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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Acum, la Cotroceni , Popescule,
dacă MRU e consilier prezidenial, o
să se bea numai şampanie franţuzeas-
că, whisky scoţian şi coniac franţuzesc
de bună calitate.

Marile muzee
de artă din lume
pregătesc pentru
2015 expoziţii
extrem de variate

900 de doljeni
au ajuns la
Urgenţă în primele
zile ale noului an

Urgenţa Spitalului Judeţean
din Craiova a fost din nou
aglomerată de sărbători.
Aproape 900 de doljeni au
solicitat ajutorul medicilor în
primele zile ale lui 2015. Numai
în noaptea de Revelion peste o
sută de persoane au ajuns de la
masa festivă direct la spital,
majoritatea după ce au băut în
exces şi au întrecut măsura cu
mâncarea. Din peisaj nu au
lipsit nici pacienţii transportaţi
la Urgenţă după ce au fost găsiţi
îngheţaţi în zăpadă. Au fost însă
şi momente de bucurie.

Incendii
de proporţii
la început de an

Doljul
la început de an!

A nins ceva înainte de
venirea noului an, nu abun-
dent din cale-afară, dar
suficient încât să creeze
perturbări serioase pe unele
artere de circulaţie ale Dolju-
lui, dar aşa se întâmplă
întotdeauna în absenţa
parazăpezilor şi a perdelelor
de protecţie, de a căror
oportunitate ne aducem
aminte doar când zăpada e
viscolită. Şase drumuri
secundare au fost închise
temporar, dar o altă stare a
vremii părea greu de închi-
puit. Apoi, vântul s-a plictisit
să şuiere ca apucatul şi s-a
dus spre alte zări...

Consilierii municipali se întrunesc în şedinţă mai
repede decât s-ar fi aşteptat. Aleşii locali sunt convocaţi
chiar astăzi în şedinţă extraordinară pentru a aproba un
singur proiect de hotărâre, Primăria Craiova motivând
că votul este urgent întrucât presupune implementarea
unui proiect cu finanţare europeană ce va fi unul dintre
cele mai importante din acest an.
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Elevii se întorc

de astãzi

la ºcoalã
Elevii se întorc la ore

astãzi, dupã terminarea

vacanþei de iarnã, însã din

31 ianuarie vor avea din

nou liber, pentru pauza

dintre cele douã semestre,

prevãzutã în calendarul

anului ºcolar 2014- 2015.

Vacanþa de iarnã a fost

programatã în intervalul 20

decembrie - 4 ianuarie. De

la sfârºitul lunii ianuarie,

elevii vor avea, din nou,

zile de pauzã, odatã cu

vacanþa intersemestrialã

(31 ianuarie - 8 februarie).

Semestrul al II-lea va

începe luni, 9 februarie, ºi

va fi întrerupt de vacanþa

de primãvarã, programatã

între 11 aprilie ºi 19 apri-

lie. Sãptãmâna 6 - 10

aprilie din semestrul al

doilea va fi dedicatã activi-

tãþilor extracurriculare ºi

extraºcolare, în cadrul

programului „ªcoala altfel:

Sã ºtii mai multe, sã fii

mai bun!”. Cursurile se vor

relua în 20 aprilie, anul

ºcolar urmând sã se încheie

la 19 iunie. Tezele din

semestrul al II-lea vor fi

date, de regulã, pânã la 22

mai. Vacanþa de varã de

dinaintea anului ºcolar

2015-2016 va fi între 20

iunie ºi 13 septembrie.

Revoluþionarii care, în decembrie 1989,
au mobilizat ºi condus grupuri de oameni,
construind ºi menþinând baricade împo-
triva forþelor regimului comunist, vor fi
obligaþi sã obþinã noi certificate, prin care
sã ateste cã au avut „un rol determinant”
la revoluþie, pentru a primi indemnizaþii,
a decis Guvernul în ultima ºedinþã de anul
trecut, potrivit Mediafax. Pentru aceas-
ta, Cabinetul Ponta a introdus un nou ti-
tlu de revoluþionar, cel de „Luptãtor cu
Rol Determinant”. Decizia a fost luatã
dupã ce agenþia Mediafax a semnalat fap-
tul cã Guvernul a decis sã amâne pentru
urmãtorii doi ani, pânã în 2017, plata in-
demnizaþiilor reparatorii la care au drep-
tul revoluþionarii care, în decembrie 1989,
au mobilizat ºi condus grupuri de oameni, con-
struind ºi menþinând baricade împotriva forþe-
lor regimului comunist. Ministrul Finanþelor,
Darius Vâlcov, a afirmat atunci cã a fost „o
greºealã” a instituþiei pe care o conduce ºi cã la
Monitorul Oficial va fi transmisã o eratã. Erata
a fost transmisã ºi publicatã în Monitorul Ofi-
cial, dar Guvernul a intervenit cu o ordonanþã
de urgenþã, stabilind cã acei revoluþionari care
au condus grupuri de oameni ºi au ridicat bari-
cade trebuie sã obþinã un nou certificat, care sã
le ateste meritele. Astfel, Executivul a stabilit
cã persoanelor care deþin în prezent titlul de
„Luptãtor Remarcat prin Fapte Deosebite” (atri-
buit celor care, în perioada 14-25 decembrie
1989, au mobilizat ºi au condus grupuri sau
mulþimi de oameni, au construit ºi au menþinut

Guvernul impune un nou certificat revoluþionarilorGuvernul impune un nou certificat revoluþionarilorGuvernul impune un nou certificat revoluþionarilorGuvernul impune un nou certificat revoluþionarilorGuvernul impune un nou certificat revoluþionarilor

baricade împotriva forþelor de represiune ale
regimului totalitar comunist, au ocupat obiecti-
ve de importanþã vitalã pentru rezistenþa regi-
mului totalitar ºi le-au apãrat pânã la data jude-
cãrii dictatorului, în localitãþile unde au luptat
pentru victoria revoluþiei române din decem-
brie 1989, precum ºi celor care au avut acþiuni
dovedite împotriva regimului ºi însemnelor co-
munismului între 14-22 decembrie 1989) li se
vor elibera noi certificate, pentru obþinerea ca-
litãþilor ºi titlului de „Luptãtor cu Rol Determi-
nant”, dar numai dacã îndeplinesc condiþiile sta-
bilite de lege ºi cu avizul unei comisii parlamen-
tare, care va înainta preºedintelui þãrii propu-
neri de atribuire a titlului. Acest nou titlu, care
stã ºi la baza condiþiilor de acordare ºi care va
fi atribuit sub sancþiune penalã pentru date fal-

se, este definit acum de Guvern ca fiind
acordat celor care, în perioada 14-22
decembrie 1989, au avut un rol determi-
nant la declanºarea ºi victoria revoluþiei,
ºi-au pus viaþa în pericol în confruntãrile
cu forþele de represiune, au ocupat ºi
apãrat obiectivele de importanþã deose-
bitã, care au aparþinut regimului totalitar,
dar „doar în localitãþile” în care, în urma
acestor acþiuni ºi confruntãri, au rezultat
persoane ucise, rãnite sau reþinute, pânã
la fuga dictatorului Nicolae Ceauºescu.
Din aceastã categorie de persoane cu rol
determinant vor face parte ºi eroii-mar-
tiri, ai cãror urmaºi beneficiazã de indem-
nizaþii ºi facilitãþi. Cererile pentru elibe-
rarea noului certificat trebuie depuse în
termen de 90 de zile lucrãtoare. În aces-

te condiþii, Guvernul a decis ca acele indemni-
zaþii care reveneau persoanelor care au mobili-
zat grupuri de oameni ºi au ridicat baricade ºi
care au fost eliminate în prima fazã sã fie acor-
date numai revoluþionarilor care au obþinut noi-
le certificate, ce le atestã „rolul determinant”.
Guvernul a decis totodatã ca legea care include
indemnizaþii ºi facilitãþi sã nu fie aplicatã pentru
persoanele care au titlul de „Luptãtori cu Rol
Determinant” sau „Remarcaþi pentru Fapte De-
osebite”, dar care, în decembrie 1989, au acþio-
nat ca angajaþi, în exercitarea sarcinilor de servi-
ciu. „Dupã intrarea în vigoare a prezentei legi,
beneficiazã de drepturile conferite de acestea doar
persoanele care se încadreazã în prevederile
acesteia”, precizeazã Guvernul în ordonanþã.

Poliþia de Frontierã a asigurat,
în acest week-end, artere de con-
trol suplimentare în principalele
puncte de trecere a frontierei ºi a
recomandat ºoferilor sã utilizeze
ºi alte puncte de ieºire din þarã,
nu doar pe cele foarte cunoscute,
unde se pot produce aglomerãri,
dupã cum a informat Ministerul
Afacerilor Interne (MAI). Mãsu-
ra a fost dispusã pentru evitarea
blocajelor la punctele de graniþã în
ultima zi a mini-vacanþei de iarnã,
a precizat, ieri, purtãtorul de cu-
vânt al ministerului, Monica Daj-

Iohannis, la slujba de la Catedrala Mitropolitanã Ortodoxã din Sibiu
Preºedintele Klaus Iohannis a participat, ieri,

la Catedrala Mitropolitanã de la Sibiu, pentru
prima datã de când a fost ales, la o slujbã orto-
doxã oficiatã de un sobor de preoþi condus de
Mitropolitul Ardealului, ÎPS Laurenþiu Streza.
La final, ºeful statului a mãrturisit cã „a fost
un moment de mare bucurie pentru mine. Am
avut ocazia acum, în prima duminicã a anului,
sã particip la Sfânta Liturghie împreunã cu Înalt
Prea Sfinþitul ºi cred cã este un început bun.
Vã doresc tuturor «La mulþi ani!», un an bine-
cuvântat, cu sãnãtate ºi bucurie”. Cu acest
prilej, preºedintele a anunþat cã a acceptat in-
vitaþia Patriarhului Daniel de a se vedea, aceas-
ta fiindu-i transmisã ieri, prin intermediul Mi-

tropolitului Ardealului. Cei 2.500 de enoriaºi
care au participat ieri la slujba de la Catedrala
Mitropolitanã s-au bucurat de prezenþa pre-
ºedintelui Klaus Iohannis, majoritatea þinând
sã îl aplaude la ieºirea de la bisericã, sã îi
ureze „La mulþi ani!” ºi sã dea mâna cu aces-
ta. În timpul slujbei, Iohannis, care este lute-
ran, s-a rugat ºi a citit dintr-o Biblie pe care a
adus-o cu el, iar rugãciunea „Tatãl nostru” a
spus-o cu voce tare, alãturi de ceilalþi eno-
riaºi. Preºedintele afirmã, într-o postare pe
pagina sa de Facebook, cã pe parcursul man-
datului va participa, periodic, la ceremoniile
religioase ale cultelor legal recunoscute din
þara noastrã.

Procurorii efectueazã cercetãri
împotriva actualului ministru al Agri-
culturii, conservatorul Daniel Con-
stantin, sub aspectul infracþiunii de
favorizare a infractorului, susþine
Evenimentul Zilei, pe pagina sa on-
line. Dosarul penal cu nr.456/P/
2014 a fost format ca urmare a plân-
gerii penale formulate de Vlad - Ni-
colae Sãvulescu, fost director al
Direcþiei Privatizare - Concesiona-
re a ADS, care a fost condamnat la
6 ani de închisoare cu executare în
dosarul fraudãrii Institutului de Cer-
cetãri Alimentare (ICA), acelaºi în
care Dan Voiculescu a primit o pe-
deapsã de 10 ani de închisoare.
Anunþul a fost fãcut de site-ul Lu-
mea Justiþiei (www.luju.ro), care
publicã ºi plângerea penalã, înregis-
tratã la 1 aprilie 2014 la PICC. Po-
trivit acesteia, fostul director din
ADS a acuzat faptul cã actualul
ministru al Agriculturii, Daniel Con-
stantin, împreunã cu alþi funcþionari,
a refuzat sã punã la dispoziþia acu-

zaþilor din dosarul ICA actele prin
care ministerul, prin adresa 190721/
14.10.2008 ºi actele subsecvente,
sub semnãtura fostului ministru
Dacian Cioloº, s-a constituit, la ce-
rerea DNA, parte civilã în dosarul
ICA, pentru suma de 60,6 milioane
euro. Într-un mesaj publicat pe 1
ianuarie 2015, pe blogul sãu, Dan
Voiculescu l-a amintit ºi pe Daniel
Constantin, printre alte nume de
politicieni, magistraþi sau jurnaliºti:
„Anul 2015 va fi anul în care Bã-
sescu, Udrea, Macovei, Emilian
Eva, Camelia Bogdan (n.r. -  jude-
cãtorii care l-au condamnat), Da-
niel Constantin (n.r. - preºedintele
Partidului Conservator) vor fi jude-
caþi de Dumnezeu, dar ºi de justi-
þie. Acelaºi lucru se va întâmpla ºi
cu acoliþii lor (Sorin Oancea, Mihai
Craiu, Dan Andronic). Eu nu-mi
doresc decât ca justiþia sã facã -
dreptate”, este mesajul publicat de
Voiculescu pe blogul personal, din
penitenciar.

