaz\ site-ul oficial al
grup\rii prahovene. ~n v=rst\ de 28 de ani,
Kronaveter evolueaz\ pe postul de mijloca[
ofensiv [i a jucat ultima dat\ `n Ungaria, la
Gyoör ETO, venind la Petrolul din postura
de juc\tor liber.

Penaliz\ri `n derbiul clujean

Comisia de Disciplin\ a sanc]ionat
grup\rile Universitatea Cluj [i CFR Cluj cu
7.500, respectiv 5.000 de lei penalitate
sportiv\ ca urmare a incidentelor provocate
de suporteri la meciul direct din prima
man[\ a semifinalelor Cupei Rom=niei
Timi[oreana, informeaz\ site-ul oficial al
FRF. Cluburile au fost penalizate pentru
introducerea [i aprinderea de materiale
pirotehnice `n stadion de c\tre suporteri.
De asemenea, membrii Comisiei de
Disciplin\ a Federa]iei Rom=ne de Fotbal
l-au sanc]ionat cu o etap\ de suspendare [i
740 de lei penalitate sportiv\ pe juc\torul
Cornel Ene (CFR Cluj), eliminat `n meciul
cu U Cluj. Forma]ia Universitatea Cluj a
`ncheiat la egalitate, scor 0-0, meciul
disputat, miercuri, `n deplasare, cu CFR
Cluj, `n prima man[\ a semifinalelor Cupei
Rom=niei Timi[oreana. 

S\geata, exclus\ din Liga a II-a

Gruparea S\geata N\vodari a fost
exclus\ din Liga a II-a prin decizia
Comisiei de Disciplin\ a Federa]iei
Rom=ne de Fotbal, `n urma neprogram\rii
la cel de-al doilea meci din campionatul
Seriei a II-a. Forma]ia S\geata N\vodari nu
a fost programat\ din cauza datoriilor
neachitate c\tre fo[ti juc\tori la meciurile
cu ASC Bac\u din 6 decembrie (etapa a
XVI-a a Seriei a II-a a Ligii a II-a) [i ACS
Academica Arge[ din 28 februarie (etapa a
XVII-a a Seriei a II-a a Ligii a II-a). ~n
urma deciziei de vineri a Comisiei de
Disciplin\, S\geata N\vodari va pierde la
masa verde cu scorul de 0-3 toate meciurile
r\mase de disputat `n acest sezon. 

Fiorentina, un pas spre final\

Echipa AC Fiorentina, f\r\ portarul
Ciprian T\t\ru[anu accidentat, a `nvins, joi,
`n deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1),
forma]ia Juventus Torino, `n prima man[\ a
semifinalelor Cupei Italiei. Golurile
`nving\torilor au fost marcate de Salah, `n
minutele 11 [i 56, `n timp ce pentru gazde a
`nscris Llorente, `n minutul 24. Partida
retur se va disputa la 7 aprilie. ~n cealalt\
partid\ semifinal\ Lazio [i Napoli au
terrminat la egalitate, 1-1. 

Blatter e Charlie!

Pre[edintele FIFA, Joseph Blatter, a
cerut Iranului s\ ridice interdic]ia cu privire
la prezen]a femeilor pe stadioane, el
ad\ug=nd, `n revista The FIFA Weekly, c\
`n ciuda eforturilor sale „nu s-a `nt=mplat
nimic“, informeaz\ Associated Press. Iran
este una din ]\rile `n care femeile nu au
voie s\ asiste la meciuri, dar `n care `n
trecut sus]in\toarele au avut permisiunea
de a asista la diverse competi]ii. ~n 2006,
pre[edintele de atunci al Iranului,
Mahmoud Ahmadinejad, declara c\
femeile pot asista la meciuri `n zone
speciale ale stadioanelor, dar decizia sa a
fost anulat\ de autorit\]i. Un an mai t=rziu,
regizorul iralian Jafar Panahi a ar\tat cum
fete deghizate `n b\rba]i intrau la meciuri
de fotbal la Teheran. ~n timpul edi]iei din
acest an a Cupei Asiei, juc\torii din
na]ionala Iranului ar fi fost amenin]a]i c\
vor primi sanc]iuni dac\ `[i vor mai face
fotografii cu sus]in\toarele la meciuri.

