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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Popescule, spune-i lui Bratu să
se lase de caricatură. N-ai văzut ce-
au păţit caricaturiştii ăia francezi?

Un preşedinte
care vine din
România reală

Discursul preşedintelui Klaus
Iohannis, la şedinţa Consiliului Su-
perior al Magistraturii (CSM), a
fost literalmente echilibrat, inspi-
rat dozat şi lipsit de recomandări
prea multe. A fost discursul, poate
atipic, unui „preşedinte normal”,
care vine din România reală, cu
propria evaluare asupra Justiţiei, în
calitatea sa de fost primar al Sibiu-
lui – vreme îndelungată – cunos-
când mai bine dec ât oricare alt
politician hârşit cum vede lucruri-
le omul de rând, dar şi un repre-
zentant al entităţilor administraţiei
publice locale. N-a fost un discurs
electrizant, ci unul de bun simţ.

Piaţa din jurul
Bisericii „Sfântul
Ilie”, ce face parte
din centrul vechi al
Craiovei, va fi ame-
najată după o idee
ce aparţine 100%
arhitecţilor. Con-
cursul de soluţii va
fi lansat de Ordinul
Arhitecţilor din
România, iar pro-
iectul care va fi
declarat câştigător
de juriu va fi pus în
practică. Ideea ar
trebui să fie gata la
sfârşitul lunii fe-
bruarie pentru ca
lucrările de con-
strucţie să poată
să înceapă din
primăvară. 5 AC
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Sălile
de spectacol
ale Craiovei,
primitoare
şi în 2015

Trei bărbaţi înarmaţi şi mas-
caţi au atacat, ieri, sediul publi-
caţiei franceze de satiră „Char-
lie Hebdo” la Paris, ucigând cel
puţin 12 persoane, potrivit unor
martori, relatează AFP. Potrivit
desenatorului Luz, membru al
săptămânalului satiric, au avut
loc mai multe tiruri de armă au-
tomată soldate cu victime. O
sursă apropiată de acest dosar
a precizat că atacatorii erau în-
armaţi cu un kalaşnikov şi cu
un lansator de rachetă. Acesta este atentatul cu cei mai mulţi morţi comis în
Franţa în ultimii 40 de ani. Stéphane Charbonnier (Charb), directorul revistei
satirice, şi caricaturiştii Jean Cabut (Cabu), Bernard Verlhac (Tignous) şi Geor-
ges Wolinski (Wolinski) au murit. Directorul revistei a mai primit ameninţări

teroriste şi era protejat de poliţie. Maşina
atacatorilor a fost găsită.

Atac armat la sediul săptămânalului
satiric „Charlie Hebdo”:

Cel puţin 12 oameni au murit
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Preþul gazelor
produse în România
rãmâne nemodificat
pânã în iulie
pentru populaþie

Preþul de achiziþie a
gazelor naturale din pro-
ducþia internã pentru
clienþii casnici ºi producã-
torii de energie termicã,
numai pentru gazele utili-
zate la producerea de
energie termicã destinatã
populaþiei, va rãmâne la
53,30 lei/MWh pânã la 30
iunie 2015, a decis, ieri,
Guvernul. „Preþul de
achiziþie a gazelor naturale
din producþia internã
pentru clienþii casnici ºi
producãtorii de energie
termicã, numai pentru
cantitãþile de gaze naturale
utilizate la producerea de
energie termicã destinatã
consumului populaþiei,
produsã în centralele de
cogenerare ºi în centralele
termice, este de 53,30 lei/
MWh”, se aratã în hotãrâ-
rea de Guvern. În decem-
brie, Departamentul pentru
Energie a transmis cã
preþul gazelor naturale
produse în România ºi
consumate de populaþie nu
va creºte pânã la 1 iu-
lie 2015, iar Guvernul ºi
Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Domeniul
Energiei (ANRE) vor
elabora un nou grafic de
dereglementare a pieþei de
gaze, pentru perioada 1
iulie 2015-1 iulie 2021,
care va þine cont de trendul
descrescãtor al evoluþiei
preþurilor din regiune ale
hidrocarburilor, precum ºi
de perioada mai lungã de
aliniere agreatã cu instituþii-
le financiare internaþionale.

Gerul care s-a instalat în aceste zile peste
România poate fi comparat cu cel înregistrat la
începutul acestui an, pe 1 ianuarie, dar numai
în anumite localitãþi, în special din zona Tran-
silvaniei, unde pentru astãzi, 8 ianuarie, sunt
prognozate temperaturi minime de minus 30 de
grade la orele dimineþii, a declarat, ieri, pentru
Agerpres, Gabriela Bãncilã, meteorolog de ser-
viciu al Administraþiei Naþionale de Meteorolo-
gie (ANM). „Am putut vorbi de un record zil-
nic de temperaturã în dimineaþa de 1 ianuarie
2015. Atunci a fost cea mai rece dimineaþã de 1
ianuarie din 1961 încoace pentru destul de multe
localitãþi din þarã. (...) În aceastã dimineaþã (n.r.
- ieri) sau mai bine zis începând de ieri (n.r. -
marþi), peste þara noastrã a pãtruns, din nou, o
masã de aer foarte rece, ce determinã o perioa-
dã deosebit de rece, geroasã în special noaptea
ºi dimineaþa (...) acest aer rece se instaleazã
peste mare parte din þarã, motiv pentru care
temperaturile maxime vor fi de la—14 grade în
Transilvania pânã spre—2 grade în zona Olte-

ANM: VANM: VANM: VANM: VANM: Vremea se încãlzeºte în week-endremea se încãlzeºte în week-endremea se încãlzeºte în week-endremea se încãlzeºte în week-endremea se încãlzeºte în week-end
niei, iar mâine (n.r. - astãzi)
dimineaþã în foarte multe lo-
calitãþi din þarã va fi mult mai
rece, cu valori în jurul a—
30 de grade în Transilvania”,
a explicat Bãncilã. Potrivit
specialistului ANM, spre
sfârºitul acestei sãptãmâni
vremea se va încãlzi, însã
vor apãrea, din nou, depu-
nerile de polei. „Pentru ur-
mãtoarea perioadã, ºi vorbim
despre urmãtoarea sãptãmâ-
nã, estimãm o încãlzire sem-
nificativã a vremii, astfel în-
cât în week-end sã ajungem
la valori exclusiv pozitive pe
timpul zilei. Vestea este
bunã, dar ar trebui nuanþatã, pentru cã aceas-
tã încãlzire a vremii presupune pãtrunderea
peste þara noastrã a unei mase de aer cald ºi
umed. Aceastã umezealã va duce la apariþia

precipitaþiilor sub formã lichidã. În acest con-
text vor apãrea, foarte probabil, depunerile de
polei, aºa cum s-a întâmplat ºi zilele trecute”,
a spus Gabriela Bãncilã.

Premierul Victor Ponta le-a ce-
rut miniºtrilor Transporturilor ºi
Finanþelor sã discute cu compa-
niile petroliere despre preþul car-
buranþilor, astfel încât acesta sã
ajungã la un nivel „corect ºi rezo-
nabil” în România, în contextul
scãderii cotaþiei mondiale a petro-
lului ºi al nemajorãrii accizelor ºi
taxelor. Solicitarea a fost adresa-
tã în ºedinþa de guvern, a cãrei
deschidere a fost transmisã pen-
tru prima datã pe Youtube. „Îi rog
public pe cei doi miniºtri, pe mi-
nistrul Transporturilor ºi ministrul
Finanþelor, sã aibã o discuþie nor-
malã, instituþionalã, între Guvern
ºi companiile private din domeniul
combustibililor, pentru cã acciza
a rãmas ca în 2014, toate taxele
sunt ca în 2014, preþul petrolului
a scãzut peste tot în lume, numai
la noi nu scade. Sigur, preþul este

Preºedintele Klaus Iohannis, a
declarat, ieri, întrebat dacã ia în
calcul numirea unor noi ºefi la SRI
ºi SIE, cã sãptãmânile viitoare va
analiza aceastã chestiune ºi va co-
munica concluzia, pentru cã nu o
are. „Sãptãmânile urmãtoare voi
analiza aceastã chestiune ºi voi
comunica concluzia, pentru cã nu
o am”, a spus preºedintele Iohan-
nis la Adevãrul Live. Chestionat
dacã directorul SRI, George Ma-
ior, ar trebui sã îºi continue man-
datul sau ar trebui schimbat, în
condiþiile în care acesta
a anunþat cã îºi pune
mandatul la dispoziþia
noului preºedinte, Klaus
Iohannis a rãspuns:
„Cred cã e o discuþie pu-
þin artificialã. Postul este
ocupat, SRI funcþionea-
zã în parametri buni, nu
vãd de ce ar trebui sã for-
þãm o astfel de discuþie.
Chiar nu simt nevoia de
a face din asta o temã”.
În 5 noiembrie, directo-
rul SRI, George Maior, a

Iohannis, despre noi numiri la SRI ºi SIE:
Sãptãmânile urmãtoare voi comunica concluzia

afirmat cã la învestirea noului pre-
ºedinte îºi va prezenta mandatul,
spre evaluare, menþionând cã, pânã
la acel moment ºi atât timp cât va
fi în fruntea SRI, nu manifestã ºi
nu confirmã „interesul pentru un
anume rol profesional în viitor”, cu
referire la zvonurile care îl dãdeau
ca viitor premier. Conducerea SIE
este asiguratã în prezent de gene-
ral Silviu Predoiu, adjunct al direc-
torului SIE, numit interimar dupã
demisia lui Teodor Meleºcanu din
funcþia de director.

Preºedintele Klaus Iohannis a tri-
mis marþi o invitaþie partidelor ºi for-
maþiunilor politice reprezentate în
Parlament pentru a participa, luni,
la consultãri pe tema finanþãrii Apã-
rãrii, informeazã Administraþia Pre-
zidenþialã. Potrivit sursei citate, pe
agenda discuþiilor se aflã încheie-
rea unui acord politic cu scopul asi-
gurãrii, în anul 2017, a unui prag
minimal de 2% din PIB pentru Mi-
nisterul Apãrãrii Naþionale. „Una din-
tre prioritãþile mandatului meu pen-
tru perioada imediat urmãtoare este
gãsirea soluþiilor pentru creºterea
bugetului Apãrãrii. Voi declanºa con-
sultãri cu partidele parlamentare
pentru încheierea unui acord poli-
tic cu scopul asigurãrii în anul 2017
a unui prag minimal de 2% din PIB
pentru Apãrare. Mai mult, propun
tuturor factorilor politici atât de
guvernare, cât ºi din opoziþie, sã-ºi
asume clar menþinerea acestui mi-

nim obiectiv pentru cel puþin 10 ani,
astfel încât sã putem asigura pre-
dictibilitatea cheltuielilor militare, mai
ales în ceea ce priveºte pregãtirea
ºi programele strategice de înzes-
trare”, a declarat preºedintele marþi,
la ceremonia de învestire în funcþie
a noului ºef al Statului Major Gene-
ral, general-locotenent Nicolae-Io-
nel Ciucã. În replicã, premierul Vic-
tor Ponta a menþionat cã susþine pro-
punerea lansatã de Klaus Iohannis.
„Aºa cum am fãcut din 2012, în
fiecare an mai mulþi bani alocaþi
pentru Apãrare, trebuie sã conti-
nuãm ºi în 2016 ºi acea idee a unui
pact transpartinic pentru a se ajun-
ge la 2% din PIB pentru cheltuieli
de apãrare, o spun în avans, ºi din
punct de vedere politic, cã susþin
aceastã idee, iar noi din 2016 va tre-
bui sã construim bugetul în acest
sens”, a declarat premierul în ca-
drul ºedinþei de guvern.

Preºedintele a invitat luni, la consultãri,
partidele parlamentare

Ministrul Finanþelor ºi ºeful
ANAF au luat mãsuri ca înºtiinþãri-
le de platã a taxelor pentru alocaþie,
transmise copiilor, sã fie oprite, a
declarat premierul Victor Ponta,
precizând cã aºteaptã sã i se comu-
nice însã ºi cine trebuie sancþionat
ºi cum pot fi evitate noi astfel de
cazuri. El a afirmat, în ºedinþa de
guvern, cã este nevoie de debiro-
cratizarea ºi „desþelenirea” tuturor
inadvertenþelor legislative. „Este
nevoie de debirocratizarea ºi desþe-
lenirea tuturor inadvertenþelor - ca
sã nu spun prostiilor - din legislaþie.
Îmi cer scuze ºi îmi pare rãu când
am vãzut cã s-au trimis la copii sã
plãteascã taxe pentru alocaþie. Vreau
sã anunþ foarte clar cã ministrul Fi-
nanþelor ºi ºeful ANAF au luat mã-
suri ºi lucrurile astea înceteazã de
azi (n.r. - ieri), dar eu vreau pânã
mâine sã îmi spuneþi pe cine sanc-
þionãm ºi cum îndreptãm sã nu se
mai întâmple în viitor asemenea
prostii”, a spus Ponta, în faþa pre-
sei. ANAF a comunicat, ieri, cã re-
prezentanþii conducerii agenþiei au

la pompã, nu e fãcut de Guvern,
dar sunt absolut convins cã o dis-
cuþie serioasã cu companiile ne va
ajuta sã ajungem la un preþ corect
ºi rezonabil”, le-a spus Ponta mi-
niºtrilor. Preþurile la benzinã ºi
motorinã în statele UE sunt în
principal influenþate de cotaþiile in-
ternaþionale ale petrolului. Preþul
petrolului Brent a coborât ieri sub
50 de dolari pe baril pentru prima
oarã din mai 2009. Preþurile pe-
trolului au scãzut cu 48% în 2014,
consemnând cel mai mare declin
de la criza financiarã din 2008
pânã în prezent, în condiþiile în
care OPEC a decis sã nu reducã
producþia de petrol, pentru a nu
pierde cota de piaþã pe care o de-
þine la nivel global în favoarea pro-
ducãtorilor din Statele Unite.
OPEC furnizeazã 40% din nece-
sarul de petrol la nivel mondial.