Complicele lui Voiculescu
din dosarul ICA - plângere penalã

împotriva lui Daniel Constantin

Aglomeraþie în vãmi,
pe sensul de ieºire din þarã

bog. „De exemplu, pentru grani-
þa cu Ungaria, pe lângã punctul
de trecere a frontierei Nãdlac, se
poate opta pentru punctele de tre-
cere a frontierei Turnu ºi Vãr-
ºand”, a explicat Dajbog. Reco-
mandarea fost fãcutã ºi de Cen-
trul InfoTrafic al Poliþiei Româ-
ne, care a precizat cã în judeþul
Arad, pe DN7, se formase o co-
loanã de tiruri la Vama Nãdlac.
Purtãtorul de cuvânt al MAI a mai
declarat, în acelaºi context, cã,
având în vedere cã ieri era aºtep-
tat un trafic intens ºi pe princi-

palele artere ru-
tiere (DN1, Auto-
strada A1, Auto-
strada A2), pre-
cum ºi în zona
aeroportului Oto-
peni ºi a principa-
lelor gãri, încã de
dimineaþã, la nivel
naþional, au fost
mobilizaþi peste
20.000 de poliþiºti.
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A nins ceva înainte de veni-
rea noului an, nu abundent din
cale-afară, dar suficient încât
să creeze perturbări serioase
pe unele artere de circulaţie ale
Doljului, dar aşa se întâmplă
întotdeauna în absenţa parază-
pezilor şi a perdelelor de pro-
tecţie, de a căror oportunitate
ne aducem aminte doar când
zăpada e viscolită. Şase dru-
muri secundare au fost închi-
se temporar, dar o altă stare a
vremii părea greu de închipuit.
Apoi, vântul s-a plictisit să
şuiere ca apucatul şi s-a dus
spre alte zări, lăsându-ne să
contemplăm întinderea albă şi
rece, pufos diafană. Năruirea
atmosferei de basm, pogorâtă
brusc, rămăsese iminentă, dar
deocamdată trăim într-o poves-
te de iarnă. Revelionul, ca mai
totdeauna în altimii ani, şi-a fă-
cut simţită prezenţa în urbea
Craiovei prin focurile de arti-
ficii în dambla, înroşind cerul,

MIRCEA CANŢĂR

Doljul la început de an!
dar, din fericire, carambolurile
înfricoşătoare, potrivit buleti-
nelor informative ale Poliţiei,
ne-au ocolit. Nici excesiv de op-
timişti, nici îngrijoraţi otova,
mai de grabă într-o deznădej-
de uşor amorţită, iată-ne în pri-
mele zile din 2015, în ajunul
sfintei zile a Bobotezei şi a
Sfântului Ion, care cam pun ca-
păt „sărbătorilor de iarnă”. Pi-
curând timide speranţe în gos-
podăriile doljenilor ştiutori ai
rosturilor şi rânduielilor pă-
mântene. Aleanul sărbătorilor
neprihănite, neînghiţite de ui-
tări vinovate şi nedesluşite, ne
va urmări o vreme. Cum va fi
anul abia început, n-avem de
unde să ştim, deşi tot felul de
astrologi şi nu numai îşi dau cu
părerea pe la posturile de te-
leviziune, încredinţându-ne ba
de una, ba de alta. Nu ne vom
poticni mai mult, cu siguranţă,
dar rămâne de văzut ce se va
întreprinde pentru evadarea

din zona gri a unui judeţ cu
faimă, care conta până nu de
mult ca unul dintre cele mai
industrializate  ale ţării, cu
platforme economice emble-
matice în estul şi vestul Cra-
iovei, dar şi în restul oraşelor
doljene (Calafat, Băileşti, Fi-
liaşi, Segarcea). Până şi Ple-
niţa, cu statutul său ambiguu
la un moment dat, de „oraş
agro-industrial”, încropise câ-
teva nuclee economice. Ori,
dacă nu e de jelit un sistem
politic de care ne-am despăr-
ţit în urmă cu 25 de ani, în cir-
cumstanţele de acum cunos-
cute şi mereu rostogolite con-
venabil, rămâne de reflectat
cum ne-am pricopsit doar cu
ceea ce vedem. Şi încă nu e o
tabula rasa – incredibilă şi gro-
tescă imagine – atâta vreme
cât nu desluşim ce se va în-
tâmpla cu Fordul, unicul reper
economic apt să confere Cra-
iovei o vizibilitate cât de cât

robustă şi individualizată. Şi
veştile „pe surse”, în absenţa
unor comunicate concludente,
lasă loc la îndoielnice scena-
rii. Ceilalţi investitori auto-
htoni, puţini la număr, margi-
nalizaţi aiurea prin politici bar-
bare, respirând anevoios, în-
cearcă să menţină în viaţă
amintirea unor industrii care
contau în exportul ţării şi ofe-
reau locuri de  muncă. Din
aceste motive şi atâtea alte-
le, venirea turcilor de la ETI
European Food Industrie s
chiar merită salutată. Şi mai
mult decât atât. Absenţa ori-
cărei fabrici de procesare a
materiei prime de provenien-
ţă agricolă (lapte, fructe, le-
gume, carne), pe tot cuprinsul
Doljului, pare greu de substi-
tuit prin justificări de orice
natură. Chiar dacă vom face
filosofia „sectorului servicii-
lor”. Frustrarea de industrii a
Doljului – parte a regatului –

şi gonirea în străinătate a unor
specialişti destoinici, din toate
domeniile de activitate, majori-
tatea formaţi la universităţile de
stat din Craiova, rămâne o „cu-
cerire de preţ”, fireşte, alături
de altele, nu mai puţin consis-
tente, a vremurilor de supremă
loialitate şi supuşenie. Când
orice privire retro provoacă
doar zâmbete trist ştirbe, ca
orice manifestare de obedien-
ţă autoimpusă. Care nu mai
miră şi nici nu mai revoltă şi se
adaugă, firesc şi obositor, mo-
lozului de gesturi prefăcute,
stârnind plăcerile băloase ale
„oamenilor recenţi”, aflaţi me-
reu în gudurare. Trăim un pre-
zent cu viitorul mutilat de des-
curajanta premoniţie rostită de
Paolo Coelho: „Realitatea e
ceea ce majoritatea consideră
că trebuie să fie. Nu neapărat
lucrul cel mai bun şi nici mă-
car cel mai logic, ci ceea ce s-a
adaptat dorinţei colective”.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Prima zi din acest an a însem-
nat pentru pompierii doljeni ºi pri-
ma intervenþie de anvergurã. Ast-
fel, Secþia Pompieri Segarcea a
fost solicitatã sã intervinã la ora
16.22, cu douã autospeciale, pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit la Policlinica Spitalului Orãºe-
nesc Segarcea, de pe strada Uni-
rii. La sosirea echipajelor de pom-
pieri incendiul se manifesta pe

Efectivele din cadrul Biroului
Rutier Craiova au organizat, în
cursul zilei de sâmbãtã, o acþiu-
ne pe linia prevenirii accidente-
lor rutiere generate de nerespec-
tarea regimului legal de vitezã,
totodatã acþionându-se ºi pentru
conºtientizarea conducãtorilor
auto ºi a pasagerilor cu privire la
importanþa portului centurii de si-
guranþã. În cadrul activitãþilor
desfãºurate de poliþiºti au fost
verificate în trafic peste 140 au-
tovehicule, iar 160 de persoane
au fost legitimate. Poliþiºtii rutieri
au constatat 80 abateri de naturã
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contravenþionalã pentru sancþio-
narea cãrora au fost aplicate
amenzi de peste 5.400 lei, între
care 41 pentru vitezã excesivã,
iar alte 19 pentru neportul centu-
rii de siguranþã. Vitezomanul ac-
þiunii a fost Ion Tãnasie, de 54
de ani, din Craiova, depistat de
poliþiºtii craioveni în timp ce con-
ducea un autoturism Opel, pe Ca-
lea Bucureºti din municipiul Cra-
iova, cu viteza de 94 km/h. Acesta
a fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 810 lei,
dupã cum au precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj.

Accidentat mortal de o ºoferiþã neatentãAccidentat mortal de o ºoferiþã neatentãAccidentat mortal de o ºoferiþã neatentãAccidentat mortal de o ºoferiþã neatentãAccidentat mortal de o ºoferiþã neatentã
Tragedia s-a petrecut vineri sea-

ra, în jurul orei 20.30, pe DN 6, pe
raza localitãþii Leu. Potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de Poli-
þie al Judeþului Dolj, Gabriela Po-
pescu, de 20 de ani, din Craiova, în
timp ce conducea o autoutilitarã
marca Fiat, dinspre Caracal cãtre
Craiova, l-a accidentat mortal pe
Toma Ciurea, de 40 ani, din comu-
na Leu, judeþul Dolj care se deplasa
pe jos, pe partea stângã a pãrþii ca-
rosabile. Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului pentru cercetãri au întocmit
pe numele conducãtoarei auto do-
sar de cercetare penalã sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de ucidere
din culpã, dupã cum a precizat agent
principal Amelia Barbu din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Incendii de proporþii la început de anIncendii de proporþii la început de anIncendii de proporþii la început de anIncendii de proporþii la început de anIncendii de proporþii la început de an

Prins de poliþiºti cu pistolul în maºinã

Un bãrbat în vârstã de 40 de ani, din comuna
doljeanã Leu, ºi-a pierdut viaþa în a doua zi a
acestui an, într-un accident de circulaþie. Bãrbatul
a fost lovit de o autoutilitarã condusã de o ºoferiþã
de 20 de ani, care este acum cercetatã penal.

Doi doljeni, unul din comuna Sãlcuþa ºi cel de-al
doilea din Vârvoru de Jos, sunt cercetaþi penal de
poliþiºti pentru deþinere fãrã drept a unei arme ºi
contrabandã calificatã. Asta dupã ce, în cursul zilei de
sâmbãtã, primul a fost prins de poliþiºti cu un pistol ºi
muniþie în maºina cu care circula prin comuna Bârca.

Potrivit reprezentanþilor Poliþiei doljene, lucrãtori din ca-
drul Formaþiunii Rutiere Segarcea ºi ai Secþiei 14 Poliþiei
Ruralã Bârca au organizat, în cursul zilei de sâmbãtã, o
acþiune pe linie de poliþie rutierã, pe DJ 561, în localitatea
Bârca. Astfel, la un moment dat a fost oprit în trafic, pen-
tru verificãri, un autoturism marca Galaxi, înmatriculat în
Bulgaria, condus de Mihaela Pandelicã, de 28 de ani, din
comuna Sãlcuþa, Dolj. În autoturism se afla ºi soþul ei,
Remus Pandelicã, de 32 de ani, din comuna Sãlcuþa, Dolj

care avea asupra sa un revolver Smith, calibru 4,5 mm ºi
466 diaboluri metalice. Arma ºi diabolurile au fost ridicate
în vederea cercetãrilor de cãtre poliþiºti, totodatã stabilin-
du-se faptul cã pistolul este neletal, cu aer comprimat, din
categoria celor supuse autorizãrii, însã bãrbatul îl deþinea
fãrã respectarea prevederilor legale. În continuarea verifi-
cãrilor efectuate s-a stabilit faptul cã pistolul a fost intro-
dus în þarã în mod ilegal de cãtre Sorin Rujan, din comuna
Vârvoru de Jos, judeþul Dolj, care îl achiziþionase din Italia
ºi îl introdusese în þarã fãrã a-l declara la frontierã.

„Poliþiºtii doljeni au întocmit dosar penal pe numele
bãrbatului din Sãlcuþa sub aspectul comiterii infracþiunii
de deþinere fãrã drept a unei arme din categoria celor su-
puse autorizãrii, iar în sarcina celui din Vârvoru de Jos a
fost reþinutã infracþiunea de contrabandã calificatã”, ne-a
declarat agent principal Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Un incendiu de proporþii, izbucnit la Spi-
talul Orãºenesc Segarcea, le-a dat de lucru
câteva ore pompierilor doljeni, încã din pri-
ma zi a acestui an. Din fericire nu s-au înre-
gistrat victime, însã pagubele produse de

flãcãri sunt însemnate. Reprezentanþii ISU
Dolj au stabilit cã totul a pornit de la un
scurtcircuit electric. În plus, pe 2 ianuarie,
pompierii au intervenit în Parcul Romanes-
cu, unde a luat foc o clãdire administrativã.

aproximativ 460 mp cu posibilitãþi
de propagare la Secþia de Pediatrie
ºi Staþia de Oxigen. Pentru cã flã-
cãrile înalte de câþiva metri ame-
ninþau sã cuprindã ºi alte clãdiri,
au fost solicitate echipaje supli-
mentare din cadrul Detaºamentu-
lui 1 Pompieri Craiova ºi Detaºa-
mentului 2 Pompieri Craiova ºi 1
autoscarã de salvare de la înãlþimi.
Timp de câteva ore pompierii s-au

luptat sã stingã flãcãrile, într-un
final incendiul fiind lichidat. Câte-
va femei internate în Secþia de Pe-
diatrie au fost mutate în altã clãdi-
re, iar funcþionarii care au ajuns la
faþa locului au încercat sã mai sal-
veze din aparaturã ºi documente.
În urma incendiului, au ars acope-
riºul pe o suprafaþã de aproxima-
tiv 460 m.p., 9 birouri din lemn,
mai multe fiºete din lemn, câteva canapele (din sãlile de aºteptare),

3 aparate pentru fizioterapie ºi s-a
deteriorat aparatura din clãdire. „La
intervenþie au participat 6 ofiþeri,
64 subofiþeri, 6 autospeciale cu
apã ºi spumã, o autopecialã de sal-
vare de la înãlþimi ºi 2 autoturis-
me, 7 poliþisti, 9 jandarmi, 5 poli-
þiºti locali, 7 voluntari din cadrul
SVSU, 12 angajaþi ai spitalului, o
autospecialã cu nacelã ºi un trac-
tor. Intervenþia de localizare ºi li-
chidare a incendiului a fost coor-
donatã de inspectorul ºef al ISU
Dolj, col. Florea Constantin, iar
specialiºtii au stabilit drept cauzã a
incendiului un scurtcircuit electric
(conductor electric cu izolaþie de-
terioratã în urma unei acþiuni fizi-
ce)”, ne-a declarat purtãtorul de

cuvânt al ISU Dolj, mr. Florin
Cocoºilã.

În plus, vineri, 2 ianuarie, pom-
pierii au fost solicitaþi în jurul orei
14.30, cu douã autospeciale, pen-
tru stingerea unui incendiu izbuc-
nit în Parcul Nicolae Romanescu
din Craiova, la o clãdire adminis-
trativã a R.A.A.D.P.F.L.. La sosi-
rea echipajelor de pompieri flãcã-
rile cuprinseserã acoperiºul clãdi-
rii din lemn existând pericolul de
propagare la clãdirile învecinate.
Din cauza unui scurtcircuit elec-
tric (conductor electric cu izolaþia
deterioratã) au ars acoperiºul clã-
dirii pe o suprafaþã de aproximativ
90 m.p. ºi materiale pentru curã-
þenie, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii ISU Dolj.
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Proiectul de hotãrâre de pe
ordinea de zi se referã la modi-
ficarea listei obiectelor aflate în
inventarul municipiului Craiova.
Mai exact patru obiective, toate
aflate în Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, trebuie sã fie trecute în
patrimoniul municipiului. Potri-
vit referatului este vorba de ca-
bina de la poartã, chioºcul Bel-
vedere-Glorieta, pavilionul fan-
farei ºi împrejmuirea parcului,
care toate urmeazã sã fie inclu-
se pe lista bunurilor de inventar.
În proiect se precizeazã valoa-
rea de inventar a fiecãrui obiec-
tiv, precum ºi faptul cã munici-
piul Craiova posedã aceste imo-
bile în nume de proprietar ºi cã
nici unul dintre acestea ”nu fac
obiectul solicitãrilor pe nici una
din legile fondului funciar”.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Reabilitarea ParculuiReabilitarea ParculuiReabilitarea ParculuiReabilitarea ParculuiReabilitarea Parcului
Romanescu, proiectul lui 2015Romanescu, proiectul lui 2015Romanescu, proiectul lui 2015Romanescu, proiectul lui 2015Romanescu, proiectul lui 2015

Consilierii municipali
se întrunesc în ºedinþã
mai repede decât s-ar
fi aºteptat. Aleºii locali
sunt convocaþi chiar
astãzi în ºedinþã ex-
traordinarã pentru a
aproba un singur
proiect de hotãrâre,
Primãria Craiova
motivând cã votul
este urgent întrucât
presupune implemen-
tarea unui proiect cu
finanþare europeanã
ce va fi unul dintre cele
mai importante din
acest an.

Patru obiective trebuie
incluse în patrimoniu

Toate aceste obiective au fã-
cut parte din parc încã de la

înfiinþare, anul de construcþie
care este trecut în documen-
taþia de inventar fiind 1903. Au-
toritãþile susþin cã ºi aceste
imobile trebuie sã fie incluse în
patrimoniu pentru a putea fi
implementat proiectul de rea-
bilitare a Parcului „Nicolae Ro-
manescu”, care ar urma sã se
facã cu fonduri europeme ºi sã
înceapã în acest  an.  Pentru
acest lucru aleºii locali sunt
convocaþi într-o ºedinþã extra-
ordinarã în prima zi de lucru
din 2015, ºedinþã care are pe
ordinea de zi doar acest pro-
iect de hotãrâre. La primul ar-
ticol se precizeazã cã se com-
pleteazã lista obiectelor de in-
ventar, iar la articolul doi se
menþioneazã cã vor fi modifi-
cate adecvat ºi celelalte hotã-
râri ale CLM Craiova.