{tilian Petrov, secund la Aston Villa

Fostul interna]ional bulgar Stilian
Petrov, care `n urm\ cu doi s-a retras din
activitate dup\ ce a fost diagnosticat cu
leucemie, a fost numit, joi, `n func]ia de
antrenbor secund la echipa Aston Villa,
Petrov, care a jucat pentru Aston Villa `n
perioada 2006-2013, va fi secundul lui Tim
Sherwood la forma]ia din Birmingham.
Stilian Petrov, `n v=rst\ de 35 de ani, a fost
diagnosticat `n martie 2012 cu leucemie
acut\. Boala a fost descoperit\ dup\ ce
fostul interna]ional bulgar a acuzat st\ri
febrile `n urma unui meci cu Arsenal
Londra [i a efectuat un control medical.

Nou selec]ioner la Senegal

Fostul interna]ional Aliou Cissé, `n
v=rst\ de 38 de ani, a fost numit `n func]ia
de selec]ioner al na]ionalei Senegalului, a
anun]at, site-ul oficial al FIFA. Cissé a fost
c\pitanul forma]iei Senegalului care a
ajuns `n sferturile de final\ ale Cupei
Mondiale din 2002. Aliou Cissé `i va
succede `n func]ie francezului Alain
Giresse, care a nu a reu[it calificarea din
faza grupelor la Cupei Africii pe Na]iuni
din acest an. Fostul mijloca[ a semnat un
contract pe patru ani cu Federa]ia
Senegalez\ de Fotbal.

FFllaasshh

�� Alexandra Dulgheru a
`nvins-o [i pe Julia Görges
[i va juca `n semifinale la

Kuala Lumpur cu
australianca Jarmila

Gajdosova

� Juc\toarea de tenis Alexandra
Dulgheru (94 WTA s-a calificat `n
semifinalele turneului de tenis de la Kuala
Lumpur (250.000 de dolari), dup\ ce a
`nvins-o, `n sferturi cu 7-6, 7-5, dup\ dou\
ore [i 17 minute de joc, pe juc\toarea
german\ Julia Görges (65 WTA). Dac\ va
trece `n semifinala de ast\zi de
australianca Jarmila Gajdosova (52),
Alexandra va juca a treia final\ din carier\.
Jarmila Gajdosova a `nvins-o `n sferturi cu
6-4, 3-6, 6-4 pe japoneza Kurumi Nara
(57). Cele dou\ vor fi pentru a treia oar\
adversare `n acest an, scorul dup\ primele
dou\ `nt=lniri fiind egal. Gajdosova s-a
impus cu scorul de 6-3, 6-4, `n turul I al
Australian Open, apoi Dulgheru a c=[tigat
meciul din calific\rile turneului de la
Doha, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3. La primul
turneu de Grand Slam al anului,
australianca a fost oprit\ `n man[a a doua
de Simona Halep, care a ob]inut victoria
cu scorul de 6-2, 6-2. Alexandra Dulgheru,
25 de ani, fost\ ocupant\ a locului 26 `n
2011, a disputat ultima semifinal\ `n iulie
2010, la turneul WTA de la Budapesta. Ea
a mai jucat `n cariera ei dou\ finale `n
circuitul WTA, ambele la Var[ovia, `n
2009 [i 2010, [i de fiecare dat\ [i-a trecut
`n palmares titlul la turneul polonez de
categorie Premier.Alexandra a reu[it o
performan]\ destul de rar\ `n circuit,
cucerind primul trofeu din capitala
Poloniei c=nd ocupa locul 201 WTA [i
dup\ ce a jucat `n calific\ri. Acest succes a
propulsat-o pentru prima dat\ `n Top 100
WTA, pe locul 83. P=n\ la ascensiunea
Simonei Halep din ultimii ani, Alexandra

Dulgheru era cea mai titrat\ sportiv\ din
actuala genera]ie de juc\toare rom=ne de
tenis. Acum, juc\toarea originar\ din
Bucure[ti urc\ din nou `n clasamentul
WTA, dup\ ce a suferit mai multe
accident\ri `n ultimii ani. Cealalt\
semifinal\ se va disputa `ntre prima
favorit\, Caroline Wozniacki (5 WTA) [i
taiwaneza Hsieh Su-wei (181), beneficiar\
a unui wild card. ~n sferturi, Caroline a
trecut cu 6-3, 6-1 de germana Carina
Witthöftm iar Hsieh a `nvins o juc\toare
venit\ din calific\ri, rusoaica Elizaveta
Kulicikova. Juc\toarea asiatic\ a atins
v=rful `n februarie 2013, c=nd a ocupat
pozi]ia 23. 