Ponta trimite miniºtrii sã discute cu companiile
petroliere despre un preþ „corect” al carburanþilor

Se cautã vinovatul pentru notificãrile
de platã trimise copiilor cu alocaþii

transmis cÎtre unitÎþile de adminis-
trare fiscalÎ o circularÎ prin care s-
a suspendat regularizarea contribu-
þiilor de asigurÎri sociale de sÎnÎtate
pentru veniturile obþinute din dobân-
da bonificatÎ de bÎnci, pentru alo-
caþiile de stat pentru copii, neridi-
cate din conturile bancare. „Preci-
zÎm, încÎ o datÎ, cÎ obiectul impu-
nerii nu îl constituie alocaþia de stat
pentru copii, ci veniturile din do-
bânzile bancare realizate de persoa-
nele care nu ºi-au ridicat alocaþiile
din conturi”, aratã ANAF, într-un
comunicat. Direcþia Finanþelor Pu-
blice Argeº a transmis înºtiinþãri prin
care aproape 11.000 de copii din
judeþ, inclusiv minori cu dizabilitãþi,
sunt anunþaþi cã trebuie sã achite
contribuþii la asigurãrile de sãnãtate
pentru alocaþiile primite de la stat,
suma anunþatã cã trebuie restituitã
fiind de 39 lei, din cuantumul de 42
lei al alocaþiei, conform televiziunii
publice. Fiscul argeºean considerã
cã alocaþiile copiilor sunt venituri,
aºa cã trebuie sã plãteascã ºi con-
tribuþii la asigurãrile de sãnãtate.
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Dis curs ul pre ş e dinte lui
Klaus  Iohannis , la şe dinţa
Consiliului Superior al Magis-
traturii (CSM), a fost literal-
mente echilibrat, inspirat do-
zat şi lipsit de  recomandări
prea multe. A fost discursul,
poate atipic, unui „preşedin-
te normal”, care vine din Ro-
mânia reală, cu propria eva-
luare asupra Justiţiei, în cali-
tatea sa de fost primar al Si-
biului – vreme îndelungată –
cunoscând mai bine decât ori-
care alt politician hârşit cum
vede lucrurile omul de rând,
dar şi un reprezentant al enti-
tăţilor adminis traţiei publice
locale . N-a fos t un dis curs
electrizant, ci unul de bun
simţ. A felicitat Justiţia, temă
dragă dreptei, dar şi oamenii
oneşti şi performanţi care fac
justiţie în România. Atent la
nuanţe, a avansat, deloc prin-
tre rânduri, câteva păreri per-

MIRCEA CANŢĂR

Un preşedinte
care vine din România reală

sonale la riscul transformării
Justiţiei într-un fel de „supra-
putere”, la MCV de pildă, şi
nu numai. Cum tot timpul „ne
concentrăm numai pe sămân-
ţa de s candal”, cum opina,
marţi seara, Emil Hurezeanu,
sigur că discursul lui Klaus Io-
hannis a fost grabnic aşezat
sub lupă de nostalgicii băses-
cieni, deocamdată imuni la o
acomodare cu o altă retorică,
mai puţin previzibilă, deloc
contondentă, şi mai puţin ipo-
crită. Faptul că actualul pre-
şedinte Klaus Iohannis  are,
structural, o altă viziune asu-
pra funcţiei, faţă de predece-
sorul său, este o realitate ac-
ceptată de nu puţini, contes-
tată, cum spuneam, deocam-
dată, de foarte puţini. Ceea ce
poate atrage atenţia în discur-
sul lui Klaus Iohannis, prezent
ie ri la Adevărul Live, es te
tocmai calmul imperturbabil,

cumpănirea oricărei afirmaţii,
altfel circumscrisă civismului,
încât marele câştigător al ale-
gerilor prezide nţiale din no-
iembrie 2014 pare şi un nou
limbaj, un limbaj în curs de
normalizare, dintr-odată, pe
scena politică. Inte re santă
este şi galeria contestatarilor,
care uneşte în cuget şi simţi-
re pe Monica Macovei, Ele-
na Udrea, politologul Vladimir
Tis măne anu e tc. Oricum,
companie se lectă, din păcate
greu de dezintoxicat. Vladi-
mir Tis măneanu, de pildă,
într-o postare pe  „Contribu-
tors”, opinează că „domnul
Iohannis a făcut o declaraţie
de tip uselist (...). Vorbind, a
spus lucruri şocante”. Deru-
tante evaluări. „Declaraţie de
tip uselist”, „lucruri şocante”,
„speech ghinionist”, ce  în-
se amnă asta, în afara unor
de rapaje  iraţionale? Ce să

facă preşedintele Klaus Io-
hannis cu astfel de abordări?
Dar, fireş te, ţinta nu e ste
doar domnia sa, cât mai ales
unii dintre consilierii preziden-
ţiali de la Palatul Cotroceni,
cap de listă Dan Mihalache,
pentru „cauze mai vechi”. Şi
cum tărăboiul public nu se în-
tinde, intrându-se într-o altă

zodie, se apreciază că cea mai
bună strategie este atacul. Ar-
gumentat, neargumentat, nu
are importanţă. Dar poate, cu
puţin noroc, apar şi ştiri ceva
mai proaspete despre cei care
au cântat în strună puterii de
ieri. „Chiar de-a moaca”, de
la Marin Sorescu citire, nu au
făcut-o.

Pentru anul 2015, autorităţile sanitare au
anunţat o dezvoltare a Programul naţional
de transplant de organe, ţesuturi şi celule de
origine umană. Anul trecut, România a deţi-
nut prima poziţie în Europa în ceea ce pri-
veşte c reşterea procentului de transplant,
atât ca proceduri efectuate, cât şi ca număr
de donatori, iar anul viitor ar urma să mar-
cheze o altă premieră: primul transplant pul-
monar la nivel naţional. Craiova  figurează
printre centrele în care se realizează prele-
vare de organe, dar se efectuează şi trans-
plant osos.

În ultimii ani, România a înregistrat pro-
grese majore în ceea ce priveşte transplan-
turile. Într-un studiu realizat de Comisia Eu-
ropeană în perioada 2007-2013 – ce urmă-
reşte progresele înregistrate la acest capitol

Mai multe centre de transplant,
de anul acesta
Anul trecut, în spitalele româneşti au fost efectuate peste 120 transplanturi de

ficat, 300 de transplanturi de rinichi şi în jur de 200 de transplanturi medulare.
Aşadar, un adevărat record al medicilor, care au reuşit să salveze sute de vieţi. În
2015 se doreşte o creştere a numărului de centre de transplant de organe, vor fi
construite patru bănci de multiţesut şi celule, pentru care au fost finalizate stu-
diile de fezabilitate. Tot anul acesta ar putea fi efectuat primul transplantului
pulmonar din România. Evident, în tot acest timp foarte importantă este creşte-
rea numărului de bolnavi transplantaţi.

de statele membre –, România deţine poziţia
a doua ca dezvoltare a procedurilor de trans-
plant, dar şi ca majorare a numărului de do-
natori, după Luxemburg.

Anul trecut au fost acreditate 26 de
centre noi pentru prelevarea de organe

Anul trecut a crescut numărul de centre
acreditate pentru prelevarea de organe de la
16, câte erau funcţionale, la 42. Mai mult,
au devenit operaţionale spitalele Sf. Maria şi
Colţea pentru transplant hepatic, respectiv
transplant medular

Totodată, România a transpus Directiva
Europeană 2012/25, ceea ce va permite, în-
cepând cu anul acesta, aderarea la o platfor-
mă europeană ce va uşura identificarea mai
rapidă a unor donatori pentru marile urgenţe

din transplant. România a adoptat împre-
ună cu celelalte state ale Consiliului Euro-
pei „Convenţia împotriva traficului de or-
gane”.

Tot anul trecut au fost acreditate mai
multe spitale capabile să identifice şi să
declare donatori în moarte cerebrală, două
centre pentru transplant hepatic (Fundeni
şi Sf. Maria), patru centre pentru trans-
plant renal (Fundeni, Cluj, Iaşi, Braşov)
şi trei centre pentru transplant de cord

(Târgu Mureş, Floreasca şi Institutul „C.C.
Iliescu”). Spitalul Judeţean din Craiova a pri-
mit în 2013 acreditare pentru prelevare şi
transplant osos, prima intervenţie având loc
la începutul lunii iulie 2014.

Aceste activităţi au permis salvarea vieţii
unui număr important de pacienţi care ne-
cesitau transplanturi de organe, reducând lis-
tele de aşteptare, mărind longevitatea după
transplant şi îmbunătăţind calitatea vieţii pa-
cienţilor transplantaţi.

Transplantul, o şansă la viaţă
În ceea ce priveşte donarea de organe,

listele de aşteptare sunt destul de lungi în
mai toate ţările de pe continent. În Europa,
aproximativ 67.064 de persoane, cu vârste

între 25 şi 60 de ani, privesc spre o şansă la
viaţă. Astfel, 52.000 de pacienţi aşteaptă un
transplant de rinichi, 7.000 aşteaptă un trans-
plant hepatic, iar 3.600 aşteaptă un trans-
plant de cord. Printre pacienţii care necesită
transplant sunt cei cu afecţiuni grave ale ri-
nichilor. Unu din zece români suferă de o
afecţiune a rinichilor şi anual milioane de
oameni mor ca urmare a complicaţiilor cau-
zate de bolile de rinichi. În contextul creşte-
rii numărului de pacienţi cu diabet zaharat
de tip II şi cu obezitate la nivel mondial, dia-
betul reprezintă principala cauză a bolii cro-
nice de rinichi.

Conform estimărilor specialiştilor, diabe-
tul reprezintă o creştere de aproximativ 12
ori a riscului de boală cronică de rinichi sta-
diul terminal. Gradul de afectare a funcţiei
renale a persoanelor diagnosticate cu diabet
creşte progresiv de la 7,3% în momentul
depistării bolii până la 17,3% după cinci ani,
ajungând după 15 ani la 28%. Riscul pacien-
tului cu afectare renală rămâne unul cardio-
vascular în toate cele cinci stadii ale bolii
cronice de rinichi, cea mai frecventă cauză
de mortalitate în rândul acestora fiind cea
de inimă.

RADU ILICEANU
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Marþi, 6 ianuarie a.c., judecãto-
rii Tribunalului Dolj au luat faþã de
comisarul-ºef Laurenþiu Ilie Lazãr,
zis „Tãtuþu”, de la IPJ Olt, mãsu-
ra controlului judiciar. În aceastã
perioadã ofiþerul nu are voie sã-ºi
exercite funcþia sau sã poarte armã:
„Dispune luarea mãsurii contro-
lului judiciar faþã de inculpatul
Lazãr Laurenþiu Ilie pe o duratã
de 60 zile. Impune inculpatului
respectarea urmãtoarelor obliga-
þii pe durata mãsurii: sã se pre-
zinte la judecãtorul de camerã pre-
liminarã sau la instanþa de jude-
catã ori de câte ori este chemat;
sã informeze de îndatã judecãto-
rul de camerã preliminarã sau
instanþa de judecatã cu privire la
schimbarea locuinþei; sã se pre-
zinte la Poliþia mun. Slatina con-
form programului de suprave-
ghere întocmit de organul de po-
liþie sau ori de câre ori este che-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Judeþu-
lui Dolj, poliþiºti din cadrul Servi-
ciului de Investigare a Fraudelor l-
au introdus, marþi, în arest, pe
baza de ordonanþã de reþinere pe
24 de ore, pe Irinel Constantin
Pescaru, de 30 ani, din Craiova,
pentru comiterea infracþiunii de
contrabandã. Bãrbatul a fost prins

În cadrul unei acþiuni organi-
zate de lucrãtori ai Secþiei 15 Po-
liþie Ruralã ºi Postului de Poliþie
Argetoaia împreunã cu paznici de
vânãtoare din cadrul AVPS
„EGRETA” Gorj, marþi diminea-
þã, în jurul orei 9.30, a fost de-
pistat în flagrant Marius Cenuºe,
de 21 de ani, din comuna Arge-
toaia, Dolj care montase douã la-
þuri confecþionate pentru prinde-
rea vânatului. Acesta a amplasat
cele douã lanþuri pe câmpul situat