Reabilitarea se face din
economii

Iniþial, reabilitarea Parcului „Ni-
colae Romanescu” a fost apreciatã
la suma de 21,26 milioane de
euro, dintre care Primãria Craio-
va ar fi urmat sã suporte 425.239
de euro. În luna martie 2013, mu-
nicipalitãþii i s-a transmis cã nu
existã finanþare ºi proiectul a fost
trecut pe lista de aºteptare. La
începutul lui 2014, s-a ajuns la
concluzia cã s-au fãcut economii
de la alte proiecte europene, finan-
þate prin PIDU, iar autoritatea lo-
calã are la dispoziþie acum bani
pentru încã un proiect. Primãria
Craiova a ales atunci sã reabilite-
ze Parcul Romanescu, motiv pen-
tru care proiectul a fost scos de
la naftalinã. A existat totuºi un in-
convenient ºi anume cã, fiind vor-
ba de niºte bani proveniþidin eco-

nomii, reabilitarea trebuie sã se
facã cu fonduri mao puþine.
Un proiect de 15 milioane
de euro

Faþã de cele 21, 26 milioane de
euro, Primãria Craiova are acum
la dispoziþie 15,62 milioane de euro.
Cu aceste fonduri, municipalitatea
îºi propune sã modernizeze toate
aleile ºi podeþele. Podul suspendat
va fi ºi el consolidat. De aseme-
nea, lucrãrile se vor extinde ºi la
lacul care ar urma sã fie decolma-
tat. În parc vor fi montate obiecte
de mobilier urban ºi stâlpi de ilumi-
nat, toate în stilul arhitectural al
anilor 1900. Municipalitatea a inclus
în proiect dotarea cu camere video
pentru protejarea investiþiilor ce se
vor face acolo. Tot cu fonduri eu-
ropene se aflã în reabilitare încã
douã obiective importante, Grãdi-
na Zoologicã ºi Teatrul de Varã.
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Final şi
început
de an la
Viena

Viena a întâmpinat noul an cu o
haină subţire de zăpadă şi cu multă
veselie în pieţele sale amenajate, în
forfota oamenilor care gus tau vin
fiert sau punsch, alături de cântăreţi
pe numeroas ele s cene montate în
centrul oraşu lui. Din  Rathaus platz
până în Stephansplatz, de la Univer-
sitätsring spre Freyung, în Graben,
Neuer Markt sau Karsplatz mulţimea
era cernu tă în sita Ringului vienez
de un duh al sărbătorii care îi face pe
oameni mai to leranţi ş i mai predis-
puşi la aten ţia faţă de ceilalţi. Însă
ardoarea cu care oamenii petrec la
limita dintre ani ţ ine, parcă, şi de o
imperceptibilă teamă faţă de ceea ce
le poate rezerva v iitorul – de aici
imens a capacitate de „uitare”, de
abandon, pe care o includ astfel de
sărbători trăite sub semnul lui car-
pe d iem.

Cu câteva zile înaintea finalului de
an fusesem la „Albert ina”, muzeul
construit în 1744 la extremitatea unei
fortificaţii a Palatului Hofburg. Clă-
direa ca atare a aparţinut ducelui Al-
bert, guvernator al Habsburgilor la
Bruxelles, unde i-a venit şi ideea de a
înfiinţa o colecţie de artă. Ajutaţi de
un  conte genovez, el ş i s oţia s a,
Maria-Cristina, fiica Mariei Tereza, au
creat o  colecţie în  1776, adunând
opere de artă. În 1919, după implozia
Imperiului Habsburgic, palatul a in-
trat în posesia statului şi a fost ulte-
rior extins. Structura clădirii din Al-
bertinaplatz cuprinde douăzeci şi una
de încăperi, pe două etaje, scări inte-
rioare şi holuri unde abundă oglinzi-
le, dar şi un subsol unde poate fi
văzută expoziţia renumitului pictor
austriac Arnulf  Rainer. Palatul a fost
redecorat în 1802 în stilul Empire fran-
cez de către arhiducele Carl, învin-
gătorul lui Napoleon în 1809 în bătă-
lia de la Aspern. Restaurarea sa în
forma actuală a început în 2000, cu
ajutorul MAK (Muzeul de Arte Plas-
tice) şi a fost finalizată în 2007. „Al-
bertina” are numeroşi sponsori şi

donatori, iar Fundaţiile Bat liner şi
Forberg au donat după anul 2000
colecţii remarcabile care includ mari
maeştri ai secolelor XIX şi XX: Mo-
net , Picas so , Braque, Brâncuşi,
Munch , Renoir, Max Erns t, Arp ,
Modigliani, Signac, Malevich, Andi
Warhol, Roy Liechtenstein, Francis
Bacon , Javlensky, Kirchner, Maria
Lasnig. Este o încântare pentru ochi
să vezi reunite atâtea capodopere ale
maeştrilor expresionişti, dar şi neo-
expresionişti, într-o exuberanţă a sti-
lu rilor ş i a  culorilor care tonifică
ochiul şi spiritul. Brâncuşi este pre-
zent cu lucrarea „Pasărea în spaţiu”,
una din seria de douăzeci şi şapte,
unic semn al geniului universal care
a sculptat în bronz lumina, cu splen-
dida formulă a lui V.G. Paleolog. Însă
ţinta vizitei mele a fost expoziţia Joan
Miró, „De la pământ la cer”, care cu-

prinde peste  o su tă de lucrări din
toate perioadele artistului. Miró îmi
pare clasicul mereu proaspăt, care nu
îşi pierde defel acuitatea, cu acea tuşă
caldă a unui mod indicibil de a pro-
pune o lume de fiecare dată alta, ace-
eaşi niciodată, fie că este vorba de-
spre p rivelişt i, femei, animale s au

„metamorfoze” ale v ieţii. Undeva,
într-una din sălile care alcătuiesc ex-
poziţia, pot fi citite cuvintele artistu-
lui născut în Catalunia, influenţat de
suprarealism, potrivit cărora pictura
sa a aspirat la efasarea unei arte me-
nită să fie o esenţă a universalului, o
respiraţie caldă a vieţii.

„Burgtheater”, faimos ul teat ru
vienez, respiră un interior calm, aris-
tocratic, punct de reper cultural şi
turis tic, în imediata apropiere a Hof-
burgu lui. Art işti ca Johann Nestroy
sau Max Reinhardt şi-au legat  nu-
mele de gloria aces tei ins tituţii fon-
dată de împărăteasa Maria Tereza,
în 1741, când  se numea „K.K Thea-
ter and  der Burg”, iar mai târziu,
până în 1918, „Hofburg theater”, Te-
atru l Curţii Imperiale. Am vizitat în
ultima zi a  anului trecut  venerabila
ins titu ţie ghidat de o competen tă
doamnă care a făcut o succintă, ra-
pidă dar eficientă prezentare a isto-
riei teatrului. La intrare, pe plafon,
încă se mai pot vedea picturile lui
Gustav Klimt , picto ru l cel mai în
vogă al oraşului, prezent  pe majori-
tatea materialelor de promovare tu-
ris tică. „Burgtheater”, condus ac-
tualmente de Karin Bergmann, pri-
ma femeie numită şef al aces tei
pres tigioas e instituţii, a fost bom-
bardat în 1945 şi multe dintre pictu-
rile sau decoraţiunile vechi s-au pier-
dut , dar unele continuă să exis te.

Foaierul circu lar încadreză o  sală
elegantă, cu scaune roşii, loji, care
se p regătea în acea ultimă zi a anu-
lui s ă prezin te spectacolul „Cum vă
place”, în regia lui Mat thias Hart-
man. Scena (largă de 28,5 m, adâncă
de 23 m, cu o înălţ ime de 28 m), p rin-
tre cele mai mari din Europa, este
dotată la cel mai înalt nivel, cu o  ex-
celen tă tehnică de sunet şi lumini,
poate fi glisată şi este computerizat
asistată. Mă gândeam la toate aces-
te aspecte, care poate nu  interesea-
ză publicul cititor, pentru că încer-
cam să îmi imaginez dacă aici ar pu-
tea fi găzduit spectacolul „Rinoce-
rii”, al Naţionalulu i craiovean, o pro-
ducţie ce necesită o tehnică impe-
cabilă, ca şi un spaţiu corespunză-
tor. Bănuiesc că da, poate cu câte-
va mici ajustări. Sala („auditorium”)
are 1175 de locuri, la parter şi în  lo-
jele elegante.

Repertoriul actual al „Burgthea-
ter” cuprinde „Regele Lear”, în re-
g ia lu i Peter Stein, cu  repu tatu l
Klaus Maria Brandauer în ro lul prin-
cipal – şi i-am scris lui Emil Boro-
gh ină propunându-i să-l invite la
viitoarea ediţie d in 2016 a Fest iva-
lului Internaţional Shakespeare de
la Craiova. Însă aici se joacă ş i un
„Hamlet”, de cinci ore şi jumătate,
în regia lui Andrea Breth, cu August
Dieh l în rolul principal. Fiindcă veni
vorba despre Klaus Maria Branda-

uer, actoru l austriac cel mai faimos
la ora actuală, acesta joacă şi în  „Ul-
tima bandă a lui Krapp”, de Samuel
Beckett , în  reg ia lui Peter Stein .
Spectacolul se joacă la „Akademiet-
heater” cu deosebit succes, căci bi-
letele sunt deja epuizate pent ru 4,
respectiv 6 ianuarie când sunt  pro-
gramate primele două spectacole ale
anului. Un bilet foarte bun costă aici
60 de euro  (dar poate fi şi mai scump
la un  spectaco l de Shakespeare),
însă pot fi găsite bilete şi la preţuri
modice, între 4 şi 8 euro. Din reperto-
riu nu lipsesc piese clasice austriece
sau străine, enumăr câteva specta-
cole: „Pescăruşul”, de Cehov, „Prin-
ţul Friedrich von Homburg”, de Hein-
rich  Kleist , „Povestiri din pădurea
v ieneză”, de Ödön von Horvat ,
„Mut ter Courage”, de Bertol t
Brech t, „Omul  fără  însuşiri”, o
adaptare după romanul lui Robert
Musil, „Străbunica”, de Franz Gril-
lparzer, „Parsifa l”, de Tancred
Dorst”, „Călătorie la Petuşki”, de
Venedikt Erofeev, „Casa spiritelor”,
de Isabel Allende, „Ultimele zile ale
omenirii”, de Karl Kraus, „Bărba-
tul ideal”, o adaptare de Elfriede
Jelinek după Oscar Wilde, „Moar-
tea lui Danton”, de Georg Büchner,
„Dorian Grey”, de Oscar Wilde, „La
căderea nopţii”, de Peter Turrini,
sau „Claus Peymann cumpără  o
pereche de panta loni şi merge cu
mine la masă”, de Thomas Bernhard.

Ajunge însă cu repertoriul „Bur-
gtheater”, deşi mi-aş dori să pot prin-
de un bilet la spectacolul lui Klaus
Maria Brandauer, acel de neuitat Me-
fisto din filmul cu titlu omonim. Bile-
tele sunt epuizate, însă, încă de anul
trecut, iar pentru a mai spera la un
loc ar trebui să fac coadă la începe-
rea spectacolului pentru unul d in
acele bilete de favoare care se acor-
dă pe ultimii metri. Poate că am s-o
fac, se merită.
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Pianist, dirijor de orchestră şi de
cor, David Crescenzi a început
să studieze la Conservatorul din
Pesaro, specializându-se ulterior în
dirijat de orchestră, pian, muzică
corală şi dirijat coral. Timp de mai
mulţi ani a fost asistent şi colabo-
rator al lui Alessio Vlad şi elevul lui
Gustav Khunn, la care a frecven-
tat, între anii 1993 şi 1996, cursu-
rile de perfecţionare „Pomeriggi
musicali” din Milano. Activitatea sa
artistică s-a desfăşurat pe parcur-
sul a două decenii, mai întâi fiind
pianis t ac ompaniator ş i as istent
dirijor în diferite teatre şi festiva-
luri lirice, atât în Italia, cât şi în
străinătate, iar actualmente dirijor
de orchestră şi maestru de cor.

Printre realizările sale cele mai
semnificative amintim colaborarea
c u Teatrul Operei din Cairo
(Egipt), în calitate de director ar-
tistic, între anii 1998 şi 2003. În

În program:
 Gaetano Donizetti: Uvertura operei „Don Pasquale”
 Leo Delibes: „Les Filles de Cadix”
 Vincenzo Bellini: Uvertura operei „Norma”
 Amilcare Ponchielli: „Dansul orelor” din opera „La Gioconda”
 Charles Gounod: Aria Margueritei din opera „Faust”
 Camille Saint-Saens: „Bacchanale” din opera „Samson şi Dalila”
 Franz Lehar: Cântecul Viljei din opereta „Văduva veselă”
 Giuseppe Verdi: Aria „Merce, dilette amiche” din opera „Ve-

cerniile siciliene” 
 Johann Strauss-fiul: Uvertura operetei „Liliacul”; „Unter Don-

ner und Blitz”, polka schnell; Polka „Trisch-Trasch”; Valsul „Frumoa-
sa Dunăre albastră”
 Luigi Arditi: Valsul „Il Bacio”
 Johann Strauss-tatăl: Marşul Radetzky

Anul muzical 2015 se va deschide la Filarmonica „Oltenia” cu
două concerte extraordinare de Anul Nou – unul susţinut joi, 8
ianuarie, celălalt vineri, 9 ianuarie, ambele cu începere de la ora
19.00. Uverturi şi arii celebre, ca şi valsuri şi polci din îndrăgita
creaţie straussiană vor fi aduse în faţa publicului de Orchestra
Simfonică a instituţiei, condusă de dirijorul David Crescenzi (Ita-
lia), şi de soprana Rasha Talaat (Egipt).
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1999-2001 a fost maestru de cor
la Teatrul „Carlo Felice” din Ge-
nova, iar în stagiunea 2004-2005
a fost adjunctul directorului mu-
zical de la Teatrul „St. Carlo” din
Napoli. La Doha, Quatar, a dirijat

de trei ori: în 2002 – opera „Aida”,
în 2003 – „Ibn Sina” de Michil Bor-
stlap, iar în anul 2005 – „Aspire”
de David Krane, cu ocazia deschi-
derii Jocurilor Olimpice Asiatice.
Din 2002 colaborează cu Opera

Naţională Română Timişoara,
unde a dirijat mai multe spectaco-
le de operă.