� La Monterrey (500.000 $) perechea
rom=no-spaniol\ Raluca Olaru / Lara
Arruabarrena a atins sferturile de final\,
profit=nd de abandonul favoritelor nr. 1,
Timea Babos / Kristina Mladenovic
(Ungaria / Fran]a) la scorul de 4-1 `n
favoarea acestora, dup\ 22 de minute.
Viitorul cuplu cu care se vor confrunta
Raluca [i Lara este Kiki Bertens /Johanna
Larsson (Olanda / Suedia)., ~n sferturi, mai
era calificat\ [i perechea Elena Bogdan /
Nicole Melichar (Rom=nia / SUA), care
`ns\ s-a oprit `n aceast\ faz\, fiind `nvins\
cu 4-6, 4-6 de surorile australiene de
origine rus\ Arina [i Anastasia Rodionova
(nr. 3), `n 63 de minute. 

Simona Halep - 
laureata lumii februarie

� Simona Halep, c=[tig\toare a ultimei
edi]ii a turneului Premier 5 de la Dubai, a
fost desemnat\ juc\toarea de tenis a lunii
februarie, `ntr-o anchet\ desf\[urat\ pe
site-ul oficial al WTA. Simona Halep a
ob]inut 73 la sut\ din voturi, iar celelalte
dou\ nominalizate, Lucie Safarova [i
Andrea Petkovic, au ob]inut 15 la sut\,
respectiv 12 la sut\ din voturi. Totodat\,
Simona Halep a c=[tigat [i ancheta pentru
lovitura lunii februarie. Un punct c=[tigat
de rom=nc\ `n meciul cu sportiva ceh\
Daniel Hantuchova, `n cadrul turneului de

la Dubai, a fost votat de 47 la sut\ dintre
fani. Halep a fost urmat\ `n acest
clasament de poloneza Agnieszka
Radwanska, 42 la sut\, de rusoaica
Ekaterina Makarova, cu 5 la sut\, [i Alizé
Cornet, 4 la sut\. La 21 februarie, Simona
Halep a c=[tigat al zecelea trofeu din
carier\, al doilea de categorie Premier 5,
dup\ ce a `nvins-o, cu scorul de 6-4, 7-6,
pe juc\toarea ceh\ Karolina Pliskova, locul
18 WTA [i cap de serie num\rul 17, `n
finala turneului de la Dubai. ~n urma
acestui succes, Halep a revenit pe locul 3
WTA.

� Irina Begu a anun]at, ieri, contul s\u
de Facebook, c\ nu va participa la turneul
de la Indian Wells, din perioada 11-22
martie, deoarece nu este complet ref\cut\
dup\ ce a suferit o ruptur\ muscular\
intercostal\. „Visul meu era s\ joc din nou
la Indian Wells, care este unul dintre

turneele mele preferate. Recuperarea
merge foarte bine, dar din p\cate nu sunt
`nc\ 100% ref\cut\ [i a trebuit s\ m\
retrag. Sper s\ revin c=t mai cur=nd pe
terenul de tenis“, a scris Irina. Din cauza
acestei accident\ri, Begu nu a putut
participa nici la turneele de la Acapulco
(23-28 februarie) [i Monterrey (2-8
martie).

� Sorana C`rstea (142 WTA) a primit
un wild-card pentru turneul de la Miami,
de categorie Premier Mandatory, care va
avea loc `n perioada 24 martie - 5 aprilie,
au anun]at organizatorii. La 15 februarie,
Sorana C`rstea anun]ase c\ este accidentat\
la um\r [i nu va putea participa la turneele
de la Rio de Janeiro [i Acapulco. Pe l=ng\
Sorana, la turneul de la Miami au mai
primit c=te un wild-card: Cici Bellis, Indy
Devroome, Nicole Vaidisova, Natalya
Vihlian]eva [i Paula Badosa. ⊳