Cercetat pentru braconajCercetat pentru braconajCercetat pentru braconajCercetat pentru braconajCercetat pentru braconaj
dupã ce a prinsdupã ce a prinsdupã ce a prinsdupã ce a prinsdupã ce a prins

un cãprior cu laþulun cãprior cu laþulun cãprior cu laþulun cãprior cu laþulun cãprior cu laþul
în punctul cunoscut de localnici
drept „Rudãrie”, din satul Leor-
doasa, mai exact pe Fondul de
vânãtoare nr. 66 „Grajduri” ges-
tionat de AVPS „EGRETA”, reu-
ºind în acest fel prinderea unui
cãprior. „Pe numele doljeanului
poliþiºtii au întocmit dosar penal
ºi continuã cercetãrile sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunii de braco-
naj cinegetic”, ne-a declarat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

Comisarul-ºef  Lazãr zis „Tãtuþu”,Comisarul-ºef  Lazãr zis „Tãtuþu”,Comisarul-ºef  Lazãr zis „Tãtuþu”,Comisarul-ºef  Lazãr zis „Tãtuþu”,Comisarul-ºef  Lazãr zis „Tãtuþu”,
60 de zile sub control judiciar60 de zile sub control judiciar60 de zile sub control judiciar60 de zile sub control judiciar60 de zile sub control judiciar

Tribunalul Dolj a dispus, marþi, luarea
mãsurii controlului judiciar faþã de comi-
sarul-ºef Laurenþiu Ilie Lazãr, zis „Tãtu-
þu”, de la IPJ Olt, pe o perioadã de 60
de zile, în dosarul în care acesta este ju-
decat împreunã cu soþia sa, colegul sãu,
tot ofiþer la IPJ Olt, Bogdan Ciprian Gheor-

mat sã nu depãºeascã limita teri-
torialã a þãrii decât cu încuviin-
þarea prealabilã a judecãtorului
de camerã preliminarã sau a in-
stanþei de judecatã; sã nu se apro-
pie de persoanele vãtãmate; sã nu
exercite profesia de poliþist; sã nu
deþinã, sã nu foloseascã ºi sã nu
poarte arme. Pronunþatã în ca-
mera de consiliu, azi 6 ianuarie
2015”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Reamintim cã, în luna iunie
2013, în urma unei anchete de
amploare desfãºurate de procuro-
rii ºi poliþiºtii de crimã organizatã
craioveni împreunã cu lucrãtorii
SRI, DGIPI ºi DGA, gruparea in-
fracþionalã coordonatã de comisa-
rul-ºef Laurenþiu Ilie Lazãr, zis
„Tãtuþu”, de la Serviciul de Inves-
tigarea Fraudelor din cadrul IPJ
Olt, era trimisã în judecatã, dosa-
rul fiind înregistrat la Curtea de

Apel Craiova. În rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au inculpat în
acest dosar 21 de persoane. Este
vorba despre Laurenþiu Ilie Lazãr,
comisar-ºef la Serviciul de Inves-
tigare a Fraudelor de la IPJ Olt,
soþia sa, Valeria Lazãr, Mihai Rãz-
van Buzatu ºi fratele sãu, Bogdan
Alexandru Buzatu, bãieþii lui Flori-
an Buzatu, fostului preºedinte al SIF
Oltenia, inspector principal Bogdan
Ciprian Gheorghiceanu, tot de la
IPJ Olt, Costinel Silviu Ghiþã, Iliuþã
Adrian Boagiu, Liviu Dumitru Voi-
culescu, Radu Moruºi, Leonard
Ionuþ Poteraº, Ion Encescu ºi Flo-
rin Bîlteanu – director executiv ad-
junct, respectiv director la Admi-
nistraþia Finanþelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii (AFPCM) Olt
–, Gheorghiþa Pruniºoarã ºi Anas-
tasia Lioveanu, ambele consilieri

superiori la DGFP Olt, Gheorge
Bãdiþã, patronul Marconf din Pia-
tra Olt, Marin Mihãilã, Silviu Ion
Bãlþoi, Iulian Marius Toma, Florin
Anton, George Þîrcomnicu ºi Sta-
dian Stãnescu. În sarcina lor s-au
reþinut infracþiunile de constituire
sau aderare la un grup infracþional
organizat, ºantaj, complicitate la in-
fracþiunea de delapidare, complici-
tate la organizarea ºi desfãºurarea
de activitãþi ilicite în domeniul jo-
curilor de noroc, tentativã la infrac-
þiunea de înºelãciune, abuz în ser-

viciu contra intereselor persoane-
lor, conflict de interese, evaziune fis-
calã, delapidare ºi bancrutã fraudu-
loasã. Dupã cum anunþau ancheta-
torii în decembrie 2012, când a fost
destructuratã gruparea, membrii
acesteia erau suspectaþi cã ar fi
obþinut peste un milion de euro din
activitatea infracþionalã.

Anul trecut, pe 28 martie, do-
sarul a fost declinat de la Curtea
de Apel Craiova la Tribunalul Dolj,
ca urmare a intrãrii în vigoare a
noilor prevederi în materie penalã.

ghiceanu ºi alþi 18 inculpaþi, pentru in-
fracþiuni de crimã organizatã. Dosarul a
fost declinat la Tribunalul Dolj anul tre-
cut, dupã intrarea în vigoare a noului Cod
de procedurã penalã. Gruparea a fost tri-
misã în judecatã de procurorii DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

În arest pentru contrabandã cu þigãri
Un tânãr de 30 de ani

din Craiova a fost reþi-
nut pe 24 de ore, marþi
dupã-amiazã, dupã ce a
fost oprit în trafic de un
echipaj al Poliþiei Rutiere
care a gãsit peste 500
de pachete de þigãri de
contrabandã în maºina
lui. Asearã bãrbatul a
fost prezentat instanþei
de judecatã cu propune-
re de arestare preventi-
vã, iar þigãrile ºi maºina
i-au fost confiscate.

cu þigãri netimbrate în cadrul unei
razii rutiere.

Mai exact, poliþiºti din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova au oprit în tra-
fic, pe strada „Henry Ford” din Cra-
iova, un autoturism Ford la volanul
cãruia a fost identificat Irinel Con-
stantin Pescaru, de 30 de ani, din

municipiu. Când au
vãzut cã tânãrul avea
în maºinã þigãri de
contrabandã, mai
exact 502 pachete
de þigãri marca
Diva, fãrã timbru
fiscal (10.040 þiga-
rete), cu o valoare
de 6.000 lei, i-au
anunþat pe poliþiºtii
de la Serviciului de
Investigare a Frau-
delor, care au ajuns

la faþa locului ºi au preluat cercetã-
rile. Tânãrul a fost dus la sediul po-
liþiei pentru audieri, apoi a fost in-
trodus în arestul IPJ Dolj, pe bazã
de ordonanþã, iar autoturismul fo-
losit la comiterea faptei, precum ºi
þigaretele au fost indisponibilizate ºi
predate Direcþiei Regionale pentru
Accize ºi Operaþiuni Vamale Craio-
va care urmeazã sã calculeze pre-
judiciul adus bugetului de stat de
cãtre Pescaru Irinel.

„Suspectul urmeazã sã fie pre-
zentat magistraþilor din cadrul Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere de sesizare
a judecãtorului de drepturi ºi liber-
tãþi în vederea emiterii mandatului
de arestare preventivã pentru o
duratã de 30 de zile”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU Ei şi Noi sau despre Istorie
şi despre „noroc”Celor care văd Italia prin impozantele

şi celebrele sale oraşe-cetăţi (de la antica
Romă la Florenţa artistic ă, republic ană ca
şi Veneţia şi Genova prin veacuri însânge-
rate de apetit imperial, le voi spune c ă pre-
fer micile aşezări cu origini medievale în
ale c ărei struc turi ac tuale semnele unor
vremuri apuse te provoacă la f iec e pas.
Majoritatea lor covârşitoare sunt s ituate pe
culmi colinare, le poţi distinge, cu o în-
cântătoare surpriză, mai ales  noaptea, aso-
ciindu-le, în imaginaţia infantilă reînviată
ad hoc , unor mirifice aşezări din nemuri-
toare poveşti.

M-am întrebat, disc utând în dese rân-
duri cu oameni ai locurilor, asupra raţiunii
ce-a stat la baza unei astfel de opţiuni. Şi
mă raportam la aşezările noastre, ale ro-
mânilor, care de obicei sunt dis tribuite pe
văi, între dealuri, de parcă un alt Dumne-
zeu, atent la partic ularităţi istoric e şi nu
numai, a avut grijă să le pună la adăpost.

Cu timpul, chiar această ipoteză mi s-a
impus. Şi ea mi-a fost împărtăşită de cu-
noscuţi, prieteni ori comilitoni de circum-
stanţă, cărora le-am prezentat-o, fie şi fără
vreo intenţie de cine ştie ce descoperire. În
Italia, opinam eu, ameninţările de cucerire

n-au fost niciodată atât de brutale şi, mai
ales, cu efectul pierderii identităţii. Cu ex-
cepţia incursiunilor unor neamuri migratoa-
re, din Nord îndeosebi,  vizând epoc a de
amurg a Imperiului Roman, ocupaţiile străi-
ne ulterioare ( paniole, franceze şi austrie-
ce) n-au atentat la zestrea identitară a terito-
riilor anexate, poate şi fiindcă era vorba de
civilizaţii apropiate. Numai în Sudul insular,
în Sicilia, invaziile din Orientul Mijlociu şi
din Nordul african s-au infiltrat adânc şi,
uneori, decisiv în structura şi în mentalul
locului, încât şi azi dăinuie peste milenii atâ-
tea urme, arhitecturale, cultural-lingvistice,
etnologice. Şi nici nu e de mirare că, la Ra-
gusa ori Messina, ca şi la Palermo, diversi-
tatea aceasta e motiv de mândrie.

Am fost,  cu ani în urmă, în regiunea
Marche şi, urcând dinspre mare către „mun-
ţii albaştri” pe care i-a imortalizat Leopardi,
priveam, siderat, ivindu-se pe coline singu-
ratice, vechi cetăţi ispititoare cu istoriile lor
– culturale şi religioase: Recanati e chiar pe
un nod de deal de unde, în norocoase clipe
de cer imaculat, poţi descoperi Adriatica şi

poţi chiar, ajutat şi de un rest din imaginaţia
ta culturală, un crâmpei din Appenini dinco-
lo de care se întinde Umbria.

Aidoma, mic a cetate abbruzzeză (dar e
mai corect să fie numită, aşa cum cu or-
goliu o fac băştinaşii, vestină) Penne, când-
va c apitală a anticilor ves tini, intrând, ulte-
rior, sub dominaţia austriacă a lui Carol al
V-lea şi, apoi, a dinastiei burbonice napoli-
tane, asumă, în popor, chiar atributul c elor
patru dealuri pe c are se întinde în aceeaşi
configuraţie milenară.

Străduţele în pantă, strâmte şi cu un-
ghere neaşteptate ce te expun rătăcir ii, în
ciuda dimensiunii minore a localităţii, sunt
completate de ves tigii în care Medievali-
tatea pare conservată pentru vecie.  Aic i,
în 1522, Carol al V-lea i-a dăruit c a dotă
localitatea, fiic ei sale Margherita,  care pro-
venea de la Florenţa, iar numele ei spu-
zeşte, ic i-acolo, din edificii religioase şi
vestigii arhitecturale.

E la fel de adevărat – şi o ştim din atâtea
celebre ori mai puţin celebre pelicule c ine-
matografice – că majoritatea ac estor c etă-

ţui conservă şi azi ziduri de apărare impu-
nătoare, ca şi imense porţi de intrare, pre-
cum Porta San Francesco prin care, abia
intrat, începi un suiş  prin labirintul unor
străduţe flancate de ziduri groase de piatră
şi al căror caldarâm de pietre de râu îţi ali-
mentează impresia că eşti, aici, contempo-
ran cu Giotto ori cu Mic helangelo.

Am fos t acolo, săptămâni întregi ş i în
repetate rânduri, la importante întâlniri
culturale internaţionale. Acolo am cunos-
cut scriitori de faima lui Claudio Magris,
a lui Vincenzo Consolo,  a  ori a izraelia-
nului David Grossman,  c a şi a prietenu-
lui transatlantic, poetul şi ac ademicianul
Marc o Luc ches i.

Şi, da: ei,  occidentalii n-aveau a se teme
de invazii barbare, cel puţin de un mileniu
încoace, Fie şi pentru c ă, undeva în Estul
pe c are-l privesc şi acum c u condescen-
denţă, ba c hiar c u milă,  alte neamuri mai
fără noroc, stăteau stavilă pericolelor, des-
tinaţi unor aşezări încropite pe văile în a
căror oc rotire credeau fără prea multă
şansă.