Născută în Egipt, soprana Ras-
ha Talaat a absolvit Conservato-
rul din Cairo în iunie 2002. Debu-
tul său a avut loc la Opera din Cai-
ro în 2003, în rolul Reginei Nopţii
din opera „Flautul fermecat” de W.
A. Mozart, urmând să interprete-
ze şi alte roluri ca: Berenice din
„L’Occasione fa il ladro” de G.
Rossini, Frasquita din „Carmen”
de G. Bizet, Musetta din „Boema”
de G. Puccini, Adina din „Elixirul
dragostei” de G. Donizetti, Gilda
din „Rigoletto” de G. Verdi şi Os-
car din „Bal mascat” de G. Verdi.
Cariera sa europeană a început în
Italia, alături de Orchestra de Ca-
meră din Marc he interpretând
„Oratorio di Natale” de Saint Sa-
ens şi „Elixirul dragostei” de G.
Donizetti, în anul 2005 fiind invi-
tată de Orches tra Filarmonicii
Marchigiana să interpreteze „Mes-
sa încoronării” de W. A. Mozart,
„Salve Regina” de Pergolesi şi
„Magnificat” de F. Schubert.

În anul 2007 interpreta rolul
Cleopatra din opera „Giulio Cesa-
re” de Haendel pe scena Teatrului
„St. Etienne” din Franţa, urmând
să apară şi pe scena Operei Naţio-

nale Bucureşti în rolul Reginei Nop-
ţii din „Flautul fermecat” de W. A.
Mozart. Şi-a îmbogăţit repertoriul
cu lucrări vocal-simfonice înregis-
trând colaborări cu Basilica din lo-
calitatea Loreto din Italia, în pre-
zenţa Papei Benedict al XVI-lea, dar

şi o colaborare inedită cu studiouri-
le Walt Disney, împrumutându-şi
vocea pentru desenul animat „Fru-
moasa din pădurea adormită”. A
câştigat o bursă de studii la Acade-
mia Lirică din Osimo.

MAGDA BRATU

MoMA din New York  va pre-
zenta, între 8 martie şi 9 iunie, o
retrospectivă „Bjork”, care cu-
prinde 20 de ani din ac tivitate
acestei c ompozitoare, cântăreţe şi
actr iţe islandeze.  O cronică a uni-
versului său artistic, de la albu-
mul „Debut” (1993) la albumul
„Biophilia” (2011), prezentată prin
intermediul unor înregistrări vi-
deo, filme, instrumente, obiecte,
îmbrăcăminte, colaborări cu alţi
creatori. Acelaşi muzeu va găzdui,
între 17 mai şi 7 septembrie,  ex-
poziţia „Yok o Ono: One Woman
Show,  1960-1971”.

De remarcat prezenţa latinoa-
mericană la MoMa, c u o expozi-
ţie despre fotograful şi cineastul

Marile muzee de artă vor organiza în 2015 expoziţii dintre cele
mai diverse, dedicate, printre altele, artistei Bjork (Museum of
Modern Art, MoMA, din New York), sculpturilor mobile ale lui
Alexander Calder (Galeria Tate Modern din Londra) sau operei lui
Le Corbusier (Centre Pompidou din Paris), potrivit EFE.

argentinian Horac io Coppola
(1906-2012) şi prima sa soţie,
Grete Stern (1904-1999), foto-
graf, precum şi o expoziţie despre
arhitectura din cea de-a doua ju-
mătate a sec olului al XX-lea din
ţări ca Mexic, Cuba şi Brazilia.

The Metropolitan Museum of
Art din New York  are programa-
tă, între 7 mai şi 16 august, expo-
ziţia „China: Through the Looking
Glass”, care explorează fascinaţia
Occidentului pentru China şi influ-
enţa acestei culturi milenare asu-
pra unor creatori de modă, de la
Paul Poiret la Yves Saint Laurent.

Galeria de artă modernă Tate
Modern din Londra va găzdui,
între 11 noiembrie 2015 şi 3 apri-

lie 2016,  expoziţia „Alexander
Calder: Performing Sculpture”,
dedicată artistului american Alexan-
der Calder (1898-1976), conside-
rat inventatorul sculpturii mobile.

Muzeul Luvru din Paris pre-
găteşte, pentru perioada 2 apri-
lie – 29 iunie, expoziţia „Pous-
sin et Dieu”, cu ocazia împlini-
rii a 350 de ani de la moartea
pictorului francez Nicolas Pous-
sin (1594-1665).

Între 29 aprilie şi 3 august, cu
prilejul împlinirii a 50 de ani de la
moartea lui Le Corbusier (pseudo-
nim sub care era cunoscut Char-
les-Edouard Jeanneret-Gris, 1887-
1965), Centrul Pompidou din Paris
oferă o retrospectivă dedicată aces-
tui urbanist, decorator, pictor, sculp-
tor şi arhitect care a revoluţionat
arhitectura secolului al XX-lea.

La Madrid, Muse o Thyssen-
Bornemisza pregăteşte pentru
vara următoare expoziţia „Zurba-

ran: una nueva mirada”, care va
oferi, între 9 iunie şi 13 septem-
brie, „o nouă privire” asupra ope-
rei unuia dintre cei mai importanţi
pictori ai Secolului de Aur spaniol,
Francisc o de Zurbarán (1598-
1664). Între 6 octombrie 2015 şi
17 ianuarie 2016, acelaşi muzeu va
prezenta retrospec tiva Edvard

Munch (1863-1944), în colabora-
re cu Munch Museet din Oslo.

O expoziţie dedic ată lui
Rembrandt (1606-1669), conside-
rat unul dintre cei mai mari pictori
ai tuturor timpurilor, va fi găzdui-
tă, între 12 februarie şi 17 mai, de
Rijksmuseum din Amsterdam.
(Agerpres)
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În noaptea dintre ani, cei mai
mulþi pacienþi care au avut nevoie
de îngrijiri medicale au fost bol-
navi cronic, care au uitat de reco-
mandãri ºi s-au înfruptat din bu-
catele tradiþionale fãrã sã mai þinã
cont de consecinþe. Au ignorat re-
gimul alimentar ºi tratamentul pre-
scris de medic ºi au dat medica-
mentele ºi restricþiile de orice fel
pe meniul de sãrbãtoare. Iar buca-
tele de pe masã nu a fost tocmai
uºor de digerat. Tentaþi de mesele
îmbelºugate, foarte mulþi pacienþi

Urgenþa Spitalului Judeþean din
Craiova a fost din nou aglomeratã de
sãrbãtori.  Aproape 900 de doljeni au
solicitat ajutorul medicilor în prime-
le zile ale lui 2015. Numai în noaptea
de Revelion peste o sutã de persoane
au ajuns de la masa festivã direct la
spital, majoritatea dupã ce au bãut

în exces ºi au întrecut mãsura cu
mâncarea. Din peisaj nu au lipsit nici
pacienþii transportaþi la Urgenþã
dupã ce au fost gãsiþi îngheþaþi în zã-
padã. Au fost însã ºi momente de bu-
curie. Primul copil al noului an a fost
o fetiþã care s-a nãscut la maternita-
tea Spitalului Judeþean din Craiova.

s-au ales cu suferinþe digestive, dar
ºi cu suferinþe cardiovasculare, fi-
ind nevoiþi sã-ºi petreacã restul
sãrbãtorilor pe patul de spital.

Aºadar nici anul acesta petre-
cerile de Revelion ºi cele din pri-
mele zile ale noului an nu a trecut
fãrã incidente. Chiar ºi ieri, în ca-
merele de gardã ale unitãþilor sani-
tare a fost agitaþie mare, medicii
având, în permanenþã, sub supra-
veghere „victime” ale zilelor de
sãrbãtoare. În plus, aºa cum era
de aºteptat, mai mulþi doljeni au

avut nevoie de asistenþã medicalã
dupã ce au fost implicaþi în diver-
se altercaþii.

Mesele îmbelºugate
au cãzut greu
petrecãreþilor

Ospãþul nu a fost tocmai uºor
de digerat, mai ales pentru doljenii
care sufereau deja de diverse afec-
þiuni. Cei mai gurmanzi s-au aºe-
zat la masã încã din seara de Re-
velion ºi nu s-au mai ridicat decât
dupã intervenþia medicilor chemaþi
de urgenþã sã le dea primul ajutor.
Nu au mai respectat în niciun fel
indicaþiile medicilor ºi au asezonat
din plin mesele bogate cu alcool.

„Majoritatea urgenþelor au fost
bolnavi cronic care au neglijat tra-
tamentul ºi regimul ºi au fãcut ex-
cese de tot felul. Au fost pacienþi
care s-au prezentat cu colici ab-
dominale ca urmare a abuzului de
bucate tradiþionale ºi a faptului cã
au amestecat neinspirat alimente-
le. Un numãr destul de mare de
persoane a ajuns la Unitatea de
Primiri Urgenþe a Spitalul Judeþean
din Craiova din cauza abuzului de
alcool”, a declarat Cristina Geo-
rmãneanu, purtãtor de cuvânt al

Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova.

Doi pacienþi cu
hipotermie
transportaþi la UPU

În primele zilele ale noului an,
din cauza temperaturilor foarte
scãzute, medicii au avut de îngri-
jit, aºa cum era de aºteptat, ºi pa-
cienþi care au suferit de hipoter-
mie. O craioveancã a ajuns la Ur-
genþã cu hipotermie severã ºi de-
gerãturi la ambele coapse. Femeia
a fost gãsitã inconºtientã în faþa
casei de o nepoatã. A fost trans-
portatã la spital unde a primit în-
grijiri medicale. Un alt caz de hi-
potermie, cu degerãturi la ambele
picioare, a fost internat  pe secþia
de chirurgie. De altfel, în aceastã
perioadã au fost destul de mulþi
pacienþi care au ajuns la spital cu
fracturi ale membrelor superioare

sau inferioare, unele destul de gra-
ve. Printrea aceste cazuri ºi o feti-
þã care a cãzut pe ghaþã suferind o
traumã cranio-cerebralã.

În plus, mai mulþi pacienþi, care
deºi ar fi trebuit sã se prezinte la
doctor de mai mult timp au preferat
sã aºtepte trecerea sãrbãtorilor, au
ajuns în primele zile ale noului an cu
afecþiuni mai grave. Spre exemplu,
un pacient a preferat sã ignore o ar-
surã pe care o avea de douã sãptã-
mâni. Un alt pacient a primit îngrijiri
dupã ce medicii au descoperit cã
avea plãgi suprainfectate.

Trecerea în noul an a adus însã
ºi bucurie în sânul mai multor fa-
milii. Primul copil al noului an nãs-
cut la maternitatea Spitalului Jude-
þean din Craiova a fost o fetiþã cu
greutatea de trei kilograme, perfect
sãnãtoasã. Tot pe 1 ianuarie, pânã
la orele prânzului au fost aduºi pe
lume încã trei bãieþi.

RADU ILICEANU

Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã a primit din partea firmei Surex-
port Agraria SL cu sediul în Mantlagrana Al-
monte,Huelva, Spania o ofertã de locuri de
muncã în vederea organizãrii unei selecþii
pentru domeniul agricol. Selecþia se va des-
fãºura în data de 26 ianuarie 2015 în Alexan-
dria la  Sala Sporturilor, str. Alexandru Ghi-
ca, nr. 86-88 (numãrul de locuri oferite fiind
de 250) ºi în perioada 28-29 ianuarie a.c în
Târgu Jiu la Casa de Cultura a Sindicatelor,
str. Traian, nr.5 (numãrul de locuri oferi-
te fiind de 550). „În situaþia în care nu-
mãrul solicitanþilor va fi mai mare decât
numãrul de locuri oferite, angajatorul ºi-a
aratat disponibilitatea de a le suplimenta”,
se precizeazã într-un comunicat de presã
al AJOFM Dolj.

113 euro – asigurarea socialã
Solicitanþii de locuri de muncã pot opta

pentru una din cele douã locaþii de desfã-
ºurare în funcþie de distanþã, posibilitatea
de deplasare directã etc. Durata contracte-
lor de muncã este de aproximativ trei luni.

Doljenii sunt aºteptaþi la selecþia de forþã

de muncã pentru domeniul agricol în Spania
La finele lunii ianuarie, mai precis în data de 26 ia-

nuarie, în localitãþile Alexandria ºi Tg Jiu se vor orga-
niza selecþii în vederea angãjãrii în domeniul agricol.
Cei care sunt tentaþi de un job în Spania sunt aºteptaþi

Data estimatã de angajare este 15 februarie
2015.Timpul de lucru este de 6 ore ºi jumãtate
pe zi, 39 ore pe sãptãmânã, împãrþite în 6 zile.
„Programul de lucru începe la primele ore ale
dimineþii. În  cursul celor 6 ore ºi jumãtate de
lucru pe zi este prevazutã o pauzã de o jumã-
tate de orã. Salariul oferit este de 39.48 euro
brut/zi plãtibil o datã la douã sãptãmâni prin
transfer bancar. Contribuþiile datorate sunt 2%
impozit pe venit ºi 113 euro asigurare socia-
lã”, se mai spune în comunicatul respectiv.

15 zile, perioadã de probã
Cazarea este oferitã de cãtre angajator con-

tra unei sume de 1 euro/zi. Transportul cãtre
locul de muncã este platit de angajator ºi se
deconteazã din salariile pe care le va primi în
timpul lucrat la firmã. Perioada de probã este
de 15 zile timp în care  atât angajatul cât ºi
angajatorul pot rezilia unilateral contractul.
„Dacã în perioada de probã decizia de reziliere
a contractului aparþine angajatului, acesta va

suporta contravaloarea drumului
de întoarcere”, se precizeazã în
comunicatul Agenþiei. În situaþia
în care decizia aparþine angajato-
rului costurile drumului de întoar-
cere vor fi suportate de angaja-
tor. Sunt solicitate persoane apte
pentru munca la câmp. Persoa-
nele care au lucrat la firma Su-
rexport în anul 2014  vor primi
contract nominal ºi nu este nece-
sar sã participe la o nouã selecþie.
La selecþie pot participa doar per-
soanele înscrise în baza de date a

agenþiei pentru muncã în strainatate.

Doljenii se vor adresa consilierului EURES
Persoanele cu domiciliul în judeþul Dolj tre-

buie sã se adreseze consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea
Forþei de Muncã Dolj strada Eugeniu Cara-
da, nr13A, pentru a fi înregistrate în baza de
date pentru muncã în strainatate ºi pentru a
primi invitaþie de participare la selecþie. În-
scrierea în baza de date pentru muncã în strãi-
natate se realizeazã pe baza urmatoarelor do-
cumente: cerere tip (se completeazã la sediul
Agenþiei de Ocupare a Forþei de Muncã); copie
act de identitate (valabilitate minim 6 luni);
C.V model  Europass completat  în  limba
românã; cazier judiciar în original din care sã
reiasã cã persoanele nu au antecedente pena-
le (termen de valabilitate 6 luni) ºi o adeverin-
þã de la medicul de familie, cu menþiunea „Apt
pentru muncã”.