Aproape de a treia final\

Marea cu degetul
� ast\zi, `n etapa a XXI-a a Diviziei A1 de volei

feminin, CSU Medicina T=rgu Mure[ - Penicilina Ia[i

Primul e[alon al voleiului feminin
eom=nesc programeaz\ ast\zi me-
ciurile penultimei etape a sezonului
regulat. Este un fel de a spune (sau o
vorb\ de clac\) faptul c\ „programeaz\
ast\zi“, pentru c\ `n aceast\ etap\ a
XXI-a se joac\ doar trei meciuri ast\zi.
Partida CSM Satu Mare - CSM
Bucure[ti s-a jucat `n devans, scor 0-3
(-18, -23, -14); meciul CSM T=rgovi[te
- Dinamo Bucure[ti 3-1 (-23, 18, 18,
24) s-a jucat asear\ [i a consemnat
ie[irea „matematic\“ a dinamovistelor
din lupta pentru titlu, iar partida {tiin]a
Bac\u - CSU Cluj, se joac\ tocmai joi,
b\c\uancele fiind obosite dup\ disputa
cu polonezele. Pentru ziua de ast\zi au
r\mas meciurile Unic Piatra Neam] -
CSM Lugoj, SCMU Craiova - Volei
Alba Blaj [i, cel care ne intereseaz\,
Medicina T=rgu Mure[ - Penicilina
Ia[i, care se joac\ de la ora 18:00.
Diferen]a de 18 puncte din clasament
`n favoarea ardelencelor [i calitatea lor

de gazde fac aproape inutil\ o discu]ie
despre [ansele ie[encelor `n meciul de
ast\zi. {i totu[i, clasamentul mai arat\
[i alte lucruri: Penicilina joac\ `n ulti-
ma etap\ la Ia[i cu lanterna „U“ Cluj [i
mai are de jucat, mar]i, `n meci
restan]\, tot la Ia[i cu CSM Lugoj, o
forma]ie care poate fi `nvins\. Pentru a
ajunge pe locurile VII-VIII [i a sc\pa
definitiv de emo]iile retrograd\rii, un
succes pe Mure[ ar fi ideal pentru
Penicilina, mai ales c\ forma]ia anter-
nat\ de Bogdan Paul sufer\, uneori, de
inconstan]\ [i - Medicina, clasat\ a VI-
a cu 33 puncte, are opt puncte `n urma
locului V (Dinamo) [i 14 `nainte
echipei din Statu Mare (VII), deci este
fixat\ ca `ntr-un insectar pe aceast\
pozi]ie. S\ mai amintim c\, `n tur, `n
Sala Polivalent\, ie[encele au pierdut
greu, `n cinci seturi, deci totul este
posibil! ~ntr-o partid\ restant\ dispu-
tat\ `n cursul s\pt\m=nii: {tiin]a Bac\u
- CSM Lugoj 3-1 (-21, 16, 17, 17).⊳

Trei atle]i rom=ni s-au
calificat, ieri, `n finalele
primelor probe ale
Campionatelor Europene indoor
de la Praga. Printre ace[tia,
Marian Oprea, binecunoscutul
s\ritor de triplusalt. „Stru]ul“ a
ob]inut din prima `ncercare un
„season best“ cu o s\ritur\ de
16,63 m [i a fost dep\[it doar de
rusul Dmitri Sorokin, care a
reu[it 16,76 m, fiind singurul
care a trecut baremul de 16,75
m. A urmat fostul campion
olimpic Nelson Evora
(Portugalia) [i bulgarul Ghiorghi
}onov, ambii cu 16,61 m.
Ceilal]i patru finali[ti sunt
Aleksei Fiodorov (Rusia),Pablo
Torrijos (Spania), Dzmitri
Platni]ki (Belarus) [i Rumen
Dimitrov (Bulgaria). Cel\lalt
triplist rom=n prezent `n
concurs, Alexandru Baciu, a
s\rit 15,79 m [i s-a clasat al 18-
lea din 21 de concuren]i. Finala
probei va avea loc ast\zi.

Tot cu succes s-au `ncheiat
calific\rile pentru s\ritoarele `n
lungime, Alina Rotaru [i
Florentina Marincu. Alina a
reu[it 6,59 metri [i a ob]inut a
treia performan]\ a calific\rilor,
dup\ Ivana Spanovic (Serbia) -
6,76 m [i Sosthene Moguenara
(Germania) - 6,72 m. De
asemenea, Florentina Marincu a
s\rit 6,57 metri [i s-a clasat a
cincea, fiind dep\[it\ de dubla

campioan\ european\ Eloyse
Lesueur (Fran]a) - 6,59. S-au
mai calificat Aiga Grabuste
(Letonia), Karen Meli[ (Turcia)
[i Melanie Bauschke
(Germania). 