Propunerea a venit din partea
arhitecţilor ce fac parte din
Ordinul Arhitecţilor din România
(OAR), filiala Craiova, şi a fost
agreată imediat de Primăria
Craiova, pentru că timpul de
realizare ar fi mai scurt. Preşe-
dintele filialei, arhitectul Radu
Ionescu, a precizat că se câştigă
câteva luni bune, astfel că
lucrările ar putea să înceapă din
primăvară. „Propunerea a fost a

Concursul pentru piaţeta de la
Biserica „Sfântul Ilie”, lansat

săptămâna viitoare
Piaţa din jurul Bisericii „Sfântul Ilie”, ce face parte din centrul vechi

al Craiovei, va fi amenajată după o idee ce aparţine 100% arhitecţilor.
Concursul de soluţii va fi lansat de Ordinul Arhitecţilor din România,
iar proiectul care va fi declarat câştigător de juriu va fi pus în practică.
Ideea ar trebui să fie gata la sfârşitul lunii februarie pentru ca lucrările
de construcţie să poată să înceapă din primăvară.

noastră, a arhitecţilor, şi Primăria
Craiova a salutat-o, iar acum
urmează să o punem în practică.
Municipalitatea poate şi ea, legal,
să organizeze un astfel de
concurs de soluţii, dar ar scoate
totul gata abia în vară pentru că
trebuie să respecte o legislaţie
mai stufoasă, pe când noi ne
putem mişca mult mai repede”, a
declarat Radu Ionescu.

Amplasa-
mentul este
unul foarte
dificil

Tema de
concurs va
fi lansată la sfârşitul săptămânii
viitoare şi se preconizează ca, la
sfârşitul lunii februarie, concur-
sul să fie gata pe hârtie, iar
soluţia premiată să poată să fie

pusă la dispoziţia
municipalităţii.
Lucrările ar putea
să înceapă din
primăvară. „Tema
de concurs va fi
una foarte liberă.
O să încercăm să
le dăm arhitecţilor
participanţi toată
libertatea de
acţiune. Amplasa-
mentul este foarte
dificil pentru că
fiecare latură este
de altă natură
arhitecturală. Pe o
latură avem
clădiri noi, blocuri
şi o construcţie
recentă, iar pe o
altă latură avem
calcanul restau-
rantului Oltenia.

Noi nu o să le impunem nimic
decât le solicităm să gândească o
soluţie pentru amenajarea acestei
piaţete”, a menţionat arhitectul
Radu Ionescu.
Cei mai buni arhitecţi români,
în juriu

Concurenţii vor veni cu ce
doresc ei pentru a prezenta
soluţia imaginată. Ei se pot ajuta
de desene, de imagini şi chiar de
simulări 3D. Preşedintele Radu
Ionescu a declarat că membrii
filialei Craiova le vor sta la
dispoziţie cu detalii privind
amplasamentul, le vor trimite
toate datele tehnice. „Chiar îi
invităm să ne viziteze pentru a se
documenta dacă este nevoie de
aşa ceva”, a spus acesta. Juriul
va fi format din cei mai buni
specialişti în arhitectură din ţară.
Promisiunea organizatorilor este
că din juriu vor face parte
arhitecţi cu prestanţă la nivel
naţional. „Avem nişte nume, am
stabilit contactele cu aceştia, dar
nu putem deocamdată să oferim

lista completă. Cu certitudine vor
fi cei mai buni specialişti de la
nivel naţional”.
Un concurs şi pentru faţada
Muzeului de Artă

După definitivarea piaţetei de la
Biserica „Sf. Ilie”, arhitecţii craio-
veni intenţionează să organizeze un
concurs de soluţii şi pentru un alt
amplasament. Este vorba de spa-
ţiul aflat în spatele Muzeului de
Artă care va fi reamenajat astfel
încât arhitectura să fie pusă în va-
loare. „Muzeul de Artă este mas-
cat de o parcare şi un tomberon şi
trebuie să ne gândim să fac em
ceva pentru a pune în valoare şi
această zonă, de altfel una foarte
frumoasă”, a menţionat arhitec-
tul Radu Ionescu. Arhitecţii sunt
de părere că ideea rezultată în
urma unui concurs de soluţii este
cea mai bună şi dau ca exemple
zona din jurul Bisericii Negre din
Braşov, precum şi Piaţa Universi-
tăţii din Bucureş ti, care au fost
amenajate în acest mod.

LAURA MOŢÎRLICHE
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EURES România dispune de
77 de posturi pentru lucrãtorii
calificaþi în domeniul hotelier –
gastronomic, care doresc sã
desfãºoare o activitate sezoni-
erã în Germania, pentru care se
va organiza selecþie la Braºov
în luna februarie 2015. Compa-
nia  germana Europã Park,
McDonald’s ºi Centrala de Me-
diere a Strãinilor ºi Specialiºti-
lor ZAV Bonn oferã locuri de
muncã pentru urmãtoarele me-
serii: bucãtar (20 de posturi),
ospãtar (25 de posturi), perso-
nal în industria gastronomiei de
sistem (20 posturi), ajutor bu-
cãtar (6 posturi) ºi cameristã/
roomboy (6 posturi).

„Pentru ocuparea posturilor
de bucãtar, ospãtar ºi personal
în industria gastronomiei de sis-
tem, sunt solicitate persoane
care au calificare profesionalã
încheiatã, experienþã în dome-
niu ºi cunoºtinþe bune sau foar-
te bune de limba germanã (ni-
vel  B1/B2), precum ºi cunoº-
tinþe bune de limba englezã (ni-
vel B1)”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al AJOFM

În cadrul discuþiei, Martin
Schulz a subliniat cã susþine ade-
rarea României la Spaþiul Schen-
gen, având în vedere faptul cã toate
condiþiile tehnice au fost întrunite.
Totodatã, preºedintele Parlamentu-
lui European a afirmat, în cadrul
discuþiei cu europarlamentarul Vic-
tor Negrescu, cã accederea Româ-
niei în Schengen este un drept care
nu poate fi interzis. „Primul lucru
important pe care vreau sã-l trans-
mit ºi totodatã prima veste bunã
este cã Martin Schulz este consec-
vent cu poziþia sa de susþinere a
aderãrii României ºi Bulgariei la
Spaþiul Schengen. Este un drept pe
care ambele þãri l-au câºtigat ca
urmare a îndeplinirii condiþiilor la
care s-au angajat”, a afirmat Vic-
tor Negrescu în urma întâlnirii.

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a avut o poziþie
fermã vizavi de atentatele de la
Paris. Vicepreºedintele grupului
EPP susþine cã acest eveniment
tragic aratã nevoia clarã de soli-
daritate la nivel european. „Con-
damn cu vehemenþã atacurile te-
roriste de astãzi (n.r. – ieri) care
au avut loc în redacþia ziarului
francez de satirã Charlie Hebdo.

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
„Trebuie sã fim uniþi în lupta

pentru combaterea terorismului”

Cel puþin 12 morþi ºi 24 de rã-
niþi... Au murit din nou oameni
nevinovaþi. Îmi exprim solidari-
tatea faþã de Franþa ºi transmit
condoleanþe familiilor îndurerate.
Acest eveniment tragic ne-a arã-
tat încã o datã cã trebuie sã fim
uniþi în lupta pentru combaterea
terorismului. Astfel de întâmplãri
nu trebuie sã se mai repete”, sus-
þine deputatul european.

Doljenii pot lucra în domeniulDoljenii pot lucra în domeniulDoljenii pot lucra în domeniulDoljenii pot lucra în domeniulDoljenii pot lucra în domeniul
hotelier în Germaniahotelier în Germaniahotelier în Germaniahotelier în Germaniahotelier în Germania

Preºedintele PE, Martin Schulz:
„Accederea României în Schengen este„Accederea României în Schengen este„Accederea României în Schengen este„Accederea României în Schengen este„Accederea României în Schengen este

un drept care nu poate fi interzis”un drept care nu poate fi interzis”un drept care nu poate fi interzis”un drept care nu poate fi interzis”un drept care nu poate fi interzis”
Europarlamentarul social-

democrat Victor Negrescu, membru
în board-ul de conducere al reþelei
eurodeputaþilor sub 40 de ani
(EU40) ºi coordonator al organiza-
þiei PES Activists România, a avut o
întrevedere cu preºedintele Parla-
mentului European, Martin Schulz.

„Garanþia europeanã pentru
sãnãtate”

De asemenea, Martin Schulz s-
a arãtat de acord cu propunerea
europarlamentarului PSD de a or-
ganiza întâlniri anuale între mem-
brii tineri ai Parlamentului European
ºi cei ai parlamentelor naþionale din
toate statele membre ale UE, pe teme
de interes pentru tineretul de astãzi.
Tot în cadrul întâlnirii, preºedintele
Parlamentului European a acceptat
necesitatea unei campanii care sã
promoveze dreptul pacienþilor din

statele membre de a se trata oriun-
de pe teritoriul UE. În acest sens,
europarlamentarul Victor Negrescu
a înaintat deja iniþiativa „Garanþia
europeanã pentru sãnãtate”, o sche-
mã care sã le permitã pacienþilor
europeni o mobilitate completã în
interiorul UE, graþie unui fond eu-
ropean finanþat, în primã instanþã,
direct din bugetul Uniunii. Europar-
lmentarul PSD i-a fãcut cadou lui
Martin Schulz, cu prilejul întâlnirii,
un ziar în limba germanã datând din
anul 1857, în stare perfectã – „Tran-
silvania Siebenburger”.

Doljenii pot obþine locuri de muncã, bine plãti-
te, prin intermediul Reþelei EURES, în domeniul
hotelier – gastronomic, dacã aceºtia ar dori sã
lucreze în Germania, pe o perioadã determina-
tã. Cheia succesului constã în cunoaºterea limbii
germane, care nu e la îndemâna oricui.

Dolj. Pentru posturile de ajutor
bucãtar ºi cameristã/roomboy,
angajatorii germani solicitã per-
soane care au cunoºtinþe de lim-
ba germanã, nivel A2 – B1, pre-
cum ºi experienþã în domeniu.

Programul
de lucru este cu
normã întreagã

Angajarea se face pe o pe-
rioadã de 9 luni, cu posibilitate
de prelungire, începând cu luna
martie 2015. Salariul oferit este
de 1500 – 2200 euro brut/lunã
pentru lucrãtorii calificaþi (bu-
cãtar, ospãtar) ºi de 1300 –
1600 euro brut/lunã pentru per-
sonalul necalificat (ajutor bucã-
tar, cameristã/roomboy, perso-
nal în industria gastronomiei de
sistem). Programul de lucru
este cu normã întreagã, iar ca-
zarea poate fi asiguratã de cã-
tre angajator sau acesta poate
oferi sprijin în vederea gãsirii
unei locuinþe.

„Persoanele cu domiciliul în
judeþul Dolj care corespund
cerinþelor posturilor oferite,

trebuie sã se adreseze Consi-
l ierului  EURES din  cadrul
Agenþiei Judeþene pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj,
pentru a fi înregistrate în baza
de date pentru muncã în strãi-
nãtate ºi pentru a primi invita-
þie de participare la selecþie”,
se mai precizeazã în comuni-
catul Agenþiei. Înscrierea în
baza de date se realizeazã pe
baza urmãtoarelor documente:
cerere tip (se completeazã la
sediul Agenþiei de Ocupare a
Forþei de Muncã); copie act de
identitate sau paºaport (valabi-
litate minim 6 luni); C.V mo-
del Europass (cu fotografie)  în
limba germanã (Lebenslauf);
cazier judiciar în original din
care sã reiasã cã persoanele nu
au antecedente penale (termen
de valabilitate 6 luni) ºi adeve-
rinþã de la medicul de familie.



joi, 8 ianuarie 2015 cuvântul libertăţii / 7cultură Pagină realizată de MAGDA BRATU

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”:
Fiecare week-end cu povestea lui!

În ianuarie 2015, Fabrica de poveşti electroCOLIBRI îşi turează iar motoa-
rele pentru o nouă călătorie magică în lumea teatrului, copiilor, poveştilor. Iar
aceasta va începe sâmbătă, 10 ianuarie, ora 18.00, cu „Cavalerii Mesei Ro-
tunde”. Un spectacol a cărui premieră a avut loc în anul 2003, în regia şi
după scenariul lui Cristian Pepino, scenografia Cristinei Pepino şi Mirelei
Tofan, pe muzica lui Dan Bălan. În distribuţie: Oana Stancu, Mugur Prisă-
caru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea, Rodica Prisăcaru, Iulia Cârstea.

Luna aceasta sunteţi aşteptaţi să (re)vedeţi la Teatrul pentru Copii şi
Tineret „Colibri” „Fantezii pen-
tru copii” (11 ianuarie,  ora
11.00), „Sarea în bucate” (17
ianuarie,  ora 18.00),  „Jocuri
m agi ce” (18 ianuarie ,  ora
11.00), „Fata babei şi fata moş-
neagului” (24 ianuarie,  ora
18.00),  „Prietenii Motanului
Încălţat”  (25 ianu arie,  ora
11.00) şi „Cântăreţii din Bre-
men” (31 ianuarie, ora 18.00).

Biletele la spectacolele teatru-
lui costă, în funcţie de categoria
locului, 5 lei, 7 lei şi10 lei / per-
soană, iar pentru grupuri organi-
zate – 5 lei. Se pot achiziţiona de
la Agenţia din incinta instituţiei –
Calea Buc ureş ti nr.  56,  tel.
0251.412.473.