MARGA BULUGEAN

sã-ºi depunã CV-urile, iar dacã numãrul doritorilor este
mai mare dexcât numãrul locurilor disponibile, angaja-
torul spaniol ºi-a arãtat disponibilitatea suplimentãrii
locurilor de muncã.
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La 29 decembrie 2014, FMI a anunþat sus-
pendarea ajutorului financiar acordat Greciei.
Atenþia era deja focalizatã pe dezbaterile poli-
tice de la Atena, pentru cã destinul Greciei –
s-a spus – rãmâne decis de rezultatul electo-
ral din 25 ianuarie a.c., când sunt programate
alegeri legislative anticipate. Bãtãlia se duce
între partidul stângii radicale, Syriza (bine pla-
sat în sondaje), cu al sãu lider Alexis Tsipras,
ºi Noua Democraþie, formaþiune condusã de
conservatorul Antonis Samaras. Promisiunea
lui Tsipras: odatã ajuns la putere, liderii euro-
peni vor ceda revendicãrilor sale. La rândul
sãu, Antonis Samaras are un pariu invers,
contând pe eforturile bugetare în scoaterea
Greciei din impas. Mai exact, menþinând re-
þeta austeritãþii exacerbate. FMI ºi BCE þin sub
observaþie Grecia de mai multã vreme. ªi dupã

toate aparenþele, nici Tsipras, nici Samaras ºi
nici altã autoritate politicã nu pot salva Gre-
cia. Guvernul german este dispus sã lase Gre-
cia sã pãrãseascã zona euro, în cazul în care
stânga radicalã pune în discuþie politica de ri-
goare bugetarã, a afirmat sâmbãtã, 3 ianuarie,
sãptãmânalul „Der Spiegel”. De la începutul
crizei, în 2009, situaþia Greciei n-a încetat sã
îngrijoreze. Gestionarea stãrii de fapt a fost
proastã: datoria greacã, în pofida diferitelor
planuri de susþinere, se duce acum la 175%
din PIB, faþã de 129% în 2009. Politicile dras-
tice de austeritate impuse n-au avut menirea
de a ameliora situaþia. Încât capacitatea Gre-
ciei de a rambursa datoria, în loc sã se îmbu-
nãtãþeascã, s-a deteriorat. În 2015, Grecia tre-
buie sã ramburseze cel puþin 20 miliarde euro.
Dar unde gãseºte aceastã sumã? ªomajul, chiar

scãzut, se datoreazã emigrãrii personalului
calificat în alte þãri. Numãrul locurilor de mun-
cã s-a diminuat cu peste un milion. Deficitul
comercial s-a diminuat ºi el. Dar aceste cifre,
pozitive în aparenþã, ascund faptul cã expor-
turile au fost mai scãzute în 2013 decât în
2007. Competitivitatea Greciei a pierdut te-
ren. Investiþiile au scãzut cu 63%. Creditorii
þãrii – BCE, FMI ºi þãrile europene contribu-
toare prin MES (Mecanismul European de Sta-
bilitate) – se întreabã de ce Grecia trebuie sã
beneficieze de ajutoare suplimentare, refuzate
Portugaliei sau Spaniei. Oricum, perspectivele
pentru economia greacã rãmân sumbre, indi-
ferent de decizia BCE, FMI sau a þãrilor euro-
pene. Grecia nu va putea plãti, pentru elemen-
tarul motiv cã este incapabilã. Tratamentul dras-
tic de austeritate n-a vindecat „bolnavul”.

Decizia Israelului de a îngheþa transferul
a 106 milioane euro (500 de milioane de
shekeli), reprezentând taxe colectate în
contul Autoritãþii Palestiniene, este o „cri-
mã de rãzboi”, a declarat sâmbãtã un ofi-
cial palestinian de rang înalt, citat de AFP.
„Este o nouã crimã de rãzboi israelianã ºi
nu vom ceda presiunilor”, a spus negocia-
torul-ºef palestinian, Saeb Erakat, dupã
decizia statului evreu, de sâmbãtã. Este
vorba despre prima mãsurã de rãspuns din
partea Israelului, la o zi dupã ce Autoritatea

Rusia trimite

al 11-lea convoi

umanitar

în estul Ucrainei,

Kievul afirmã cã

este un transport

de muniþie
Un convoi al Ministeru-

lui rus pentru Situaþii de
Urgenþã, care transportã
ajutor umanitar pentru
regiunile Doneþk ºi Lu-
gansk (estul Ucrainei), a
plecat ieri din regiunea
Moscovei spre Rostov, oraº
rusesc situat în apropiere
de frontiera ucraineanã,
potrivit agenþiei de presã
Ria Novosti. Astfel, o
coloana compusã din 60 de
camioane cu produse
alimentare a pãrãsit ieri, în
jurul orei locale 06:00,
centrul ministerului amin-
tit din Noghinsk (o subur-
bie a Moscovei). Pe drum,
acestora urma sã li se
alãture alte 60 de camioa-
ne, tot cu ajutor umanitar,
au asigurat oficiali ai
ministerului rus. Convoiul
este aºteptat sã soseascã la
8 ianuarie în regiunile
Doneþk ºi Lugansk. Acesta
— al 11-lea convoi umani-
tar trimis de Rusia în estul
Ucrainei — transportã peste
1.400 de tone de produse
alimentare locuitorilor din
zonele controlate de insur-
genþii proruºi. De la 11
august, Rusia a trimis — în
pofida protestelor Ucrainei
— peste 13.400 de tone de
ajutor umanitar populaþiei
din estul Ucrainei, teatrul
unui conflict sângeros între
forþele guvernamentale ºi
miliþiile separatiste, scrie
Ria Novosti. ªi de data
aceasta Kievul a protestat
faþã de trimiterea presupu-
sului ajutor umanitar,
susþinând cã, în loc de
produse alimentare, ca-
mioanele transportã arme
ºi muniþie pentru rebeli.
Mai ales cã militarii ucrai-
neni au remarcat o intensi-
ficare a atacurilor din
partea insurgenþilor de
fiecare datã când Moscova
a trimis câte un convoi
umanitar în Doneþk ºi
Lugansk, dupã cum rela-
teazã postul de televiziune
TSN. Aºa-zisul convoi
umanitar rusesc transportã
nu doar muniþie, ci ºi
salarii pentru rebeli, a
declarat, la acelaºi post de
televiziune, emisarul
preºedintelui Petro Poro-
ºenko pentru soluþionarea
paºnicã a conflictului din
sud-estul Ucrainei, Irina
Gheraºcenko.

Condiþiile meteorologice au fost
„factorul declanºator” al prãbuºi-
rii, în Indonezia, a avionului AirA-
sia, ale cãrui motoare ar fi fost ava-
riate de gheaþã, a anunþat Agenþia
meteorologicã naþionalã ieri. „Pe
baza datelor disponibile privind lo-
calizarea ultimului contact al avio-
nului, vremea a fost factorul de-
clanºator al accidentului”, potrivit
informaþiilor de pe site-ul agenþiei,
citat de AFP. Avionul pare sã fi
zburat printre nori foarte amenin-
þãtori, conform aceleiaºi surse.
„Fenomenul meteo cel mai proba-
bil a fost givrajul, care poate dete-
riora motoarele din cauza unui pro-
ces de rãcire. Aceasta este doar
una dintre posibilitãþi, pe baza ana-
lizei datelor meteorologice existen-
te”, adaugã agenþia. Airbusul A320-
200, care efectua, la 28 decem-
brie, legãtura între oraºul indone-
zian Surabaya ºi Singapore, cu 162
de persoane la bord, a zburat în
condiþii meteorologice foarte
proaste. Pilotul a cerut sã ia altitu-
dine pentru a evita o furtunã, dar
nu a primit imediat undã verde de
la controlul aerian, din cauza unui
trafic foarte intens pe acest culoar
aerian foarte frecventat. El a dis-
pãrut de pe ecranele radarelor la
scurt timp dupã aceea. Autoritãþile
indoneziene vor ancheta asupra
unor „infracþiuni” comise de com-
pania AirAsia, pe care o suspec-

teazã cã a folosit un culoar aerian
într-un interval orar pentru care nu
avea autorizaþie, dupã cum a afir-
mat directorul general al Aviaþiei
Civile indoneziene, Djoko Murjat-
modjo. Între timp, cãutãrile cor-
purilor victimelor ºi altor pãrþi ale
epavei, în special cutiile negre, care
au intrat în a doua sãptãmânã ºi
care continuau ieri, au fost din nou
perturbate de condiþiile meteoro-
logice dificile. Echipele de cãutare
folosesc hidrofoane pentru locali-
zarea balizelor acustice ale celor
douã cutii negre, cruciale pentru
stabilirea cauzelor accidentului.
Cinci bucãþi mari din avion au fost
gãsite în largul insulei Borneo, dar
condiþiile meteo foarte dificile din
cursul sãptãmânii care tocmai s-a
încheiat au împiedicat cãutãrile, la
care participã inclusiv Statele Uni-
te ºi Rusia. În timp ce vremea s-a
îmbunãtãþit, scafandrii au coborât

în cursul dimineþii de ieri pe
fundul mãrii, la circa 30 de me-
tri, unde se aflã bucata cea mai
mare din epavã ºi au recupe-
rat un cadavru, ridicând la 31
numãrul victimelor recupera-
te pânã în prezent. „Au reuºit
sã ajungã pe fundul mãrii, dar
vizibilitatea (...) este nulã, era
întuneric ºi fundul era noro-
ios, cu curenþi de trei pânã la
cinci noduri”, a declarat direc-
torul Agenþiei indoneziene pen-

tru cãutare ºi salvare, Bambang So-
elistyo, adãugând cã ploile abun-
dente ºi valurile înalte continuã sã
împiedice operaþiunile. „Din acest
motiv, operaþiunile scafandrilor tre-
buie sã fie suspendate temporar.
Vom încerca sã mobilizãm un ROV
(vehicul submarin teleghidat)”, a

completat el. A cincea parte a avio-
nului, localizatã ieri, (dupã altele
patru vineri ºi sâmbãtã) mãsoarã
aproximativ zece metri pe un me-
tru, a precizat Soelistyo. Cautãri-
le, care s-au concentrat pe o zonã
din mare, situatã la sud-vest de
oraºul Pangkalan Bun, au fost ex-
tinse cãtre est deoarece pãrþi din
avion ar fi putut fi luate de curenþi,
a remarcat Soelistyo. Familiile vic-
timelor se pregãtesc de noi înhu-
mãri la Surabaya, unde a fost în-
fiinþat un centru de crizã pentru
identificarea cadavrelor. Printre
cele 162 de persoane aflate la bor-
dul aeronavei AirAsia se aflau 155
de indonezieni, copilotul francez
Remi Plesel, un britanic, trei sud-
coreeni, un cetãþean al statului Sin-
gapore ºi unul din Malaezia.

Posibila cauzã a prãbuºirii avionului
AirAsia: Gheaþa ce a avariat motoarele

Israelul a blocat transferul a 106 milioane euro cãtre palestinieni
Palestinianã a depus la ONU o cerere de
aderare la CPI (n.r. – Curtea Penalã Inter-
naþionalã), cu scopul de a aduce în faþa
acestei instanþe oficiali israelieni. De la
Acordurile de la Oslo, încheiate în 1993,
statul evreu colecteazã în contul Autoritãþii
Palestiniene taxe pe care i le transferã lu-
nar. Aceste fonduri reprezintã aproape ju-
mãtate din bugetul palestinian ºi sunt utili-
zate pentru buna funcþionare a guvernului
ºi pentru plata salariilor funcþionarilor, re-
lateazã AFP ºi Reuters.
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07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 „Sãrbãtori din alte vremuri
10:00 Dinastia Kennedy
10:50 Teleshopping
11:30 Eroi necesari (R)
12:30 În grãdina Danei (R)
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:00 Dinastia Kennedy
17:50 Exclusiv în România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Subiect fierbinte
2008, Marea Britanie, Dramã
22:50 Starea naþiei
23:45 Retrospectiva 2014 Fotbal
00:20 Niloofar
2008, Dramã
01:45 Telejurnal
02:35 Sport
02:55 Tezaur folcloric
03:45 Niloofar (R)
2008, Dramã
05:10 Subiect fierbinte (R)

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Rezistenþa prin culturã
08:30 Pescar hoinar
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 O lebãdã iarna (R)
1983, Romania, Dramã
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Credinþã ºi celebritate
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Replay
20:10 Repetabila scenã a

balconului
21:20 Citeºte româneºte!
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Trupul duºmanului meu
1976, Franþa
01:20 Replay

07:35 Baschetbalistele de vârsta
a doua

09:15 Man of Steel: Eroul
11:35 Lucas, spaima furnicilor
13:05 Gravity 3D: Misiune în spaþiu
14:40 Gaºca nebunã
16:20 Pe urmele dinozaurilor
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Douã vieþi
20:00 Toþi oamenii regelui
22:10 Machete: Ucigaº meseriaº
23:55 Umbre
00:40 Cum trãiesc acum
02:20 Angélique
04:10 2 pistoale

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
11:00 Ostaticul (R)
1999, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:15 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
14:45 Ember - Oraºul din

adâncuri (R)
2008, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Puterea destinului
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
00:45 Apropo Tv

07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Numai iubirea

09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Doamne de poveste
13:00 O zeiþã pe pãmânt (R)
15:00 A fost odatã Curly (R)
16:45 S-a întâmplat într-o noapte
18:45 Fluierul de final
20:30 Oameni de onoare
23:00 Ultima ºansã
00:45 Oameni de onoare (R)
03:00 Lumea Pro Cinema
03:30 Cine A.M.

10:00 Hercule
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Un negru pentru Casa

Alba
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Un negru pentru Casa

Alba (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Uºã-n uºã (R)
2008, România, Comedie
10:30 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Uºã-n uºã (R)

07:00 Teleshopping
07:30 Mondenii
2006, România, Comedie
08:00 Concert VUNK (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil (R)
10:30 Levintza prezintã (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi design

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Imagini incredibile din lume
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Familii la rãscruce
20:30 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Salvaþi iubirea
01:00 Extemporal la dirigenþie

(R)
1987, România, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:00 Casa: construcþie ºi design

(R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Râzi ºi câºtigi (R)
04:30 Focus (R)
05:00 Familii la rãscruce (R)
06:00 Fii pe fazã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: Manchester City -

Sheffield Wednesday
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Glory Superstars: Tyrone

Spong
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night: Ultima noapte

de rãzboi!
21:55 Fotbal: AFC Wimbledon -

Liverpool
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Fight Night: Ultima noapte

de rãzboi!
02:30 Wrestling SMACK

TVR 1
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HBO
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PRIMA TV

SPORT.RO

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Dinastia Kennedy
10:50 Teleshopping
11:30 Lumea ºi noi
12:00 Universul credinþei
13:10 EURO polis
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Discover România
17:00 Dinastia Kennedy (R)
17:50 Exclusiv în România
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Subiect fierbinte
2008, Marea Britanie, Dramã
22:50 Starea naþiei
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Trezirea lui Madison
2010, SUA, Dramã
01:50 Telejurnal
02:20 Sport (R)
02:40 „Sãrbãtori din alte vremuri

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Istorii încalcite
08:30 Credinþã ºi celebritate
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Repetabila scenã a

balconului
12:20 Citeºte româneºte!
12:50 5 minute de istorie
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 Rezistenþa prin culturã
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Dumitru Stãniloae-lumina

amintirii din lumina cuvântului
20:10 D'ale lu' Miticã
21:00 Destine ca-n filme
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Drumul lui Leºe
00:10 Escroci de treabã

07:40 Pe urmele dinozaurilor
09:10 Douã vieþi
10:50 Toþi oamenii regelui
13:00 Naufragiaþi în Laguna