Competi]ia a `nceput joi, `ns\
reprezentan]ii Rom=niei au avut
presta]ii slabe `n prima zi,
s\ritorii `n lungime Valentin
Toboc (7,49 m) [i Sergiu
Caciureac (7,47 m) - fiul fostei
campioane europene Vali
Ionescu - ca [i arunc\torul de
greutate Andrei Gag (18,45 m)
oprindu-se `n calific\ri. Ieri
diminea]\, dezam\girile au

continuat cu alerg\toarele de 400
m Adelina Pastor (53,37 s) [i
Bianca R\zor (53,76s), dar [i cu
Claudia Bobocea la 3000 m.
Primul titlu acordat la Praga,
asear\, a fost la aruncarea
greut\]ii masculin, unde s-a
impus marele favorit David Störl
(Germania) cu 21,12 m. Au mai
c=[tigat: Katharina Thompson
(Marea Britanie) - 5.000 p la
pentatlon); Alina Talai (Belarus)
- 7,85 s la 60 m garduri, feminin;
Pascal Martinot-Lagarde
(Fran]a) - 7,49 s la 60 m garduri,
masculin; Michel Torneus
(Suedia) - 8,30 m la lungime. ⊳

„Stru]ul“ n-a depus armele
� Marian Oprea s-a calificat cu a doua performan]\ `n finala probei

de triplusalt la Campionatele Europene de sal\ � s\ritoarele `n
lungime Alina Rotaru [i Florentina Marincu au [anse la medalii

Alexandra Dulgheru poate reveni
`n forma de acum patru ani
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CSMS Ia[i a organizat ieri o conferin]\ de
pres\, la care au participat antrenorul Nicolo
Napoli [i juc\torii Adrian Voicu [i Alexandru
Cre]u. Tehnicianul s-a referit `n special la
meciul de luni, cu Petrolul Ploie[ti, din etapa
a XX-a a Ligii I de fotbal. „E un meci foarte
greu, `ns\ vom `ncerca s\ ne `ntoarcem
acas\ cu puncte. Noi juc\m mereu pentru a
c=[tiga. Nu sunt de acord cu ideea c\ nu
avem nimic de pierdut la Ploie[ti. Avem de
pierdut trei puncte. Urmeaz\ 15 meciuri
vitale pentru noi, opt trebuie s\ le c=[tig\m“
a precizat tehnicianul, care e sigur c\ Petrolul
va ar\ta altfel fa]\ de meciul de Cup\, cu
Steaua: „Petrolul are o echip\ foarte bun\,
indiferent de absen]e. Am v\zut-o cu Steaua,
c=nd s-a ap\rat [i a mizat pe contraatac. Cu
noi, se va `nt=mpla invers. Ei vor ataca [i
noi vom contraataca. Sunt convins de asta,
pentru c\ sunt la cinci puncte de Steaua [i
vor s\ r\m=n\ acolo“.

Voicu a spus c\ victoriile din primele dou\
runde ale returului nu valoreaz\ nimic dac\
nu va exista continuitate. „~mi pare foarte
r\u dup\ c=teva puncte pierdute aiurea `n
tur. Acel 2-2 de la Ceahl\ul [i 0-1 `n
Ghencea. Cu trei puncte `n plus, alta era
situa]ia acum. Am c=[tigat primele meciuri,
`ns\ nu am f\cut nimic deocamdat\. Dac\
nu `n]elegem c\ nu s-a `nt=mplat nimic cu
acele victorii, ajungem repede `napoi, `n
subsol“ a declarat c\pitanul de echip\ al
CSMS, care nu se teme de Teixeira: „{tiu ce-
i poate pielea! De c=te ori am jucat contra
lui, m-am descurcat. Sper s\ se `nt=mple la
fel [i luni“.

Cre]u s-a ar\tat bucuros de faptul c\
forma]ia ie[ean\ a c=[tigat primele meciuri
ale anului, chiar dac\ el a fost accidentat:
„Am urmat un tratament `n Germania, m\
simt mult mai bine, `ncep alerg\rile. Cred c\

`n dou\-trei s\pt\m=ni voi putea intra.
Chiar dac\ am ratat un transfer `n iarn\,
sunt fericit la Ia[i. M\ bucur c\ echipa se
descurc\, sper s\ ne salv\m“. ~n alt\ ordine
de idei, mijloca[ul CSMS Lukacs Böle -a
accidentat la antrenament [i a devenit
indisponibil pentru partida de luni.