Sălile de spectacol ale Craiovei,
primitoare şi în 2015

După minivacanţa de sărbători, instituţiile
de spectacol ale Craiovei se pregătesc să-şi
reia în forţă activitatea, anunţând pentru 2015
proiecte dintre cele mai interesante. Cel mai

Filarmonica „Oltenia”: Vinerea simfonică, pe acorduri de
Enescu, Ceaikovski ori Ravel

Tradiţionalul Concert extraordinar de Anul Nou va deschide
anul muzical 2015 la Filarmonica „Oltenia”. Întrucât cererile
de bilete au fost mari, reprezentanţii instituţiei au decis ca două
concerte cu acelaşi repertoriu să fie prezentate – astăzi şi mâi-
ne, 9 ianuarie, ambele de la ora 19.00. În interpretarea Orches-
trei Simfonice, condusă de dirijorului David Crescenzi, din Italia,
şi a sopranei Rasha Talaat, din Egipt, veţi putea audia mai mul-
te creaţii ale familiei Strauss (nelipsite fiind Valsul „Frumoasa

Dunăre albastră” şi Marşul Ra-
detzky) şi alte compoziţii special
alese pentru acest eveniment, de
Verdi, Donizetti, Lehar, Saint-
Saens ş.a. Dacă la concertul de
vineri toate biletele au fost vân-
dute, la cel astăzi mai găsiţi câteva pentru scaunele suplimentare. Costă 20 de
lei, cu reducere la 15 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari. Contact Agenţia de
bilete: 0351.414.697.

Alte concerte ale lunii ianuarie:
 Miercuri, 15 ia-

nuarie, ora 19.00: Ziua
Culturii Naţionale – 165
de ani de la naşterea po-
etului Mihai Eminescu.
Concert susţinut de Co-
rala Academică a Filar-
monicii „Oltenia” – diri-
jor Manuela Enache.
 Vineri, 16 ianua-

rie, ora 19.00: Concert susţinut de Orchestra Simfo-
nică – dirijor Eduardo Gonzales (Mexic). În program:
George Enescu – Rapsodia română nr. 1 în La major,
op. 11;  Leonard Bernstein – Dansuri simfonice din
music-hall-ul „West Side Story” şi Uvertura „Candi-
de”. Preţuri bilete: 15 lei; 10 lei pentru elevi, studenţi,
pensionari; concert în abonament (1).
  Vine ri, 23 ianuarie,  ora 19.00: Concert

susţinut de Orchestra Simfonică – dir ijor Jagwon
Seo (Coreea de Sud), solist Albert Mamriev (pian,
Israel). În program: Vincenzo Bellini – Uv ertura

operei „Norma”; Felix Mendelssohn-Bartholdy –
Concertul nr. 1 în Sol minor pentru pian, op.  25;
Piotr Ilic i Ceaikovski – Simf onia nr. 1 în Sol minor,
op. 13, „Visuri de iarnă”. Preţuri bilete: 15 lei; 10
lei pentru elevi, studenţi, pensionari; concert în abo-
nament (2).
  Joi, 29 ianuarie, ora 18.00:  „Sunet şi Cu-

loare” – activitate din cadrul proiectului educaţional
„2 đ – Pianişti şi Pictori”. Parteneri: Filarmonica „Ol-
tenia”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”. Profesor co-
ordonator: Oana Constantinescu.
  Vine ri, 30 ianuarie,  ora 19.00: Concert

susţinut de Orches tra Simfonică – dirijor Franc ois-
Robert Girolami (Franţa),  solişti Melanie Bourdon-
cle (pian, Franţa) şi Nicolas Bourdoncle (pian, Fran-
ţa).  În program: Ludwig van Bethoven  Concertul
nr. 1 în Do major pentru pian, op. 15; Maurice Ravel
– Concertul în Re major pentru mâna stângă; Franz
Liszt – Poemul simf onic „Preludiile”. Preţuri bile-
te: 15 lei; 10 lei pentru elevi, studenţi,  pensionari;
concert în abonament (3).

Teatrul Naţional „Marin Sorescu”:
premieră a spectacolului cu piesa

„Noapte bună, mamă!”
Şi Naţionalul craiovean vă aşteaptă de as-

tăzi să-i călcaţi din nou pragul: începând cu
ora 18.00 puteţi (re)vedea „Profu’ de reli-
gie”, de Mihaela Michailov, în regia artisti-
că şi scenografia lui Bobi Pricop. Specta-
colul a avut premiera pe 3 noiembrie 2013,
fiind declarat câştigător în cadrul celei de-a
III-a ediţii a Concursului de proiecte pentru
tineri regizori şi dramaturgi români organi-
zat  de Teatrul Naţional „Marin Sorescu”.

„Profu’ de religie” abordează felul în
care adevărul poate fi interpretat şi mani-
pulat în diverse feluri astfel încât sensul
său devine relativ. Spectacolul îi are în dis-
tribuţie pe Marian Politic (Profu‘ de reli-
gie / Prezentator TV), Dragoş Măceşanu

(Bogdan / Profu’ de sport / Purtător de cuvânt / Prezentator TV), Roma-
niţa Ionescu (Mara / Mama Marei / Psiholog / Prezentator TV), Cătălin
Vieru (Andrei / Mama lui Andrei / Dirigu’ / Prezentator TV), Raluca Păun
(Anca / Mama Ancăi / Mama Marei / Profa de română / Prezentator TV).

Tot în ianuarie, pe scena TNC vor mai fi prezentate spectacolele „Tar-
tuffe” de Moliere, regia Kincses Elemer (9 ianuarie, ora 18.30), „HOT’L
Baltimore” de Lanford Wilson, regia Peter Schneider (10 şi 11 ianuarie,
ora 18.30), „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, regia Mircea Cor-
nişteanu (15 şi 16 ianuarie, ora 18.30).

Pe 30 şi 31 ianuarie, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” vă invită la pre-
miera spectacolului cu piesa „Noapte bună, mamă!” de Marsha Norman.
În regia lui Mircea Cornişteanu, scenografia lui Viorel Penişoară-Stegaru şi
cu o distribuţie de excepţie – Florina Cercel şi Cerasela Iosifescu –, piesa îi
dezvăluie spectatorului o multitudine de sensuri despre atitudinea faţă de
viaţă. Un dialog aparent banal, între o mamă şi fiica ei, îi oferă  spectatorului
posibilitatea de a reflecta asupra eternei dileme a existenţei umane – avem
obligaţia de a trăi oricum sau putem alege să renunţăm la viaţă?

Preţurile biletelor la TNC sunt 30 lei (categoria I), 25 lei (categoria a II-
a), 20 lei (categoria a III-a) şi 15 lei pentru elevi, studenţi, persoane cu
dizabilităţi, pensionari, şomeri. Contact Agenţia de bilete: 0251.413.677.

Opera Română Craiova:
„Don Giovanni” deschide
programul lunii ianuarie

Programul lunii ianuarie se va deschide la
Opera Română Craiova sâmbătă, 17 ianuarie,
cu spectacolul „Don Giovanni” de W. A.
Mozart – un titlu de referinţă în istoria
muzicii, printre cele mai des puse în scenă la
operele din lume. Creaţie a unei colaborări de
excepţie dintre regizorul Plamen Kartaloff,
scenograful Răsvan Drăgănescu şi designerul
Cătălin Botezatu, spectacolul îi are în distribu-
ţie pe Ionuţ Pascu – Bucureşti (Don Gio-

vanni), Letizia
Quinn – Germania
(Donna Anna), Florin
Ormenişan (Don
Ottavio), Kakhaber
Shavidze – Georgia
(Il Commendatore),
Rodica Butu –
Bucureşti (Donna
Elvira), Daniel
Mateianu – Iaşi
(Leporello), Cristina
Grigoraş – Iaşi
(Zerlina), Dragoş
Drăniceanu (Maset-
to), împreună cu
Orchestra, Corul şi
Baletul Operei
Române Craiova.

Costumele, purtând semnătura lui Cătălin
Botezatu, reprezintă unul dintre punctele forte ale
spectacolului, fiind pentru prima dată când cunos-
cutul designer are o astfel de colaborare, cu un
teatru de operă şi operetă. «Costumele create
pentru opera „Don Giovanni” au reprezentat o
provocare de imagine şi concept. Am încercat să
reunesc în aceste costume trăirile şi dramele
personale ale fiecărui personaj, fiecăruia fiindu-i
gândită o coloană vertebrală de imagine bazată pe
culori, texturi şi broderii atent alese pentru a-i oferi
acestuia posibilitatea exprimării absolute», declara
Botezatu.

Tot luna aceasta sunteţi invitaţi de Opera
Română Craiova la opera bufă „Don Pasquale” de
Gaetano Donizetti (24 ianuarie, ora 19.00) şi la
opereta „La Calul Bălan”, de Ralph Benatzky (31
ianuarie, ora 19.00).

important, la care toate îşi vor aduce contri-
buţia, rămâne  însă depunerea candidaturii
Craiovei pentru obţinerea titlului de Capitală
Culturală Europeană în 2021.
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Coada avionului AirAsia, care s-a
prãbuºit în largul Indoneziei la 28 de-
cembrie, a fost gãsitã în Marea Java,
a anunþat ieri directorul Agenþiei na-
þionale de cãutare ºi salvare, în cea
de-a 11-la zi a operaþiunilor. „Am
reuºit sã recuperãm o parte din
avion, ceea ce era obiectivul nostru”,
le-a declarat Bambang Soelistyo jur-
naliºtilor la Jakarta. „A fost gãsitã
coada avionului”, a subliniat el.
Aceastã descoperire ar putea fi un
pas înainte în cãutãri, în mãsurã în
care coada avionului conþine de obi-
cei cutiile negre, cruciale pentru sta-
bilirea cauzelor prãbuºirii avionului
Airbus A320-200 cu 162 de persoane la bord.
Avionul a dispãrut de pe radare la scurt timp
dupã decolarea din oraºul indonezian Suraba-
ya, cu destinaþia Singapore, dupã ce s-a con-
fruntat cu nori foarte ameninþãtori. În pofida
operaþiunilor de cãutare de mare amploare în-
treprinse de Indonezia, cu ajutorul altor þãri pre-
cum Franþa, Statele Unite ºi Rusia, s-au înre-
gistrat puþine progrese pânã în prezent, din ca-
uza vremii nefavorabile, potrivit autoritãþilor in-

Occidentul ºi Rusia au poziþii
opuse cu privire la un raport
OIAC

Statele Unite, Marea Britanie ºi
Franþa au discutat cu uºile închise
marþi, în Consiliul de Securitate al
ONU, un raport foarte documentat
despre folosirea gazului de clor în Si-
ria, în pofida obiecþiilor Rusiei, potrivit
unor diplomaþi. Acest al treilea raport
al Misiunii de anchetã a Organizaþiei
pentru Interdicþia Armamentului Chi-
mic (OAIC) confirmã, „cu un puternic
grad de certitudine, utilizarea gazului
de clor ca armã” în conflictul sirian,
dar fãrã sã desemneze vinovaþi. Do-
cumentul de 95 de pagini, distribuit
luna trecutã celor 15 membri ai Consi-
liului ºi dupã care AFP a obþinut o co-
pie, citeazã numeroºi martori care de-
scriu largarea de gaz din elicoptere.
Numai forþele guvernamentale deþin
elicoptere. Textul este prezentat ca fi-
ind o versiune mai completã a celui
de-al doilea raport al misiunii, care da-
teazã din septembrie. El evaluazã la
350-500 - inclusiv 13 morþi - numãrul
persoanelor vizate de atacuri cu clor
în trei sate din nordul Siriei, în aprilie ºi
mai, ºi anume Talmenes, Tamanah (am-
bele în guvernoratul Idleb) ºi Kafr Zita
(la nord de Hama). În rapoartele pe care
le-a întocmit anterior - primul în iunie -
OIAC a conchis cã este vorba despre
o utilizare „sistematicã ºi repetatã” a
clorului, la începutul lui 2014, în ace-
eaºi zonã, tot fãrã sã numeascã vino-
vaþi. Parisul ºi Washingtonul au vizat
regimul sirian, care acuzã la rândul sãu
grupãri de opoziþie. Raportul furnizea-
zã „mãrturii mai convingãtoare despre
utilizarea gazului de clor de cãtre regi-
mul sirian”, a scris pe contul de Twit-
ter ambasadoarea americanã Saman-
tha Power. „Este necesar ca regimului
(sirian) sã i se arate cã nu este sufi-
cient sã-ºi distrugã arsenalul declarat
de armament chimic ºi cã trebuie sã
înceteze sã mai largheze produse toxi-
ce asupra civililor”. Potrivit unor di-
plomaþi de la Consiliu, forul nu a luat
nicio decizie la finalul consultãrilor cu
uºile închise.