Albastrã
14:30 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
16:45 Aventurile lui Henry: Filmul
18:20 Aºa se scrie istoria!
20:00 Jesse Stone: Prezumþia de

nevinovãþie
21:35 Efecte adverse
23:20 Ray Donovan
00:15 Ray Donovan
01:10 Dom Hemingway
02:45 Jackass prezintã: Un bunic

nebun

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
12:30 Dãdaca
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
14:45 Epoca trãdãrii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Puterea destinului
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
00:45 Revizie tehnicã
06:30 I Like IT (R)

07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Numai iubirea
00:45 Revizie tehnica
06:00 Terra Nostra (R)

08:15 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
2002, România, Comedie
11:00 Doamne de poveste
12:00 S-a întâmplat într-o noapte

(R)
14:00 Fluierul de final (R)
15:45 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte
18:00 Întâlnire de gradul trei
20:30 O moarte mai bunã
22:30 Jackass 3.5
00:15 Lumea Pro Cinema
00:45 Revizie tehnicã

10:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Cursa spre Witch

Mountain
2009, SUA, Aventuri, Comedie,

SF, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Cursa spre Witch

Mountain (R)
2009, SUA, Aventuri, Comedie,

SF, Thriller
03:30 Observator special (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs

07:00 Teleshopping
07:30 Concert VUNK (R)
08:30 Imagini incredibile din

lume (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Familii la rãscruce
20:30 Detectiv de ocazie
1991, SUA, Comedie, Crimã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Miss fata de la þarã
01:00 Detectiv de ocazie (R)
03:00 Secrete de stil (R)
03:30 Mondenii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: AFC Wimbledon -

Liverpool
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Glory Superstars: Rico

Verhoeven
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 Girl Fight Night: Million

Dollar Babies
21:45 Fotbal: Everton - West

Ham United
23:45 ªtiri Sport.ro
00:15 Wrestling RAW
02:00 Wrestling WWE NXT Next

Generation
03:00 ªtiri Sport.ro



MIERCURI - 7 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
10:00 Dinastia Kennedy
10:50 Teleshopping
11:20 Exclusiv în România
12:00 Tezaur folcloric
13:00 Opre Roma
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Discover România
17:00 Dinastia Kennedy (R)
17:50 A Very Grammy Christmas
18:35 Clubul celor care

muncesc în România
18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Subiect fierbinte
2008, Marea Britanie, Dramã
22:50 Starea naþiei
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Exiles
2004, Franþa, Japonia, Aventuri,

Dramã
02:00 A Very Grammy Christmas

(R)
02:45 Exclusiv în România
03:30 Exiles (R)
2004, Franþa, Japonia, Aventuri,

Dramã
05:10 Subiect fierbinte (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Dumitru Stãniloae-lumina

amintirii din lumina cuvântului
09:00 Documentar 360° -GEO
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Destine ca-n filme
12:00 D'ale lu' Miticã
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Istorii încalcite
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Puic, Puic
1963, Franþa, Comedie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Noapte indigo
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Naturã ºi aventurã
01:30 Istorii încalcite
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
02:55 5 minute de istorie

TVR 2

08:15 Aventurile lui Henry: Filmul
09:50 Aºa se scrie istoria!
11:30 Jesse Stone: Prezumþia de

nevinovãþie
13:00 Un Halloween de pominã
14:30 Limba turcã pentru

începãtori
16:20 Soþi ºi soþii
18:10 Percy Jackson: Marea

Monºtrilor
20:00 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
21:35 Rãmâi cu mine
22:25 Umbre
23:15 Cãpitanul Phillips
01:30 Bãieþi frumoºi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
14:45 Pãcate de familie
2004, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Puterea destinului
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
00:45 Pãcate de familie (R)
2004, SUA, Dramã
02:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Numai iubirea

08:30 La Mãruþã
10:00 La bloc
11:15 Doamne de poveste
12:15 Nu o poþi lua cu tine dupã

moarte (R)
14:30 Întâlnire de gradul trei (R)
17:00 Doamna judecãtor
18:45 Cu toþii au sãrutat mireasa
20:30 Misiune în lumea apelor
22:30 Dragostea ucide
00:30 Misiune în lumea apelor

(R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Te Pui Cu Blondele (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Trãdarea (R)
2010, Turcia, Dramã
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:30 Salvaþi iubirea (R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Teleshopping
13:00 Levintza prezintã (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cronica Netului
21:00 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Capcan TV
01:00 Cronica Netului (R)
01:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
03:00 Levintza prezintã (R)
03:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
04:00 Râzi ºi câºtigi (R)
04:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Fii pe fazã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: Everton - West

Ham United
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai

tare din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Glory Superstars:

Semmy Schilt ºi Peter Aerts
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 KO de România! Fight

Night cele mai tari KO-uri
22:00 Patrula Balamuc
23:00 Wrestling SMACK
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 KO de România! Fight

Night cele mai tari KO-uri
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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JOI - 8 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
09:50 Luchino Visconti
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Discover România
17:00 Luchino Visconti
18:00 RadiRo - Festivalul

Internaþional al Orchestelor Radio
– ediþia a II-a

18:35 Clubul celor care
muncesc în România

18:45 Black Harbour
1996, Canada, Dramã
19:40 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care

muncesc în România
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Subiect fierbinte
2008, Marea Britanie, Dramã
22:50 Starea naþiei
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Iubire ºi dependenþã
2006, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
02:05 Telejurnal
02:55 Lumea ºi noi
03:25 Iubire ºi dependenþã (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Jurnal de front
08:30 Naturã ºi aventurã
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Ferma
12:00 Mistere ºi conspiraþii
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Negustorii de ocazii
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Diamantul pierdut
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:00 Ora de ºtiri
23:00 Omul cu chitara
00:10 Escroci de treabã
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
01:00 Pescar hoinar
01:30 Negustorii de ocazii
02:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
02:50 5 minute de istorie

TVR 2

07:50 Percy Jackson: Marea
Monºtrilor

09:35 Atenþie, se filmeazã
11:20 Gravity 3D: Misiune în spaþiu
12:50 Antrenament pentru

prietenie
14:40 Umbre - din culise
15:10 Blue Jasmine
16:50 Wall-E
18:30 Aladdin and the Death Lamp
20:00 Foo Fighters: Sonic

Highways
21:05 Eu, Frankenstein
22:40 Nimfomana Vol. II
00:45 Haita

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La Mãruþã (R)
11:30 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
12:30 Dãdaca
1993, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:45 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
15:45 Misterul vãduvei negre
1993, Thriller
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Puterea destinului
22:15 ªtirile Pro Tv
22:45 CSI: New York - Crimina-

liºtii
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
23:45 XIII: Spion de sacrificiu
00:45 Misterul vãduvei negre

(R)
02:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Cununa de lacrimi (R)
08:00 Tânãr ºi Neliniºtit (R)
09:15 Clona (R)
10:30 Pasiune interzisã (R)
11:30 Regina inimilor (R)
13:00 Îngeri pãzitori (R)
14:30 Complicea (R)
15:30 Cununa de lacrimi
16:30 Tânãr ºi Neliniºtit
17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisã
19:30 Regina inimilor
20:30 Îngeri pãzitori
22:00 Complicea
23:00 Terra Nostra
00:00 Clona
01:00 Numai iubirea

08:15 Doamne de poveste
09:15 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:00 Doamne de poveste
13:00 Doamna judecator (R)
14:45 Cu toþii au sãrutat mireasa

(R)
16:30 Vorbeºte tot oraºul
18:45 Nu vrea ºi pace!
20:30 Fantomele de pe Marte
22:30 LXD: Legiunea extraordi-

narilor dansatori
00:15 Fantomele de pe Marte

(R)
02:00 Lumea Pro Cinema
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Hercule
1995, SUA, Aventuri, Fantastic
11:00 Teleshopping
11:20 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 ªase zile, ºapte nopþi
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 ªase zile, ºapte nopþi (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Pastila de râs (R)
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
03:45 WOWBiz (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!

(R)
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Walker, poliþist texan (R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
11:00 Teleshopping
11:30 Fii pe fazã!
12:30 Teleshopping
13:00 Click! Poftã bunã! (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Mondenii
2006, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Walker, poliþist texan
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Mondenii
2006, Romania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Click!
00:00 Mãrul discordiei
02:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
03:30 Click! Poftã bunã! (R)
04:00 Râzi ºi câºtigi (R)
04:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Fii pe fazã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:30 Promotor
10:00 ªtiri Sport.ro
10:55 Sete de crapi
11:00 Marea Þãcãnealã
11:55 Sete de crapi
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Rezumate Fotbal: Cupa

României Timiºoreana, sferturi de
finalã

13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Râzi de toþi banii!
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 "Ticãloºi cu Glorie":

Campionii Glory
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Sete de crapi
18:45 Spãrgãtorii de râs
19:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Sete de crapi
21:15 Glory Superstars:

Benjamin Adegbuyi
22:00 Te doare mintea!
23:00 Wrestling WWE PPV

Royal Rumble
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tem-
porar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promo-
vare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotara-
rea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotararea de Guvern
nr.1027/2014, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs pe data de
27.01.2015, ora 10,00 (proba scrisã) ºi 29.01.2015 (proba de interviu), la
sediul din calea Unirii nr.19, pentru ocuparea unor posturi vacante in regim
contractual, astfel:

- 4 posturi vacante in regim contractual pe perioada nedeterminatã de con-
silier IA  din cadrul Direcþiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Pro-
iecte cu Finanþare Internaþionalã -  Unitatea de Implementare a Proiectului
“Managementul Integrat al Deºeurilor”.

- 2 posturi vacante in regim contractual pe perioada nedeterminatã de con-
silier IA din cadrul Direcþiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Pro-
iecte cu Finanþare Internaþionalã - Serviciul Administrarea Ariei Protejate
“Coridorul Jiului”.

- 2 posturi vacante in regim contractual pe perioada nedeterminata de con-
silier IA din cadrul Directiei Afaceri Europene, Dezvoltare Regionala, Pro-
iecte cu Finantare Internationala - Compartiment Parteneriat Public - Privat.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va consta în 3 etape succe-
sive, dupã cum urmeazã:

- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  - 27.01.2015, ora 10,oo;
- interviul - 29.01.2015, ora 10,oo.
Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la con-

curs, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Euro-

pene sau a statelor apartinând Spatiului Economic European si domiciliul în
România;

    -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exercitiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candidea-

zã, atestatã pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau
de unitãtile sanitare abilitate;

    -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte con-
ditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni con-
tra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãtu-
rã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompa-
tibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabi-
litarea.

 I. Unitatea de Implementare a Proiectului “Managementul Integrat
al Deºeurilor”

 Condiþii specifice :
1.Pentru postul vacant in regim contractual de consilier IA din cadrul Uni-

tãþii de Implementare a Proiectului “Managementul Integrat al Deºeurilor”
 - studii superioare de lungã duratã în domeniul ºtiinþe inginereºti, absol-

vite cu diplomã de licenþã în specializarea construcþii civile, industriale ºi
agricole;

- vechime : minim 2 ani în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba engleza - nivel avansat;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista,  Micro-

soft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet.
2.Pentru postul vacant in regim contractual de consilier IA  din cadrul Uni-

tãþii de Implementare a Proiectului “Managementul Integrat al Deºeurilor”
- studii superioare  de lungã duratã în domeniul ºtiinþe inginereºti, absolvite cu

diplomã de licenþã în specializarea construcþii civile, industriale ºi agricole;

- vechime : minim 2 ani în domeniul studiilor ;
- cunoºtinþe limba engleza - nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista,  Micro-

soft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet.
3.Pentru postul vacant in regim contractual de consilier IA din cadrul Uni-

tãþii de Implementare a Proiectului “Managementul Integrat al Deºeurilor”
 - studii superioare de lungã duratã în domeniul ºtiinþe sociale, absolvite

cu diplomã de licenþã în specializarea comunicare ºi relaþii publice sau pu-
blicitate;

- vechime : minim 6 luni în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba engleza - nivel avansat;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, MS

Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook Express),
Internet.

4.Pentru postul vacant in regim contractual de consilier IA din cadrul Uni-
tãþii de Implementare a Proiectului “Managementul Integrat al Deºeurilor”

- studii superioare de lungã duratã în domeniul ºtiinþe inginereºti, absolvi-
te cu diplomã de licenþã în specializarea ingineria sistemelor, calculatoare
ºi tehnologia informaþiei sau în domeniul ºtiinþe sociale absolvite cu diplo-
mã de licenþã în specializarea ºtiinþe economice;

- vechime : minim  6 luni în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba engleza - nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Micro-

soft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet;
- certificat ECDL.
II. Serviciul Administrarea Ariei Protejate “Coridorul Jiului”
Condiþii specifice :
1.Pentru postul vacant in regim contractual de consilier IA din cadrul Ser-

viciului Administrarea Ariei Protejate “Coridorul Jiului”
- studii superioare tehnice de lungã duratã în domeniul ºtiinþe biologice ºi

biomedicale, absolvite cu diplomã de licenþã în specializarea biologie;
- vechie: minim 3 ani în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba engleza - nivel foarte bine;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, MS

Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook Express),
Internet.

2.Pentru postul vacant in regim contractual de consilier IA din cadrul Ser-
viciului Administrarea Ariei Protejate “Coridorul Jiului”

- studii superioare tehnice de lungã duratã în domeniul ºtiinþe inginereºti,
absolvite cu diplomã de licenþã în specializarea: ingineria sistemelor, calcu-
latoare ºi tehnologia informaþiei;

- vechime : minim 3 ani în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba engleza - nivel foarte bine;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista sau XP,

Microsoft Office 2007, 2010, 2013(Front Page, Word, Excel, Power Point,
Outlook Express), Internet.

-cunoºtinþe web designer/editor/programator web.
III.Compartiment Parteneriat Public - Privat
Condiþii specifice :
1.Pentru postul vacant pe perioada determinata in regim contractual de

consilier IA - Compartiment Parteneriat Public - Privat.
- studii superioare de lungã duratã în domeniul ºtiinþe juridice, absolvite

cu diplomã de licenþã in specializarea drept;
- vechime:  minim 2 ani în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba englezã - nivel foarte bine;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Micro-

soft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook Express),
Internet.

2.Pentru postul vacant pe perioada determinata in regim contractual de
consilier IA - Compartiment Parteneriat Public - Privat.

- studii superioare de lungã duratã în domeniul ºtiinþe sociale, absolvite
cu diplomã de licenþã in specializarea ºtiinþe economice;

- vechime : minim 2 ani în domeniul studiilor;
- cunoºtinþe limba englezã - nivel foarte bine;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Micro-

soft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Power Point, Outlook Express),
Internet.

      Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de
20.01.2015 la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19.

      Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Re-
surse Umane, camera 1, telefon : 0251/408 269 sau 0251/408 266.
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„E_sistemCalitate” pentru unitãþi ºcolare din regiunile Sud-Muntenia ºi Sud-Vest Oltenia

Procesul de descentralizare a sistemului preuniversitar de educaþie este însoþit de un sistem de control ºi monitorizare
a calitãþii, un rol important avându-l realizarea de standarde, standarde de referinþã, indicatori de calitate, metodologii ºi
instrumente de evaluare precum ºi ghiduri de bune practici.