~n conferin]a de pres\ de ieri, Sergiu
Melinte, de la Departamentul de Marketing al
CSMS, a anun]at punerea `n v=nzare a unor
produse ale clubului: tricouri, [epci, fulare,
hanorace, c\ni. Acestea vor fi distribuite, deo-
camdat\, on-line. (Ovidiu MINEA)

� Rezultate `nregistrate asear\ `n
etapa a XX-a a Ligii I: Pandurii T=rgu Jiu
- Ceahl\ul Piatra Neam] 1-1 (0-0). Sialmas
(’54) / Matulevicius (’59); ASA T=rgu
Mure[ - Dinamo 2-1 (0-1). Mure[an (’66,
‘72) / Bilinski (’43). ~n min. 58, Machado
(Dinamo) a fost eliminat. 

15 meciuri vitale
�� antrenorul CSMS Ia[i, Nicolo Napoli, `[i propune ca echipa sa s\ c=[tige opt din

restul partidelor r\mase de disputat, prima fiind cea de luni, de la Ploie[ti

�� {tiin]a Miroslava `nt=lne[te ast\zi
Cetatea T=rgu Neam], `n prima etap\ a

returului Ligii a III-a de fotbal

Stadionul din Uricani va g\zdui ast\zi un meci
cont=nd pentru prima etap\ a returului e[alonului trei
fotbalistic. De la ora 15:00, {tiin]a Miroslava va primi
vizita forma]iei Cetatea T=rgu Neam]. Gazdele nu con-
cep s\ rateze startul `n 2015, setea de revan[\ dup\ e[ecul
din tur [i g=ndurile de promovare fiind principalii factori
motivan]i. „A fost o iarn\ foarte bun\ pentru noi.

Ne-am preg\tit bine, ne-am `nt\rit serios lotul, a[a c\
sper\m s\ finaliz\m cu succes cursa pentru promovare.
I-am adus pe Adrian Ilie, care a jucat la Poli, pe
{chiopu [i Miron de la ASC Bac\u, pe Lipovanu [i
Botezatu de la Pa[cani [i pe Tudorache, de la Boto[ani.
Sper ca achizi]iile s\ se integreze perfect `nc\ din
primul meci, pentru c\, pe l=ng\ puncte, avem [i o
revan[\ de luat dup\ e[ecul din tur, de la T=rgu
Neam]“ a spus pre[edintele {tiin]ei, Daniel Acatrinei.

Echipa din Miroslava a iernat pe locul II `n Seria I, cu
24 de puncte, trei mai pu]in dec=t liderul, Bucovina
Pojor=ta, `n timp ce oaspe]ii de ast\zi se situeaz\ pe pozi]ia
a IV-a a clasamentului, cu 19 puncte. (Ovidiu MINEA)

Dor de revan[\ Aproape califica]i
Echipa Rom=niei conduce
dup\ prima zi cu scorul de
2-0 forma]ia Israelului [i are
[anse mari de a trece `n turul
II al grupei Euro-Africane din
Cupa Davis

C\pitanul nejuc\tor al na]ionalei
Rom=niei, fostul juc\tor Andrei
Pavel, spera ca elevii s\i s\ conduc\
cu 2-0 dup\ prima zi, `ns\ pronostic-
ul cel mai frecvent era 1-1. Dac\
Adrian Ungur (159) n-avea cum s\
piard\ `nt=lnirea cu cvasi-debutantul
Bar Tzuf Botzer (893 ATP), Marius
Copil (168) nu era favorit `n jocul cu
experimentatul Dudi Sela (108),
juc\tor uns cu toate alifiile, specialist
`n jocul pe hard (suprafa]\ pe care s-a
jucat [i la Sibiu), categoric cel mai
bun tenisman israelian de la Amos
Mansdorf `ncoace. Dar Marius a
`ntrecut toate a[tept\rile [i acum, vic-
toria echipei Rom=niei pare a fi o
formalitate, fiindc\ m=ine la dublu `i
avem pe Horia Tec\u [i Florin
Mergea. 