Rata ºomajului a atins un nivel
record în Italia, de 13,4%

Rata ºomajului în Italia, þarã în care
trãiesc peste 1 milion de români, a ur-
cat la 13,4% în luna noiembrie, atin-
gând cel mai ridicat nivel consemnat
vreodatã, în condiþiile în care compa-
niile evitã sã angajeze, pe fondul în-
grijorãrilor privind recesiunea în care
se aflã þara, relateazã Bloomberg.
Analiºtii consultaþi de Bloomberg mi-
zau pe o urcare a ratei ºomajului la
13,3%. În ceea ce priveºte rata ºoma-
jului în rândul tinerilor cu vârste între
15 ºi 24 de ani, aceasta a avansat de
la 43,3% în octombrie la 43,9% în no-
iembrie, potrivit datelor prezentate ieri
de Institutul italian de Statisticã (Istat).
Numãrul ºomerilor din Italia se ridicã
la 3,45 de milioane de persoane în
luna noiembrie, conform datelor Eu-
rostat publicate tot ieri. Pentru luna
octombrie, Istat a revizuit estimarea
iniþialã de la 13,2% la 13,3%. „Etapa
de scãdere a economiei italiene este
estimatã sã se încheie în urmãtoare-
le luni, pe fondul semnalelor poziti-
ve referitoare la creºterea cererii la
nivel naþional. Cu toate acestea, con-
diþiile de pe piaþa muncii rãmân difi-
cile, în condiþiile în care rata ºomaju-
lui creºte”, se aratã într-un raport al
Istat din 30 decembrie. În schimb, în
Germania, rata ºomajului a coborât
în decembrie pentru a treia lunã con-
secutiv, la 6,5%, marcând cel mai scã-
zut nivel din peste douã decenii, de
când Agenþia Federalã a Muncii co-
lecteazã astfel de date.

Premierul grec, Antonis Samaras, sperã cã
la alegerile legislative anticipate de pe 25 ia-
nuarie electoratul îºi va manifesta, în pofida
dezamãgirilor, ataºamentul faþã de Uniunea Eu-
ropeanã, iar teama faþã de o posibilã ieºire din
zona euro nu va permite stângii radicale Syri-
za sã obþinã victoria, se aratã într-un comen-
tariu publicat ieri de AFP. La fel s-a întâmplat
ºi în anul 2012, când alegãtorii greci s-au ab-
þinut totuºi sã dea votul decisiv formaþiunii
Syriza, deºi pãreau cã ar fi avut intenþia sã o
facã, iar în final partidul conservator al lui
Antonis Samaras, Noua Democraþie, a câºti-
gat acel scrutin, foarte disputat cu stânga ra-
dicalã. Premierul grec a atenþionat, sâmbãtã,
cã aplicarea programului Syriza, partid ce do-
reºte sã punã capãt politicii de austeritate ºi sã
negocieze o nouã reducere a datoriei Greciei
(estimatã la 177% din PIB pe anul 2014), „va

Autoritãþile japoneze au cerut,
ieri, populaþiei sã fie vigilentã din
cauza noilor furtuni de zãpadã din
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doneziene. Oficialii indonezieni declaraserã an-
terior cã au gãsit cinci pãrþi mari din avion, fãrã
a preciza despre ce elemente este vorba. „Vre-
mea este principalul nostru obstacol. Cerul s-a
degajat de nori în aceastã dimineaþã, dar apoi a
început iar sã plouã, iar acum s-a luminat iar.
Continuã sã se schimbe la fiecare una sau douã
ore”, a declarat pentru AFP prim-amiralul Ra-
syid Kacong, comandantul cãutãrilor în mare.
În cea de-a 11-a zi de cãutãri, doar 39 de cada-

vre fuseserã recuperate din totalul de
162. Printre pasageri se aflau 155 de
indonezieni, copilotul francez Rémi
Plesel, un britanic, trei sud-coreeni,
un malaezian ºi un cetãþean al statu-
lui Singapore.

 În paralel, autoritãþile indoneziene
suspecteazã Air Asia Indonesia, filia-
la companiei malaysiene AirAsia, cã
a folosit un culoar de zbor fãrã auto-
rizaþie. Companiei i s-a suspendat sãp-
tãmâna trecutã autorizaþia de a folosi
culoarul Surabaya-Singapore pânã la
încheierea anchetei. Ieri, autoritãþile
au anunþat cã au sancþionat mai mulþi
oficiali din sectorul aerian, în cadul

anchetei privind prãbuºirea avionului AirAsia.
Autoritãþile încearcã sã determine cum anume
a putut efectua compania acest zbor Surabaya-
Singapore fãrã permisiune. „În prezent, am luat
mãsuri împotriva a opt oficiali - doi din Minis-
terul Transporturilor, patru din serviciul de na-
vigaþie aerianã AirNav ºi doi oficiali ai aeropor-
tului”, a declarat pentru AFP un purtãtor de
cuvânt al Ministerului Transporturilor, Hadi
Mustofa.

Zboruri anulate în Japonia ºi strãzi închise
în Israel, din cauza furtunilor de zãpadã

Pãrãsirea zonei euro înseamnã faliment,
avertizeazã premierul grec

jumãtatea de nord ºi vest a þãrii,
intemperii care obligã companiile
aeriene sã îºi anuleze zeci de zbo-

ruri. „Un vânt foarte puternic su-
flã în nord, însoþit de ninsori”, a
subliniat agenþia naþionalã de me-
teorologie, care recomandã evita-
rea pe cât posibil a deplasãrilor în
provinciile respective. Principala
regiune afectatã este Hokkaido,
precum ºi alte prefecturi din nord
ºi vest. Japan Airlines (JAL) ºi
ANA au decis sã renunþe la cel
puþin 30 de zboruri interne cãtre
nordul þãrii, ieri, un numãr care
ar putea creºte ºi afecta alte re-
giuni.

Poliþia israelianã a anunþat în-
chiderea a douã cãi principale de
acces în Ierusalim imediat ce va
începe sã ningã, aºa cum se aº-
tepta ieri. Zãpada a început sã cadã
ieri dimineaþa pe platoul Golan,
anexat de Israel, precum ºi în
nordul þãrii ºi la Hebron, în sudul

Cisiordanie. Ninsori erau aºteptate
în cursul dupã-amiezii ºi la Ieru-
salim, situat la 800 de metri alti-
tudine, potrivit serviciilor de me-
teorologie. Ca mãsurã de precau-
þie, poliþia a avertizat cã va închi-
de circulaþia pe strãzile nr.1 ºi 443,
care leagã Ierusalimul de Tel Aviv,
ºi aeroportul internaþional Ben
Gurion, imediat dupã apariþia pri-
milor fulgi de nea. Aceastã mãsu-
rã a fost decisã pentru a se evita
ca sute de ºoferi sã rãmânã blo-
caþi pe drumurile de acces în Ie-
rusalim timp de ore întregi, ca în
decembrie 2013. ªcolile din Ieru-
salim, precum ºi universitatea
ebraicã din acest oraº au rãmas
închise ieri, la fel ca instituþiile
ºcolare din localitãþile de la peri-
feria Ierusalimului, în special în
coloniile din Cisiordania.

conduce în mod inevitabil la faliment”. El a
revenit ieri cu acelaºi argument, afirmând cã
„grecii vor sã rãmânã în Europa ºi vor rãmâ-
ne”. „Nu ne vom muta în ... Coreea de Nord
pentru cã aºa vrea Syriza”, a adãugat Sama-
ras. Conform sondajelor din ultimele luni, Sy-
riza are, în faþa partidului Noua Democraþie,
un avans cuprins între trei ºi ºase puncte pro-
centuale. În consecinþã, Samaras trebuie sã
atragã mai mulþi alegãtori ºi poate face acest
lucru numai cu ajutorul unui mesaj pozitiv, al-
tul decât spectrul ieºirii din zona euro, apre-
ciazã un analist al unui institut local de sonda-
re a opiniei publice. Avertismentul privind efec-
tele negative ale unei renunþãri la moneda co-
munã este argument constant al premierului
Samaras, ce pare a fi împãrtãºit ºi de guver-
nul de la Berlin, care, potrivit publicaþiei „Der
Spiegel”, considerã „aproape inevitabilã” o ie-

ºire a Greciei din zona euro în cazul unei vic-
torii a formaþiunii Syriza. Cu toate astea, pre-
ºedintele Parlamentului European, Martin
Schulz, a acuzat-o, ieri, în „Die Welt”, pe can-
celarul Angela Merkel, de „speculaþii irespon-
sabile” cu privire la o eventualã ieºire a Gre-
ciei din zona euro în cazul unei victorii a stân-
gii radicale, relateazã AFP. „Dezbaterile ºi spe-
culaþiile iresponsabile cu privire la Grexit (ie-
ºirea Greciei din zona euro) chiar nu ajutã”,
afirmã social-democratul german pentru coti-
dianul „Die Welt”. „Trebuie sã fie clar pentru
toþi: nu se pune în discuþie o ieºire din euro.
Recomandãrile nesolicitate care le oferã oa-
menilor din Grecia sentimentul cã nu ei sunt
cei care îºi decid viitorul prin intermediul vo-
tului, ci Bruxellesul sau Berlinul, îi împing, de
altfel, pe alegãtori în braþele forþelor radicale”,
a apreciat oficialul european.
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„Doi bãrbaþi cu cagule pe feþe
au intrat în clãdire ºi au deschis
focul. (...) Vorbeau perfect limba
francezã ºi afirmau cã sunt din
reþeaua Al-Qaeda”, a declarat, po-
trivit L’Umanité, caricaturista Co-
rinne Rey (Coco). „Au fost mobi-
lizate efective importante din ca-
drul Poliþiei centrale, Poliþiei pre-
fecturii Parisului ºi din cadrul Di-
recþiei Generale pentru Securitatea
Internã. În total, sunt mobilizaþi
aproape 3.000 de agenþi ai forþelor
de ordine”, a declarat un oficial din
cadrul poliþiei. Potrivit ziarului „Le
Point”, toate activitãþile extraºco-
lare ale elevilor au fost suspendate
pânã la normalizarea situaþiei.

La originea atentatului sânge-
ros se aflã „trei criminali”, a de-
clarat ministrul de Interne fran-
cez, Bernard Cazeneuve, la înche-
ierea unei reuniuni de crizã care a
avut loc la Palatul Elysée, infor-
meazã AFP ºi EFE. „Au fost mo-
bilizate toate mijloacele” pentru a-
i reþine ºi pentru a fi „pedepsiþi cu
fermitatea pe care o meritã pen-
tru actul barbar pe care l-au co-
mis”, le-a spus Cazeneuve ziariº-
tilor, dupã întâlnirea convocatã de
preºedintele Franþei, Francois
Hollande. Potrivit AFP, Cazeneu-
ve nu a fãcut precizãri cu privire
la rolul avut de fiecare dintre in-
divizii implicaþi.

„Atacul a durat
între cinci
ºi zece minute”

Cotidianul „20 Minutes” a reu-
ºit sã contacteze telefonic un an-
gajat al instituþiei de presã ataca-
te. „Este un veritabil masacru.
Sunt ºi morþi!”, a declarat acesta,
înainte ca apelul sã se întrerupã.
Martorii au declarat cã doi bãrbaþi
mascaþi au intrat în clãdire în jurul
orei locale 11.30 (12.30, ora Ro-
mâniei), strigând „Allah Akbar” ºi
„Profetul a fost rãzbunat”. Nume-
roase focuri de armã s-au auzit,
iar mai mulþi jurnaliºti au reuºit sã
se refugieze pe acoperiºul clãdirii.

Trei bãrbaþi înarmaþi ºi mascaþi au atacat,
ieri, sediul publicaþiei franceze de satirã
„Charlie Hebdo” la Paris, ucigând cel puþin
12 persoane, potrivit unor martori, relateazã
AFP. Potrivit desenatorului Luz, membru al
sãptãmânalului satiric, au avut loc mai multe

tiruri de armã automatã soldate cu victime. O
sursã apropiatã de acest dosar a precizat cã
atacatorii erau înarmaþi cu un kalaºnikov ºi
cu un lansator de rachetã. Acesta este atenta-
tul cu cei mai mulþi morþi comis în Franþa în
ultimii 40 de ani. Stéphane Charbonnier

(Charb), directorul revistei satirice, ºi cari-
caturiºtii Jean Cabut (Cabu), Bernard Verlhac
(Tignous) ºi Georges Wolinski (Wolinski) au
murit. Directorul revistei a mai primit ame-
ninþãri teroriste ºi era protejat de poliþie.
Maºina atacatorilor a fost gãsitã.

Martin Boudot, jurnalist la o so-
cietate de producþie cu sediul în
acelaºi imobil, fãcea parte din
acest grup. „Pompierii acordã pri-
mele îngrijiri. Sunt mai multe vic-
time în sediul „Charlie Hebdo”.
(Atacatorii) au mers direct în se-
diu ºi au deschis focul. Am fost
nevoiþi sã ne refugiem pe acoperiº.
Am vãzut douã persoane cu cagu-
le negre, care la ieºire au strigat
«Allah Akbar», arãtând spre cer,
ºi care au tras asupra poliþiºtilor
postaþi în exterior”, a adãugat el.
„Au fugit cu o maºinã neagrã”, a
mai povestit Boudot. „Atacul a
durat între cinci ºi zece minute. A
fost un adevãrat carnagiu”, a con-
cluzionat el, vizibil emoþionat.