Programul de formare pe care l-am propus se deruleaza începând cu data de 06.12.2014, în cadrul proiectului
POSDRU 153/1.1/S/141294 „E_sistemCalitate” pentru unitãþi ºcolare din regiunile Sud-Muntenia ºi Sud-Vest Oltenia,
beneficiar: Inspectoratul ªcolar Judeþean Teleorman, parteneri: Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Gorj, Asociaþia de prietenie româno-francezã „ROMFRA” Alexandria. Proiectul este complementar cu 3
proiecte derulate de ARACIP, propunându-ºi sã completeze perspectiva naþionalã, în contextul în care instrumentele
calitãþii sunt eficiente la nivel de sistem  dacã sunt dublate cu instrumente complementare la nivel de furnizor. Prin
urmare, prin proiectul „E_sistemCalitate” pentru unitãþi ºcolare din regiunile Sud-Muntenia ºi Sud-Vest Oltenia, unitãþile
ºcolare vor fi sprijinite pentru evaluarea externã prin mãsuri mult mai apropiate de nevoile ºcolii, la nivel judeþean ºi
chiar local, în unitatea ºcolarã însãºi.

Pe perioada implementãrii proiectului, 3 persoane din fiecare unitate ºcolarã din învãþãmântul preuniversitar– un
director, un membru al comisiei de evaluare ºi asigurare a calitãþii ºi un membru al Consiliului de Administraþie –
participa la activitãþile de formare din cadrul acestui program de formare, finanþat prin POSDRU. Dupã încheierea
proiectului, existã posibilitatea ca toþi directorii, membrii comisiei de evaluare ºi asigurare a calitãþii ºi membrii consiliului
de administraþie sã beneficieze de  cursurile acestui program de formare, program prin care grupul þintã îºi va dezvolta
competenþele în domeniul evaluãrii ºi asigurãrii calitãþii.

 Grupul tintã al proiectului este format din: 500 directori ai unitãþilor de învãþãmânt; 500 membri ai comisiilor de
evaluare ºi asigurare a calitãþii din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar; 500 membri ai consiliilor de administraþie ale
unitãþilor de învãþãmânt.  Din fiecare din cele 500 de unitati scolare implicate in proiect, vor participa in calitate de grup
tinta cate 3 persoane din categoriile de grup tinta enuntate mai sus. Vor fi implicate in proiect unitatile scolare din
invatamantul preuniversitar din cele 3 judete: Teleorman, Dolj si Gorj.

Se doreºte astfel prin acest proiect formarea continua in sistem blended learning a 1500 de membri ai comi-
siilor interne de asigurare a calitatii din unitati scolare, a directorilor si membrilor consiliilor de administratie din 500 de
unitati scolare din invatamantul preuniversitar din regiunile Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia; Teleorman, Dolj si Gorj,

În urma formãrii continue, se va demara pregãtirea celor 500 de unitãþi ºcolare pentru evaluarea externã de cãtre
ARACIP. Pentru aceasta se realizeazã autoevaluarea internã a calitãþii în vederea pregãtirii pentru acreditarea/reacre-
ditarea externã a calitãþii cele 500 de unitãþi ºcolare. Se vor identifica/clasifica pe categorii unitãþile ºcolare sprijinite
care vor participa la procedura de autoevaluare/evaluare externã în vederea acreditãrii/reacreditãrii/sau care nu au
probat îndeplinirea standardelor minime de calitate ºi repetã procesul de acreditare externã. Se vor derula activitãþi de
sprijin/consiliere suport pentru pregãtirea unitãþilor ºcolare pentru a fi acreditate din perspectiva calitãþii pe baza docu-
mentelor elaborate de ARACIP. Durata activitãþilor de sprijin va varia de la o ºcoalã la alta, în funcþie de necesitatea
mai multor intervenþii locale pânã la satisfacerea standardelor ºi indicatorilor de referinþã stabiliþi de ARACIP.

Programul de formare continuã va putea fi utilizat, în continuare, la nivelul altor unitãþi ºcolare la nivel multiregional
pentru dezvoltarea sistemelor interne de calitate în vederea pregãtirii pentru evaluarea externã. Membrii CEAC formaþi
în proiect vor asigura implementarea unitarã ºi durabilã a sistemelor de calitate la nivel de furnizori ºi vor contribui la
optimizarea activitãþii de raportare publicã legatã de calitatea educaþiei oferitã, inclusiv a rapoartelor anuale de evaluare
internã a calitãþii (obligatorii, conform legii). Ei vor împãrtãºi colegilor din CEAC ºi din unitatea ºcolarã modul de lucru
cu manualul de evaluare internã. Toate grupurile þintã formate vor propaga în mod unitar ºi coerent ”cultura calitãþii” la
nivelul sistemului ºcolar la nivel multiregional. Ei vor folosi aceleaºi concepte ºi principii, vor aplica unitar metodologia
de planificare, asigurare, evaluare ºi îmbunãtãþire a calitãþii. Prin acest program de formare se asigurã pregãtirea
cadrului naþional al asigurãrii calitãþii prin evaluare externã în vederea acreditarii/reacreditãrii unitãþilor ºcolare din
sistemul preuniversitar de educaþie.

Sistemul informatic suport realizat la nivel multiregional va sprijini demersurile de autoevaluare instituþionalã în fieca-
re etapa, realizându-se rapoarte de etapa în procesul de asistare a ºcolilor, în conformitate cu datele din manualul de
evaluare internã a calitãþii educaþiei ºi aplicaþia informatica suport a acestuia. Va fi uºuratã semnificativ munca respon-
sabililor cu asigurarea calitãþii prin facilitãþile de elaborare ºi de prelucrare statisticã a instrumentelor, de automatizarea
a raportãrii, de comunicare internã ºi externã etc.

Proiectul de faþã completeazã iniþiativele existente în domeniul asigurãrii calitãþii prin sprijinul acordat direct furnizo-
rilor de educaþie în implementarea sistemelor de calitate, atât prin explicitarea instrumentelor naþionale ale calitãþii la
nivelul ºcolii, cât ºi prin crearea de noi instrumente care permit adaptarea ofertei educaþionale la cerinþele specifice ale
beneficiarilor locali.

Proiectul va duce la optimizarea managementului ºi asigurãrii calitãþii la nivelul furnizorilor de educaþie, de care vor
beneficia experþii – formatori în evaluare ºi acreditare, directorii unitãþilor de învãþãmânt, membrii consiliului de adminis-
traþie ºi membrii comisiilor de evaluare ºi asigurare a calitãþii (CEAC). Mecanismele de asigurare a calitãþii (fapt
subliniat ºi în POSDRU) creeazã condiþiile de bazã pentru ca sistemul educaþional sã poatã furniza cunoºtinþele, abilitã-
þile ºi competenþele necesare pentru creºterea competitivitãþii absolvenþilor sistemului actual ºi viitor de învãþãmânt
preuniversitar.

  Expert monitorizare P2,
  Prof. Ani Draghici
  Inspector ºcolar pentru proiecte educaþionale

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de covrigi,
produse patiserie, vânzã-
toare orice magazin, în-
grijire copii ºi bãtrâni. Te-
lefon: 0251/552.089;
0747/072.570.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã serioasã îngri-
jesc bãtrâni pentru ce-
dare locuinþã. Rog se-
riozitate. Telefon: 0723/
466.154.
Familie serioasã îngrijim
bãtrâni. Telefon: 0765/
744.323; 0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Particular vând aparta-
ment 2 semidecoman-
dat etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon: 0742/
390.301.

CASE
Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã cu 500 mp
teren, zonã centralã, ide-
alã pentru afaceri. Tele-
fon: 0737/639.237.

Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.
Vând casã Craiova, 5
camere izolatã termic,
termopane, încãlzire
centralã sau schimb cu
2 apartamente a 2 ca-
mere / variante. Telefon:
0746/498.818.

TERENURI
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând teren 1500 mp des-
chidere 60 m cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut, parcelabil. Tele-
fon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
Vând Renault Clio 2003
full, taxa nerecuperatã
2150 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 5 ianuarie 2014
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VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir Ro-
boaica. Telefon: 0746/
901.203.
Vând vin roze 5 lei/ kg.
Telefon: 0351/ 425.559.
VÂND porci de carne,
rasa Pietran, 90-100 kg,
150-160 kg. Telefon:
0726/368.578.
Vând saltea Dormeo 2/1
m cu husã nefolositã - 100
lei, 2 ferestre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lustree cu
2-5 braþe - 20 lei / bucatã.
Telefon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Ungureni, dimensiuni -
1,20 x 2,50. Telefon: 0770/
503.310; 0351/459.605.
Vând þuicã naturalã, preþ
convenabil. Telefon:
0725/576.141.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând bibliotecã cca 150
ani, lemn masiv, gea-
muri cristal (2,05- 2,37-
0,60), cãrþi beletristicã,
stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Vând aspirator, fotolii,
scoarþã ºi covoare olte-
neºti, saltea copil, lam-
padar. Telefon: 0770/
298.240.

Cruce marmurã 1200 /
400 / scrisã – 80 lei, sã-
pun de casã 5 lei/kg, co-
vor persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni, zonã
centralã, lângã mormân-
tul lui Ion Oblemenco.
Telefon: 0771/232.167;
0351/468.838.
Vând cãzãnel de 35 litri.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 4 jante + anvelo-
pe CIELO 185/60 R 14-
200 RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plastic, cutii de
bere, uºã nouã cu broascã
pentru casã sau magazin
Auto –Cielo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu conge-
lator ARTIC - nou cu ga-
ranþie 3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE. Avantajos,
televizor color, putinã sal-
câm, bicicletã bãrbãteascã.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þuicã de prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/676.238.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Vând plapume mãtase
cu lânã noi.  Telefon:
0745/602.001.
Maºinã de cusut Ileana,
maºinã de cusut de cis-
mãrie veche, maºinã de
scris defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu vând
loc de veci suprapuse
lucrare finisatã neocu-
patã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând tub plastic pentru
forat puþuri dimensiune
112. Telefon: 0745/
589.825.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, ci-
mitirul Lascãr Catargiu
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând cauciucuri cu jantã
155/13 noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular (flex)
D 125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
l, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12V nou,
delcou aprindere Dacia
1310 nou, arzãtoare
gaze sobã D 600 mm.
Telefon: 0251/427.583.
SCHIMBURI

Vând sau schimb calori-
fere de tablã puþin folosit
cu un calorifer fontã 120/
80 foarte puþin folosit.
Telefon: 0720/231.610.

DIVERSE
Cumpãr cãrucior pentru
handicapat. Telefon:
0351/460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet medi-
cal dotat corespunzã-
tor. Relaþii la telefon:
0251/412.966; 0741/
072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Tele-
fon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Vreau doamnã între 25-
40 ani înãlþime medie,
sincerã, sufletistã, greu-
tate 70-90 kg.Telefon:
0768/ 581.770.

Doamnã vãduvã 62 ani
/ 1,65 / 70/ doresc
domn cu vârstã apropia-
tã,bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer,
pentru a locui la mine.
Telefon: 0729/684.222.
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie nevo-
iaºã, modestã, vãduvã
pentru prietenie, tot
restul vieþii. Constantin
C-tin - comuna Dãnciu-
leºti nr. 136 - Gorj.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Suntem alãturi de Prof.
Dr. Tudor Udriºtoiu în
aceastã încercare du-
reroasã prilejuitã de
despãrþirea de cea care
l-a însoþit în viaþã cu
dragoste ºi credinþã ca
soþie ºi prietenã dragã
ºi devotatã, doamna
MONA UDRIªTOIU.
Sincere condoleanþe!
Consiliul Colegiului
Medicilor Dolj.

Comanda Inspectora-
tului de Poliþie al Jude-
þului Dolj transmite sin-
cere condoleanþe fa-
miliei îndurerate de tre-
cerea prematurã în ne-
fiinþã a celui ce a fost
ag. ºef adj. RÃÞOI
LEONARD. Dumne-
zeu sã îl odihneascã în
liniºte ºi pace!
Colectivul Poliþiei Mu-
nicipiului Craiova re-
gretã profund dispari-
þia prematurã ºi fulge-
rãtoare a celui ce a
fost ag. ºef adj. RÃÞOI
LEONARD ºi transmi-
te sincere condolean-
þe familiei greu încer-
cate în aceste momen-
te dureroase. Dumne-
zeu sã-l ierte ºi sã-l
odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

La 5 ianuarie 1993 a
trecut în veºnicie co-
lonel inginer aviaþie
NICOLAE FLORESCU.

Flori pentru veºnica
pomenire. Soþia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ianuarie
12 – FOTBAL: Decernarea Balonului de Aur,

la Zurich (Elveþia).
15 ian./1 feb. – HANDBAL: Campionatul

Mondial masculin, la Doha (Qatar).
17 ian./8 feb. – FOTBAL: Cupa Africii pe

Naþiuni, în Guineea Ecuatorialã.
19 ian./1 feb. – TENIS: Turneul de Grand

Slam, Australian Open.
26 ian./1 feb. – PATINAJ ARTISTIC: Cam-

pionatele Europene, la Stockholm (Suedia).

Februarie
9/15 – PATINAJ ARTISTIC: Campionatele

celor 4 Continente, la Seul (Coreea de Sud).
12/13 – LUPTE GRECO-ROMANE: Cupa

Mondialã, la Teheran (Iran).

Martie
6/8 – ATLETISM: Campionatele Europene

în salã, la Praga (Cehia).
7/8 – LUPTE: Cupa Mondialã femininã, la

Sankt Petersburg (Rusia).
19/22 – KARATE: Campionatele Europene,

la Istanbul (Turcia).
23/29 – PATINAJ ARTISTIC: Campionatele

Mondiale, la Shanghai (China).
28 – ATLETISM: Campionatele Mondiale de

cross-country, la Guiyang (China).

Aprilie
4/5 – VOLEI: Final Four-ul Li-

gii Campionilor feminin.
9/12 – JUDO: Campionatele

Europene, la Glasgow (Scoþia).
9/18 – HALTERE: Campiona-

tele Europene, la Tbilisi (Georgia).
10/12 - BASCHET: Final Four-

ul Euroligii feminine.
11/12 – LUPTE LIBERE: Cupa

Mondialã, la Los Angeles (SUA).
13/19 – GIMNASTICÃ: Cam-

pionatele Europene, la Montpel-
lier (Franþa).

16/19 – PATINAJ ARTISTIC:
Trofeul mondial pe echipe, la To-
kyo (Japonia).

29 apr./3 mai – GIMNASTICÃ

Ianuarie deschide în forþã!

Principalele evenimente sportivePrincipalele evenimente sportivePrincipalele evenimente sportivePrincipalele evenimente sportivePrincipalele evenimente sportive
internaþionale ale anului 2015internaþionale ale anului 2015internaþionale ale anului 2015internaþionale ale anului 2015internaþionale ale anului 2015

Anul 2015 propune o serie de evenimente de top,
trei dintre acestea urmând a intra în scenã chiar în
aceastã lunã. Este vorba despre Campionatul Mon-
dial de handbal masculin, Cupa Africii pe Naþiuni ºi
Australian Open. Dacã la prima dintre competiþii nu
vom fi implicaþi direct, România nefiind calificatã, la
Openul Australiei de la Melbourne vom sta mai mult
ca sigur cu sufletul la gurã. Evident, mai toate spe-

RITMICÃ ªI SPORTIVÃ: Campionatele Euro-
pene, la Minsk (Belarus).