Adrian Ungur nu a f\cut chiar
meciul vie]ii `n fa]a t=n\rului
israelian cu doar dou\ meciuri de
Cupa Davis la bord, un juc\tor cu un
prim serviciu bun [i... cam at=t. Greu
a fost `n primul set, c=nd Adrian a
f\cut break-ul la 6-5, dup\ care meci-
ul a curs `n favoarea lui, scor 7-5, 6-
3, 6-0 `n 110 minute. „A fost un pic
dificil, mai ales c\ nu-l cuno[team.
M-a surprins cu primul serviciu, a
fost destul de constant, dar pe par-
curs cred c\ a `nceput s\ oboseasc\.
La `nceput eram pu]in crispat, nu

m\ mi[cam foarte bine, nu sim]eam
mingea foarte bine. A fost important
`n primul set, la 6-5 c=nd am reu[it
s\-i iau break-ul [i am reu[it s\ m\
eliberez pu]in. Am `ncercat s\
returnez toate mingile servite de el,
s\ `l fac s\ dea c=t mai mult din
alergare, iar `n partea a doua me-
ciului a fost destul de bine“, a spus
Ungur, la TVR.

A doua partid\, dintre Copil [i
Sela, a ar\tat un... Copil din ce `n ce
mai bun. Dup\ dou\ seturi `ncheiate
la tie-break, se preconiza un maraton
de cinci seturi, dar dup\ ce a pierdut
setul al patrulea, Dudi Sela a `nceput
s\ oboseasc\ [i, dup\ aproape trei
ore, Marius a c=[tigat cu 6-7, 7-6, 6-
4, 6-2. „Dudi Sela a `ncercat la
sf=r[it s\ fac\ pauzele c=t mai scurte
pentru c\ a crezut c\ nu stau bine
cu preg\tirea fizic\, dar m\ simt
bine, puteam s\ mai joc `nc\ un set.
M\ bucur c\ am c=[tigat `n patru.
Nu trebuia s\ pierd primul set, dar e
bine c\ am c=[tigat, asta este impor-
tant“, a spus Copil la TVR.

C\pitanul nejuc\tor Andrei Pavel
a men]ionat c\ Ungur a avut ceva
emo]ii la meciul cu Bar Tzuf Botzer
[i c\ Marius Copil a reu[it o perfor-
man]\ `nving=ndu-l pe Dudi Sela.
„Adrian Ungur [tia c\ este mult
peste acest juc\tor, dar Cupa Davis
e Cupa Davis... Joci acas\, vrei s\
ar\]i... A avut un pic de emo]ii, dar
am [tiut c\ o s\ c=[tige p=n\ la
sf=r[it. Cel\lalt juc\tor a servit
foarte bine. M\ bucur c\ a c=[tigat
`n trei seturi. M\ bucur incredibil de
mult pentru Marius, s\-l ba]i pe
Dudi Sela la Cupa Davis este un
rezultat foarte foarte bun [i sper s\-l

ajute [i pe el personal `n continuare.
Marius este un tip care vrea s\ arate
ce poate, ce for]\ are [i de multe ori
risc\ prea mult. Dudi Sela este un
juc\tor foarte atent [i se folose[te
extraordinar de micile e[ecuri ale
adversarului. Asta am vorbit foarte
mult, am vrut s\-l fac atent pe
Marius. Voiam s\-l ]in tot timpul
concentrat [i s\ nu dea cadouri“, a
ad\ugat Pavel. Partida de dublu va
avea loc s=mb\t\, de la ora 15.00, iar
ultimele dou\ meciuri de simplu se
vor desf\[ura duminic\, de la ora
13.00.⊳

Se sper\ ca Ciucur, Onduku [i Golubovic s\
reediteze luni evolu]ia bun\ din meciul cu Gazul