O publicaþie
ironicã la adresa
islamiºtilor

Revista satiricã „Charlie Heb-
do” difuzase pe Twitter, cu doar
câteva minute înainte de atacul te-
rorist, o caricaturã care îl ironiza
pe Abu Bakr al-Baghdadi, liderul
reþelei teroriste Stat Islamic în
Irak ºi Siria (SIIS), conform site-
ului L’Internaute.com. Publicaþia
s-a remarcat de-a lungul timpului
prin ironizarea profetului Maho-
med ºi a altor elemente religioase,
în principal islamice, publicaþia
primind, ca reacþie, o serie de
ameninþãri teroriste. Sãptãmâna-
lul satiric francez se mândreºte cu
faptul cã provoacã pe toatã lumea
în mod egal, fãrã teamã sau fa-
voruri, comenteazã DPA. Carica-
turiºtii ºi redactorii, extrem de vi-
rulenþi, vizeazã principalele religii,
politicieni ºi celebritãþi, agitând
stindardul libertãþii de expresie ºi
luând în zeflemea „corectitudinea
politicã”. Hebdomadarul cu ori-
entare de stânga, publicat în for-
mat de ziar, a fost lansat în 1970
ºi i-a succedat sãptãmânalului
Hara-Kiri, care fusese interzis din
cauza conþinutului considerat
mult prea ofensiv de cãtre autori-
tãþile franceze de la acea vreme.

„Charlie Hebdo” s-a aflat de mul-
te ori în mijlocul unor scandaluri
judiciare, fiind adus în faþa instan-
þei pentru defãimare, dar cel mai
mult a intrigat publicarea carica-
turilor cu profetul Mahomed în
câteva ocazii.

Toate statele
occidentale
au vorbit de un
„atentat terorist”

Preºedintele francez, Francois
Hollande, a denunþat imediat „un

atentat terorist” de o „excepþio-
nalã barbarie”. Premierul britanic,
David Cameron, a condamnat
atacul terorist „revoltãtor” ºi ºi-
a exprimat solidaritatea cu Fran-
þa în lupta împotriva terorismu-
lui, relateazã AFP. „Crimele co-
mise la Paris sunt revoltãtoare.
Suntem alãturi de poporul fran-
cez în lupta împotriva terorismu-
lui ºi pentru apãrarea libertãþii
presei”, a afirmat Cameron într-
un mesaj postat pe Twitter. Co-
misia Europeanã, SUA, Germa-
nia ºi Spania au reacþionat ºi ele
cu fermitate, relateazã France
Presse. „Întreaga Casã Albã este
solidarã cu familiile celor care au
fost uciºi ºi rãniþi în acest atac”,
a declarat Josh Earnest, purtãtor
de cuvânt al preºedintelui ameri-
can Barack Obama, citat de
postul MSNBC. „Înalþi responsa-
bili de la Casa Albã sunt în con-
tact strâns cu omologii lor fran-
cezi (...) SUA sunt pregãtite sã
colaboreze cu autoritãþile france-
ze, pentru a le ajuta sã desfãºoa-
re ancheta”, a adãugat el. Preºe-
dintele Comisiei Europene, Jean-
Claude Juncker, a condamnat, la
rândul sãu, atacul, „considerân-
du-l un act intolerabil, o barba-
rie”. „Sunt profund ºocat de ata-
cul brutal ºi inuman care a lovit
sediul «Charlie Hebdo». Este un

act intolerabil, o barbarie care ne
priveºte pe toþi, atât ca fiinþe
umane, cât ºi ca europeni”, a re-
acþionat Juncker, citat într-un
comunicat. Potrivit Spaniei, ata-
cul este „un act terorist infam ºi
laº”. „Am primit cu oroare ves-
tea privind actul terorist infam ºi
laº comis astãzi asupra sediului
sãptãmânalului francez «Charlie
Hebdo» la Paris”, a precizat gu-
vernul spaniol într-un comunicat.
Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a catalogat atacul drept un
„atentat abominabil”. La rândul
sãu, secretarul general al NATO,
Jens Stoltenberg, a avut aceeaºi
reacþie de condamnare.

Ponta
ºi Iohannis,
alãturi de Franþa

Premierul Victor Ponta a afir-
mat ieri, pe Twitter, în limba
francezã, cã România este soli-
darã cu Franþa ºi condamnã ferm
„actul de terorism care afectea-
zã libertãþi fundamentale. Condo-
leanþele noastre familiilor victi-
melor ºi poporului francez”, po-
trivit unui comunicat de presã.
Premierul a menþionat cã a dis-
cutat cu preºedintele Klaus Io-
hannis ºi cu ºeful SRI, George
Maior, despre atentatul de Paris

ºi nu se impune ridicarea nivelu-
lui de alertã în România. ªi pre-
ºedintele Klaus Iohannis a decla-
rat, prin intermediul unui comu-
nicat, cã „atacarea redacþiei sãp-
tãmânalului francez «Charlie Heb-
do» reprezintã un act terorist
crud ºi laº. (...) Îi asigur pe toþi
partenerii României de întregul
sprijin în lupta împotriva teroris-
mului ºi a extremismului de ori-
ce fel. Comunitatea internaþiona-
lã trebuie sã aibã o atitudine fer-
mã în faþa încercãrilor teroriste
de distrugere a statului de drept,
de încãlcare a drepturilor ºi liber-
tãþilor cetãþeneºti”.

Italia
a intensificat
mãsurile de
securitate

Italia a intensificat mãsurile de
securitate ca reacþie la atacul te-
rorist din Franþa ºi la incidente si-
milare petrecute în ultimele sãp-
tãmâni în Canada ºi Australia,
scria „Corriere della Sera”, în edi-
þia online. Ministrul de Interne,
Angelino Alfano, va avea o reu-
niune cu ºefii serviciilor de secu-
ritate, potrivit publicaþiei. Cu toa-
te astea, autoritãþile italiene au dat
asigurãri cã nu existã informaþii
privind riscuri teroriste specifice.
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METEO

Parþial
înnoratjoi, 8 ianuarie - max: -6°C - min: -12°C

$
1 EURO ...........................4,4960 ............. 44960
1 lirã sterlinã................................5,7380....................57380

1 dolar SUA.......................3,7936........37936
1 g AUR (preþ în lei)........147,9943.....1479943

Cursul pieþei valutare din 8 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Gravity 3D:
Misiune în spatiu

Se difuzeazã la HBO, ora 11:20

Bullock va interpreta rolul lui Dr.
Ryan Stone, un medic foarte bine
calificat în domeniul bioingineriei
aflat la prima sa misiune în spatiu
alaturi de veteranul astronaut Matt
Kowalsky (Clooney), care se afla
pentru ultima data la comanda unei
nave înainte de pensionare.

Însa în timpul unei misiuni de rutina
în afara navetei, se întâmpla un
dezastru. Aceasta este distrusa,
lasându-i pe Stone si Kowalsky
complet singuri - legati unul de altul
si de nimic altceva, descriind spirale…

ªase zile, ºapte nopþi

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

Aflatã în vacanþã, o jurnalistã acceptã sã
plece într-o localitate din apropiere,
pentru a realiza un reportaj.

Dar singurul mijloc de transport este un
avion condus de un pilot beþiv ºi nesufe-
rit. In timpul zborului, avionul se prabu-
ºeste pe o insulã pustie.

Obligaþi sã stea împreunã ºi sã se
confrunte cu pericolele unei vieþi într-o
zonã ce pare pustie, cei doi descoperã cã
se pot întelege.

Relaþia lor devine treptat o incredibilã
poveste de iubire.

Fantomele de pe Marte

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora  20:30

In anul 2176, Marte a devenit o
colonie populatã cu oameni nevoiþi sã
pãrãseascã Pãmântul din cauza
suprapopulãrii ºi, printre altele, sã
munceascã pe Marte în misiunile de
forare menite sã extragã resursele
naturale ale planetei roºii. Dar una
dintre aceste forãri trezeºte la viaþã o
civilizaþie marþianã letargicã, ai cãrei
rãzboinici se dezlanþuie împotriva
intruºilor umani.

Aceºtia încep o luptã disperatã
pentru supravieþuire, în care foºti
duºmani devin aliaþi ºi foºti renegaþi
devin eroi.

sursa: cinemagia.ro

cuvântul libertãþii / 11joi, 8 ianuarie 2015 programe TV / utile

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



VINERI - 9 ianuarie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naþiei
09:50 Franco Zeffirelli
10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour (R)
1996, Canada, Dramã
12:20 Discover România
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Descoperã Europa ta!
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care

muncesc în România
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Rãzboi pe calea undelor
16:55 Discover România
17:00 Franco Zeffirelli
18:00 Maºini, teste ºi verdicte
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
21:10 Concert In memoriam

Mãrioara Murãrescu
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Legenda lui Bruce Lee
2010, China, Dramã
01:55 Telejurnal
02:45 Sport
03:05 Descoperã Europa ta!
03:30 Discover România
03:35 In memoriam Mãrioara

Murãrescu (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie
08:00 Negustorii de ocazii
08:30 Naturã ºi sãnãtate
09:00 Documentar 360°-GE0
10:00 Ieri-Azi-Mâine
10:50 Cartea cea de toate zilele
11:10 Arte , carte ºi capricii
12:00 Memorial ’90
13:00 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
14:00 Jurnal de front
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 Iarna Magicã (R)
20:10 Dicþionarul iubirii
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 O femeie, un pistol ºi un

local chinezesc
2009, China, Comedie, Thriller
00:45 Mirosul succesului
2009, SUA, Comedie
02:25 Bon anniversaire,

Monsieur Chopin
03:20 5 minute de istorie

TVR 2

07:50 Wall-E
09:30 Aladdin and the Death

Lamp
10:55 Blue Jasmine
12:35 ªtrumpfii 2
14:20 Moulin Rouge!
16:30 Prieteni buni
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Bãtãlia anului
20:10 Filosofii
22:00 Haita
22:45 Umbre
23:30 Moºtenirea diavolului
01:00 Rãmâi cu mine
01:50 Traficanþii

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 CJ7
2008, Hong Kong, Comedie,

Dramã, Familie, Fantastic, SF
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 The Grey: La limita

supravieþuirii
2012, SUA, Canada, Acþiune,

Aventuri, Dramã
22:30 Înfruntarea
1997, SUA, Dramã
00:30 The Grey: La limita

supravieþuirii (R)
02:30 Înfruntarea (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 Iubire ca în filme

08:00 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:00 Doamne de poveste
13:00 Vorbeºte tot oraºul (R)
15:15 Nu vrea ºi pace! (R)
17:00 Ca-n vremurile bune
18:45 Ce femeie!
20:30 Bãieþii din viaþa mea
23:00 Pe creasta valului
00:00 Bãieþii din viaþa mea (R)
02:15 Lumea Pro Cinema
02:45 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 Minus 25 grade
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
23:00 Profesorul Trãsnit ºi

Clanul Klump
2000, SUA, Comedie
01:00 Loviturã de graþie
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:45 Observator (R)
03:30 Observator special (R)
04:00 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 D-Paparazzi
23:30 ªtirile Kanal D (R)
00:45 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic
02:45 D-Paparazzi (R)
03:45 Teo Show (R)
05:45 Campionul (R)
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
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 Imagini incredibile din

lume
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 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
00:30 Capcan TV (R)
02:00 Salvaþi iubirea (R)
03:30 Imagini incredibile din

lume (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
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Fotbal: România -

Argentina, România - Danemar-
ca

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: Daniel

Ghiþã
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 România face legea!

Local Kombat Superstars: Andrei
Stoica

22:00 GLORY: Cele mai tari
KO-uri

23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

SÂMBÃTÃ - 10 ianuarie

07:00 Comorile Parmei
07:35 Cartierul colinelor
08:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
09:00 Aventurile tânãrului

Hercule
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Familie, Fantastic
10:00 Prin Þara Zânelor
10:25 Crãciunul se suspendã
2010, Canada, Comedie,

Familie, Fantastic
12:00 România deºteaptã
12:30 Maºini, teste ºi verdicte
13:00 Vocea lui Caruso
14:00 Telejurnal
14:30 Lumea azi
15:00 Ora regelui
16:00 Exodul
17:00 Medici de gardã
18:00 Exclusiv în România
18:50 Dupã Cortina de Fier
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Platã pentru diavol
1957, SUA, Dramã, Thriller,

Western
22:40 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:45 Retrospectiva 2014
00:20 Legenda lui Bruce Lee

(R)
2010, China, Dramã
02:00 Telejurnal
02:50 Crãciunul se suspendã

(R)
2010, Canada, Comedie,

Familie, Fantastic

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Mistere ºi conspiraþii
09:00 Drumul lui Leºe
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Deportaþii
12:00 Europa 360°
12:30 WELLnessimþim bine în

România
13:00 Negustorii de ocazii
13:30 Istorii încâlcite
14:10 Crima este afacerea

noastrã
2008, Franþa, Comedie, Crimã
16:00 Memorial ’90
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Arte , carte ºi capricii
20:10 Câmpul dragostei
1992, SUA, Dramã
22:10 Largo Winch
2008, Franþa, Aventuri, Thriller
00:00 Rezistenþa prin culturã
00:30 Citeºte româneºte!
01:00 Arte , carte ºi capricii
02:00 Crima este afacerea

noastrã (R)
2008, Franþa, Comedie, Crimã
02:00 Noapte indigo
03:50 Memorial ’90
04:40 Popasuri folclorice (R)
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360° - GEO (R)