Mai
1/3 – KAIAC-CANOE ÎN LINIE: Campiona-

tele Europene, la Racice (Cehia).
1/17 – HOCHEI PE GHEAÞÃ: Campionatul

Mondial masculin, la Praga (Cehia).
9/10 – HANDBAL: Final Four-ul Ligii Cam-

pionilor feminin, la Budapest (Ungaria).
14 – FOTBAL: Finala Ligii Campionilor fe-

minin, la Berlin (Germania).
15/17 – BASCHET: Final Four-ul Euroligii

masculine, la Madrid (Spania).
24 mai/7 iun. – TENIS: Turneul de Grand Slam

de la Roland-Garros.
27 – FOTBAL: finala Ligii Europa, la Varºo-

via (Polonia).
27 – HANDBAL: prima manºã a finalei Ligii

Campionilor feminin.
29/31 – CANOTAJ: Campionatele Europe-

ne, la Poznan (Polonia).
30/31 – HANDBAL: Final Four-ul Ligii Cam-

pionilor masculin, la Koln (Germania).
31 – HANDBAL: manºa secundã a finalei

Ligii Campionilor feminin.

Iunie
5/10 – SCRIMÃ: Campionatele Europene, la

Montreux (Elveþia).
6 – FOTBAL: Finala Ligii Campionilor, la

Berlin (Germania).

6 iun./5 iul. – FOTBAL: Cupa Mondialã la
feminin, în Canada.

11/28 – BASCHET: Campionatele Europene
feminine, în România ºi Ungaria.

12/28 – ATLETISM: Jocurile europene, la
Baku (Azerbaidjan).

17/30 – FOTBAL: Campionatul European de
tineret, în Cehia.

20/21 – ATLETISM: Campionatele Europe-
ne pe echipe, la ªeboksari (Rusia).

29 iun./12 iul. – TENIS: Turneul de Grand
Slam de la Wimbledon.

Iulie
4/26 – CICLISM: Turul Franþei.
9/12 - ATLETISM: Campionatele Europene

de tineret, la Tallinn (Estonia).
13/19 – SCRIMÃ: Campionatele Mondiale,

la Moscova (Rusia).
18 iul./1 aug. – TIR: Campionatele Europe-

ne, la Maribor (Slovenia).
24 iul./9 aug. – NATAÞIE: Campionatele

Mondiale, la Kazan (Rusia)
25 – FOTBAL: tragerea la sorþi a grupelor

din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, la
Sankt Petersburg (Rusia).

26 iul./2 aug. – TIR CU ARCUL: Campiona-
tele Mondiale în aer liber, la Copenhaga (Da-
nemarca).

August
17/23 – PENTATLON MODERN: Campio-

natele Europene, la Bath (Marea Britanie).
19/23 – KAIAC CANOE ÎN LINIE:

Campionatele Mondiale, la Milano
(Italia)

21/30 – HOCHEI PE IARBÃ: Campio-
natele Europene, la Londra.

22/30 – ATLETISM: Campionatele
Mondiale, la Beijing (China).

22 aug./6 sep. – VOLEI: Cupa Mon-
dialã femininã, în Japonia.

25/30 – JUDO: Campionatele Mondia-
le, la Astana (Kazahstan).

30 aug./6 sep. – CANOTAJ: Campio-
natele Mondiale, la Aiguebelette (Franþa)

31 aug./13 sep. – TENIS: Turneul de
Grand Slam US Open

Septembrie
5/20 – BASCHET: Campionatul European

masculin, în Germania, Croaþia, Franþa ºi Le-
tonia.

5 – CICLISM: Campionatele Mondiale de
cross-country, la Vallnord (Andorra).

7/13 – GIMNASTICÃ RITMICÃ ªI SPOR-
TIVÃ: Campionatele Mondiale, la Stuttgart
(Germania).

7/13 – LUPTE: Campionatele Mondiale, la
Las Vegas (SUA).

8/23 – VOLEI: Cupa Mondialã masculinã, în
Japonia.

16/23 - TAEKWANDO: Campionatele Mon-
diale, la Celiabinsk (Rusia).

18 sep./31 oct. – RUGBY: Campionatul Mon-
dial.

19/27 – CICLISM: Campionatele Mondiale
pe velodrom, la Richmond (SUA).

26 sep./4 oct. – VOLEI: Campionatele Euro-
pene feminine, în Belgia ºi Olanda.

Octombrie
9/18 – VOLEI: Campionatul European mas-

culin, în Bulgaria ºi Italia.
23 oct./1 noi. – GIMNASTICÃ: Campiona-

tele Mondiale, la Glasgow (Scoþia).
26 oct./1 noi. - TENIS: Turneul Campioane-

lor, la Singapore

Noiembrie
12/17 – FOTBAL: Meciuri de baraj pentru

Campionatul European din 2016.
14/15 – TENIS: Finala Fed Cup.
15/22 – TENIS: Turneul Campionilor, la Lon-

dra, în Regatul Unit.
20/29 – HALTERE: Campionatele Mondiale,

la Houston (SUA).
27/29 – TENIS: finala Cupei Davis.

Decembrie
5/20 – HANDBAL: Campionatul Mondial

feminin, în Danemarca
12 – FOTBAL: tragerea la sorþi a grupelor

Campionatului European din 2016, la Paris.
13 – ATLETISM: Campionatele Europene de

cros, în Franþa.

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Lazio –

Sampdoria.

DIGI SPORT 2
7:00, 11:30 – TENIS – Cupa Hopman: Ita-

lia – SUA, Anglia – Fran-
þa / 18:00, 20:00 – BAS-
CHET (M) – Cupa Ro-
mâniei: Energia Tg.
Jiu – CSU Atlassib
Sibiu, Steaua CSM –
BC Mureº / 4:00 –
TENIS – Cupa
Hopman: Cehia –
Italia.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL

Italia – Serie A: Lazio –
Sampdoria.

Dezastruosul sezon de toamnã, încheiat cu
doar 4 victorii în 12 partide de campionat, s-a
lãsat cu urmãri la SCM U Craiova chiar în aju-
nul Anului Nou. Conducerea clubului a reziliat,
miercuri, 31 decembrie 2014, pe cale amiabilã,
contractele jucatorilor Nikola Vucurovic, Uros
Velickovic ºi Nikola Otovic. Alb-albaºtrii s-ar
mai putea despãrþi ºi de principalul realizator al
echipei, Zoran Krstanovic, o decizie în cazul
sãu fiind aºteptatã în aceste zile.

Clubul urmeazã sã completeze lotul cu doi
jucatori strãini.

Vucurovic, Velickovic ºi Otovic sosiserã în
Bãnie în vara anului trecut.

Urmãtorul meci oficial al celor de la SCM va
avea loc în 14 ianuarie, datã când vor primi la
Polivalentã vizita kosovarilor de la Sigal Priºti-
na, într-un joc contând pentru Liga Balcanicã.

Pânã acolo însã, asearã, Craiova a susþinut,
în deplasare, un amical contra campioanei Ase-

BASCHET (M): SCM s-a despãrþit de trei
jucãtori, un altul e în stand-by

soft Ploieºti. Partida s-a jucat fãrã spectatori,
conform site-ului oficial al grupãrii prahovene.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2
11:00 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane,

în Australia / 21:45 – FOTBAL – Cupa Franþei:
Montpellier – Paris SG.

SPORT.RO
21:55 – FOTBAL – Cupa An-

gliei: Wimbledon – Liverpool.

EUROSPORT
17:15 – SÃRITURI CU

SCHIURILE – Cupa Mondialã,
la Bischofshofen, în Austria /
20:00, 21:05 – DARTS – Cam-
pionatul Mondial, la Frimley
Green, în Regatul Unit: etapa a
treia.

EUROSPORT 2
14:30 – TENIS (M) – Turneul

de la Doha, în Qatar.

ranþele noastre stau în Simona Halep (nr. 3 WTA),
ajunsã în 2014 pânã în sferturile de finalã, unde s-a
înclinat în faþa slovacei Dominika Cibulkova.

Altfel, dupã finala Europa League gãzduitã în
2012, România va îmbrãca din nou haine de galã în
aceastã varã (11-28 iunie), când, în colaborare cu
vecina Ungaria, va organiza Campionatul European
de baschet feminin.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii luni, 5 ianuarie 2015sport

Cei mai buni sportivi ai Craiovei

Pagină realizată de COSMIN STAICU

Fotbalistul echipei Steaua, Lucian
Sânmărtean, a semnat un contract cu
gruparea antrenată de Victor Piţurcă, Al
Ittihad, înţelegerea fiind valabilă din vară.
Deşi a fost omis ani de zile de Piţurcă la
convocările pentru echipa naţională, fiind
folosit doar în campania din toamna trecută,
Sânmărtean şi-a dat acordul de a colabora
iar cu Piţurcă, de această dată la gruparea
saudită. „Arabii nu au discutat cu Steaua să-l
transfere de acum,
este un contract din
vară. A semnat pe
un an cu opţiune de
prelungire pe încă
un an. Dacă Al
Ittihad se va
înţelege cu Gigi
Becali de acum,
fără niciun fel de
problemă va pleca
în cantonament
acolo. Este un
salariu foarte mare
pe care îl va câştiga
acolo. Dacă nu
pleacă de acum,
orice se va întâmpla

Aproape o lună a durat vacanţa Univer-
sităţii Craiova, la doar câteva zile după Re-
velion Sorin Cârţu şi Emil Săndoi progra-
mând reunirea lotului. Astfel, astăzi, la ora
13, alb-albaştrii se vor întâlni la Sala Poli-
valentă, urmând ca miercuri să efectueze
şi vizita medicală. Prima săptămână de
pregătire va avea loc în Bănie, cu alergări
şi program în sala de forţă, iar de pe 12
ianuarie va începe primul cantonament al
iernii, în Antalya. Faţă de lotul care a înce-
hiat turul, sunt aşteptaţi la reunirea de as-
tăzi şi cei doi jucători acontaţi recent, fun-
daşul dreapta Andrei Dumitraş (27 de ani),
venit de la Ceahlăul, şi fundaşul stânga
Marius Briceag (23 de ani), transferat de
la CSM Rm. Vâlcea. Ieri, mezinul lotului
Craiovei, internaţionalul de tineret Andrei
Ivan, şi-a sărbătorit majoratul alături de

Universitatea Craiova are programată reunirea
astăzi la prânz, la Sala Polivalentă

familie, prieteni şi primul său antrenor de
la Moreni. Ivan a marcat deja pentru Uni-
versitatea în Liga I, chiar împotriva Stelei,
în Ghencea.

Nuno Rocha şi Kay
se pregătesc pentru Cupa Africii

De la reunirea lotului vor lipsi cei doi ju-
cători din Capul Verde, Kay Graca da Silva
şi Nuno Rocha. Ambii fac parte din lotul de
23 de jucători reţinuţi de selecţionerul „Re-
chinilor Albaştri”, portughezul Rui Aguas,
pentru turneul final al Cupei Africii pe naţi-
uni, care se va desfăşura în perioada 17 ia-
nuarie-8 februarie în Guineea Ecuatorială.
Totodată, stoperul Stelei, Fernando Varela
face parte din lotul care se pregăteşte pen-
tru turneul final al competiţiei. Capul Verde

face parte din grupa B, alături de naţionale-
le RD Congo, Zambiei şi Tunisiei.

Curelea:
„Putem să visăm la cupele europene”
Unul dintre golgheterii echipei, Costin

Curelea, accidentat în ultima parte a turu-
lui, consideră că schimbarea produsă pe
banca tehnică a fost decisivă pentru resu-
citarea echipei în prima parte a campiona-

tului. Atacantul de 30 de ani spune că Săn-
doi şi Cârţu sunt complementari, primul fi-
ind mai calm şi îl mai temperează pe vul-
canicul „Sorinaccio”. „Putem să visăm la
cupele europene, dar trebuie să luăm lu-
crurile pas cu pas, cu cât suntem mai sus,
cu atât mai bine. Domnul Cârţu este puţin
mai repezit, se enervează mai repede, iar
domnul Sandoi îl mai linişteşte, el reprezin-
tă partea mai calmă a cuplului”, a spus
Curelea pentru dolcesport.

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Alb-albaştrii,
înapoi la serviciu

Portarul Silviu Lung junior şi-a
prelungit contractul cu Astra îna-
inte de Revelion, dar  la f inalul
acestuia visează să evolueze iar în
tricoul alb-albastru, pe noul stadion
din Bănie. „Mi-am prelungit con-
tractul pe trei sezoane şi nu mă

gândesc să plec. Dacă apare vreo
ofertă şi clubul va fi mulţumit,
atunci putem sta de vorbă. Nu-mi
place să visez momentan.  Dar,
peste trei ani mi-aş dori să mă în-
torc acasă, după ce-mi va expira
înţelegerea cu Astra, să joc pe noul

stadion”, a conchis Silviu Lung jr.
Deocamdată, familia Lung este re-
prezentată la Craiova de Silviu
Lung senior, antrenor cu portarii
la echipa de senior, şi de Tiberiu
Lung, antrenor cu portarii la gru-
pele de juniori ale clubului.

Pe Lung jr. îl ademeneşte
noul stadion din Bănie

Fostul antrenor de la Dinamo, Fla-
vius Stoican, a evoluat pentru Univer-
sitatea Craiova în perioada 1995-2002
şi este impresionat de resuscitarea
Ştiinţei în forma CS Univers itatea.
Fostul antrenor din Ştefan cel Mare
s-a bucurat să vadă 25.000 de oameni
la meciul c u Steaua, ultimul desfăşu-
rat pe „Ion Oblemenco”. „Mă bucur
sincer că s-a reuşit, când poate nimeni
nu c redea c ă o să se mai facă o echi-
pă a Craiovei atât de iubită, cum am
văzut-o în ultimul timp. Am văzut
meciul din Cupa României cu Steaua,
unde stadionul a fost arhiplin”, a de-
clarat Stoican pentru Digi Sport. Stoi-
can a fost debutat de Sorin Cârţu în
Liga I şi a fos t coechipier cu Emil
Săndoi în tricoul alb-albastru, avân-
du-l ulterior şi antrenor pe acesta. „ Sunt
doi antrenori care pun suflet şi au reuşit să
aduc ă echipa acolo unde şi-o doreau toţi
suporterii olteni.  Sper să continue pe ace-

Stoican:
„N-am văzut
demult Craiova
iubită ca
acum”

easi linie.  Am înţeles c ă acum s-a aprobat
construirea unui stadion foarte frumos. Lu-
crurile merg pe o pantă ascendentă” a de-
clarat severineanul.

Din vară,
Piţurcă îl antrenează
iar pe Sânmărtean

până în vară, contractul rămâne valabil.
Arabii vor să-l ia foarte mult încă de acum
însă. Gigi Becali cere pe el o sumă modică”,
a spus Anamaria Prodan. Mjlocaşul de 35 de
ani va câştiga în Arabia Saudită un milion de
euro anual. Gruparea arabă a discutat şi cu
Lukasz Szukala, dar negocierile cu acesta au
picat. Lucian Sânmărtean a fost achiziţionat
de Steaua în februarie 2014, când a semnat
un contract pe un an şi jumătate.