Mai merge
o victorie
Cu o s\pt\m=n\ `n urm\,

baschetbali[tii ie[eni au
oferit un m\r]i[or frumos
suporterilor ob]in=nd prima
victorie `n turneul semifinal,
pe teren propriu, 91-77 cu
CSM Miercurea Ciuc. De 8
martie, b\ie]ii lui Viorel
N\nescu [i M\d\lin Nicolae
au ocazia s\-[i gratuleze
so]iile [i prietenele cu o
nou\ victorie, pe terenul
echipei bucure[tene Rapid.
Partida, care are loc de la
ora 11:00, `n Sala Giule[ti,
nu este u[oar\ pentru ie[eni,
chiar dac\ forma]ia gazd\ n-
a ob]inut `nc\ nicio victorie
`n acest turneu. Echipa
antrenat\ de Victor Bulancea
beneficiaz\ de c=]iva
juc\tori tineri [i talenta]i,
care pot pune probleme dac\
adversarii nu i-au tratat cu
seriozitate. Nu credem a[a
ceva despre baschetbali[tii
ie[eni [i, de aceea, opin\m
c\ partida se va `ncheia cu
succesul lor, absolut necesar
pentru men]inerea `ntre
primele patru echipe ale
seriei [i - implicit -
calificarea `n turneul final
de promovare. Celelalte
partide ale etapei sunt CSM
Miercurea Ciuc - {tiin]a
Bucure[ti [i derbiul Phoenix
Gala]i - Dinamo Bucure[ti.
Clasament: 1. Dinamo - 6 p;
2. Phoenix - 6 p; 3. Ia[i - 4
p; 4. {tiin]a - 4 p; 5. M.Ciuc
- 4 p; 6. Rapid - 3 p. ⊳

�� duminic\ are loc 
edi]ia a treia a concursului 

de badminton

Clubul Sportiv Preventis Ia[i, `n
parteneriat cu Federa]ia Rom=n\ de
Badminton, Funda]ia Sportului Ie[ean
[i Zdrovit Rom=nia, organizeaz\ dumi-
nic\, la Sala Polivalent\, un turneu de
badminton. Ajuns la a treia edi]ie,
„Shuttle Time“ este un concurs ce se

adreseaz\ copiilor, num\rul participan-
]ilor cresc=nd `n permanen]\. Astfel, la
prima edi]ie au participat 156 de elevi,
la a doua - 249, iar la cea de la sf=r[itul
s\pt\m=nii sunt a[tepta]i peste 300 de
concuren]i de la 25 de [coli din jude]ul
Ia[i. „Shuttle Time“ este un program al
Badminton World Federation, imple-
mentat de Federa]ia Rom=n\ de
Badminton [i Badminton Europe, prin
care se promoveaz\ practicarea bad-
mintonului `n [coli. De[i a fost ini]iat `n

Ia[i `n aprilie 2014, dezvoltarea proiec-
tului a fost rapid\, 21 de unit\]i de
`nv\]\m=nt din jude] semn=nd un proto-
col de colaborare cu Federa]ia. Printre
ac]iunile desf\[urate se num\r\ [i cur-
surile adresate profesorilor, 27 de
dasc\li particip=nd la acestea.

Concursul de duminic\ se desf\[oa-
r\ pe cinci categorii de v=rst\, to]i copi-
ii care particip\ urm=nd a primi un
cadou. Informa]iile au fost oferite de
pre[edintele sec]iei de badminton a
clubului Preventis, Alina Popa, [i de
pre[edintele clubului amintit, Petre
Crivoi, care au mai precizat c\ `nscri-
erea la concurs este gratuit\. ⊳

Shuttle time

Marius Copil a ob]inut
o victorie de prestigiu 

1. Steaua 19 14 2 3  36-9 44 (^14)

2. Petrolul 19 11 6 2  31-11 39 (^9)

3.  ASA 20 11 6 3  29-12 39 (^9)

4. Craiova 19 9 6 4  23-20 33 (^3))

5 Astra 19 8 8 3  33-16 32 (^2)

6. Dinamo 20 9 5 6  32-28 32 (^5)

7. Boto[ani 19 8 4 7 23-25 28 (^1)

8. Pandurii 20 5 7 8  25-26 22 (-8)

9. Viitorul 19 5 7 7  23-26 22 (-8)

10.Chiajna 19 4 9 6  22-27 21 (-6)

11.Bra[ov 19 5 5 9 21-30 20 (-7)

12. Media[ 19 4 7 8  19-26 19 (-11)

13.“U“ Cluj 19 4 6 9  21-27 18 (-9)

14. Ia[i 19 4 6 9  18-28 18 (-9)

15. Ceahl\ul 20 3 7 10  15-36 16 (-14)

16. Rapid 19 3 6 10  8-24 15(-15)

17.O]elul 19 2 6 11  7-28 12 (-15)

18. CFR 19 10 5 4  27-14 11 (^5) *

Clasament

* echip\ penalizat\ cu 24 de puncte