TVR 2

07:35  Gravity 3D: Misiune în
spaþiu

09:10 Pe urmele dinozaurilor
10:40 Gaºca nebunã
12:20 Closer to the Moon
14:15 Viaþa de 5 stele
15:45 Jesse Stone: Prezumþia

de nevinovãþie
17:20 Pasiune inocentã
19:00 Gravity 3D: Misiune în

spaþiu
20:35 Salutare, doamnelor! -

Filmul
22:00 Bãieþi frumoºi
23:05 Machete: Ucigaº meseriaº

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 CJ7 (R)
2008, Hong Kong, Comedie,

Dramã, Familie, Fantastic, SF
13:00 ªtirile Pro Tv
13:30 Reggaeton: Ritmuri de foc
2007, SUA, Dramã
15:15 Eu ºi Prinþul 4: Vizita

regalã
2010, Romantic
17:00  Minþi diabolice
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
22:00 Maestrul beþiv
1978, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
00:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:30 ªtirile Pro Tv (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 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 (R)
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doctorul casei
03:00 Casa Ibacka

09:00 La bloc (R)
12:00 Doamne de poveste
13:00 Ca-n vremurile bune (R)
14:45 Ce femeie! (R)
16:30 Bruneta mea favoritã
18:15 Extravagantul Mr. Deeds
20:30 Manolete
22:15 Carantina
00:00 Manolete (R)
01:30 Lumea Pro Cinema
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Cursa cu bucluc
1992, SUA, Comedie
10:45 Minus 25 grade (R)
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Lara Croft: Tomb Raider
2001, SUA, Aventuri
22:30 Virgin la 40 de ani
2005, SUA, Comedie
01:00 Cursa cu bucluc (R)
1992, SUA, Comedie
02:45 Observator (R)
03:30 Mr. Bean (R)
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
04:00 Virgin la 40 de ani (R)
2005, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Te vreau lângã mine

(R)
10:30 Un echipaj pentru

Singapore
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul (R)
2011, Turcia, Biografic,

Dramã, Istoric
17:00 Uºã-n uºã
2008, România, Comedie
17:30 D-Paparazzi (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D (R)
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul 3 - Insurecþia
1986, România, Aventuri
23:15 Paper Man
2009, SUA, Comedie, Dramã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Asta-i România! (R)
04:00 Te vreau lângã mine (R)
05:45 WOWBiz (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Jurnalul lui Moº

Crãciun (R)
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Secrete de stil
09:30 Teleshopping
10:00 Walker, poliþist texan

(R)
1993, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Western
11:00 Click! Poftã bunã! (R)
11:30 B.D. intrã în acþiune (R)
1970, România, Comedie
13:00 Secretele magiei
14:00 Miss fata de la þarã (R)
16:00 Schimb de mame (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Nasul stresat
2002, SUA, Comedie
22:30 Jocurile puterii
2013
00:30 Mãrul discordiei (R)
02:30 Jocurile puterii (R)
2013
04:30 Focus (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Levintza prezintã (R)
06:30 Secrete de stil (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Supercupa României

2013: Steaua - Petrolul
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
16:30 Fotbal: Ajax - Schalke
18:30 ªtiri Sport.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Craiova:

"Scapã cine poate"
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 România face legea!

Local Kombat Superstars: Andrei
Stoica

02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Oraºul Dãbuleni titular al

proiectului „REABILITARE
STR. DUNÃRII ªI STR. CA-
RACAL ªI MODERNIZARE
STRÃZI ETAPA I ORAª DÃ-
BULENI, JUDEÞUL DOLJ”
anunþã publicul interesat
asupra deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia
pentru Protecþia Mediului
Dolj în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluarea
adecvatã pentru proiectul”
Reabilitare str. Dunãrii ºi str.
Caracal ºi modernizare strãzi
etapa I, oraº Dãbuleni, jude-
þul Dolj” propus a fi ampla-
sat în oraºul Dãbuleni, jude-
þul Dolj. Proiectul nu se su-
pune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate.
Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consulta-
te la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, din
str. Petru Rareº nr. 1, judeþul
Dolj, în zilele de luni-joi, în-
tre orele 9-16 precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de inernet
http//:apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii / observaþii la pro-
iectul de decizie de încadra-
re în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului
anunþ.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Casa Corpului Didactic

Dolj, cu sediul în Str. Ion Maio-
rescu, Nr. 6, Craiova, organizea-
zã concurs pentru ocuparea
postului de analist-programa-
tor 1/1 normã, studii superioa-
re, grad profesional II, perioa-
dã nedeterminatã. Concursul
se organizeazã la sediul Casei
Corpului Didactic Dolj conform
calendarului: - Probã scrisã –
29.01.2015, ora11.00. - Proba
practicã – 29.01.2015, ora 14.00.
- Interviu - 3.02.2015, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la con-
curs se depun la sediul Casei
Corpului Didactic Dolj, str. Ion
Maiorescu, Nr. 6, pânã la data
de 22.01.2015, ora 16.30, birou
401, persoanã de contact Liþo-
iu Nicoleta, tel. 0251595174,
0251421159. Condiþiile genera-
le de participare sunt cele pre-
vãzute de art. 3 din Anexa I a
H.G. nr. 286/2011(modificatã
prin HG. 1027/2014). De aseme-
nea, candidaþii trebuie sã aibã
studii superioare în specialita-
tea postului ºi minimum  5 ani
vechime în specialitatea studii-
lornecesare exercitãrii funcþiei.
Detalii suplimentare privind
condiþiile specifice de partici-
pare la concurs, conþinutul do-
sarului de înscriere, tematica ºi
bibliografia se gãsesc afiºate
pe site-ul instituþiei www.ccddj.ro
ºi la avizierul instituþiei. Conþinu-
tul dosarului de înscriere conþi-
ne documente conform H.G. nr.
286/2011, art. 6, modificatã prin
HG  nr. 1027/2014.

PRIMÃRIA COMUNEI
ªIMNICU DE SUS anunþã pu-
blicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu
pentru proiectul “Extindere
sistem alimentare cu apã ºi
canalizare în comuna ªim-
nicu de Sus, judeþul Dolj”
propus a fi amplasat în ªim-
nicu de Sus. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr.1 ºi
la sediul Primãriei ªimnicu
de Sus, str. Craiovei, nr. 10,
în zilele de luni pânã joi, în-
tre orele 8,00-15,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire co-
pii ºi bãtrâni. Telefon:
0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã
doresc îngrijire co-
pil. Telefon: 0720/
008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã serioa-
sã îngrijesc bãtrâni
pentru cedare lo-
cuinþã. Rog serio-
zitate. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere decoman-
dat (48 mp) Craio-
viþa Nouã, bl. 162B,
etaj 1. Telefon:
0770/496.453.
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S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009

3 - 4 CAMERE

Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã comu-
na Calopãr nr.
241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã Craio-
va, 5 camere izola-
tã termic, termopa-
ne, încãlzire centra-
lã sau schimb cu 2
apartamente a 2
camere / variante.
Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fân-
tânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.

Intravilan, Podari, 673
mp, curent electric,
puþ forat, fosã septi-
cã, cabanã + funda-
þie, 18.500 Euro ne-
gociabil. Telefon:
0732/ 381.876.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa ne-
recuperatã 2150
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
Vând Solenza
motor “Clio”,
benzinã, 2004,
consum 4%,
90.000 Km, cu-
loare alb, 1000
Euro. Telefon:
0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica.
Telefon: 0746/
901.203.
Vând þiglã JIM-
BOLIA ºi cãpriori.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând sobe din te-
racotã cu 10 rân-
duri. Telefon: 0757/
072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351
425.559.
Vând saltea Dor-
meo 2/1 m cu
husã nefolositã -
100 lei, 2 ferestre
cu toc ºi geam -
25 lei / bucatã,
lustree cu 2-5
braþe - 20 lei / bu-
catã. Telefon:
0770/303.445.

Vând þuicã natura-
lã, preþ convenabil.
Telefon: 0725/
576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã
cca 150 ani, lemn
masiv, geamuri
cristal (2,05- 2,37-
0,60), cãrþi beletris-
ticã, stare bunã.
Telefon: 0737/
639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Vând aspirator, fo-
tolii, scoarþã ºi co-
voare olteneºti,
saltea copil, lampa-
dar. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãzãnel de
35 litri. Telefon:
0770/687.430.

Cruce marmurã
1200 / 400 / scrisã
– 80 lei, sãpun de
casã 5 lei/kg, covor
persan 2200/1800
mm - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând 4 jante + an-
velope CIELO
185/60 R 14- 200
RON. Telefon:
0731/877.880.
Presã balotat plas-
tic, cutii de bere,
uºã nouã cu
broascã pentru
casã sau magazin
Auto –Cielo -
2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu
congelator ARTIC
- nou cu garanþie
3 ani. Telefon:
0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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)
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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

Vând drujbã
electricã Einºel
lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã pi-
cior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã
de scris defectã.
Telefon: 0251/
417.493.

Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr
Catargiu Craiova.
Telefon: 0728/
964.686.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj cu
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l, re-
ductor oxigen su-
durã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.

Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
SCHIMBURI

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

DIVERSE
Cumpãr cãrucior
pentru handica-
pat. Telefon: 0351/
460.132.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez cabinet
medical dotat
corespunzãtor.
Relaþii la telefon:
0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez ma-
gazin  stradal,
cu toate utilitã-
þile, Dezrobirii.
Telefon: 0351/
437.906; 0755/
032.920.

MATRIMONIALE
Doamnã vãduvã 62
ani / 1,65 / 70 / do-
resc domn cu vârstã
apropiatã, bun,
calm, cinstit, fãrã sã
bea, - sincer, pentru
a locui la mine. Tele-
fon: 0729/684.222.
Pensionar scund,
65/1,60 caut femeie
nevoiaºã, modestã,
vãduvã pentru prie-
tenie, tot restul vieþii.
Constantin C-tin -
comuna Dãnciuleºti
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
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Certificat de
liberã practicã dr.
DINCÃ MIHAELA
ELVIRA, eliberat de
Colegiul Medicilor
Dolj. Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Prof. univ. dr.
Elena Pîrvu
este alãturi de
prof. univ. dr.
Nicolae Panea
în momentele
grele pricinuite
de decesul ma-
mei ºi trans-
mite condo-
leanþe familiei
îndoliate!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã vacanþa prilejuitã de
sãrbãtorile de iarnã, baschet-
balistele de la SCM CSª Cra-
iova s-au întors în Liga Na-
þionalã cu o victorie, dispu-
nând, ieri, în cadrul rundei cu
numãrul 16, de CS Nova Vita
Târgu Mureº, scor 67-62, în
Sala Sporturilor “Ion Con-
stantinescu”.

Par t ida  dint re  ocupanta
penultimei poziþii (13) a ie-
rarhei ºi ocupanta locului 10
început într-o notã de echili-
bru, fapt reliefat ºi de tabe-
lã,  care arãta dupã primul
sfert un rezultat de egalitate,
17-17. Alb-albastrele ºi-au
adjudecat  surpr inzãtor  de
clar actul secund (18-9), ast-
fel cã la pauzã s-a intrat cu
scorul de 35-26. Craiova s-a
dis tanþa t  apoi  chiar  la  13
puncte (39-26), numai cã de
aici încolo ardelencele au în-

BASCHEBASCHEBASCHEBASCHEBASCHET (F): SCM a revenitT (F): SCM a revenitT (F): SCM a revenitT (F): SCM a revenitT (F): SCM a revenit
în campionat cu o victorieîn campionat cu o victorieîn campionat cu o victorieîn campionat cu o victorieîn campionat cu o victorie

ceput sã facã legea, ele adju-
decându-ºi manºa a 3-a cu
22-14, 49-48 la general. Fe-
tele din Bãnie n-au acuzat
încã ºocul, ºi chiar dacã s-
au vãzut de câteva ori la ega-
litate cu oponenta din Ardeal,
au gestionat mai bine finalul,
înscriind 5 puncte consecu-
tiv de la 62-62. Aºa s-a scris
istoria celei de a 3-a victorii
s tag iona le  a  SCM-ulu i ,  a
doua consecutivã, una care a
urcat Craiova pânã pe 11 în
clasamentul proviczoriu al
etapei, cu 19 puncte.

Cea mai bunã realizatoare
a Craiovei a fost Adina Pop
– 25 de puncte, 5 recuperãri
ºi 1 assist, urmatã de noua
achiziþie, sârboaica Marija
Radovic – care a încheiat jo-
cu l  în  doub le -doub le ,  16
puncte,  18 recuperãri  ºi  1
assist, ºi de Irina Moþãþeanu

Borº – 14 puncte, 6 recupe-
rãri ºi 3 assist-uri. De partea
cealaltã au strãlucit Adams
(24-3-4) ºi Thompson (16-8-
5). Plaviþu, plecatã în aceas-
tã pauzã competiþionalã de la
SCM chiar la Târgu Mureº,
a fãcut un meci modest, în-
cheind cu 2 puncte, 3 recu-
perãri ºi o pasã decisivã.

Pentru fetele lui Paul Ni-
co l ae  u rmeazã  sâmbã tã
(15:00) un test de groazã, în
fief-ul  l iderului  AC Sepsi
SIC. La aceastã partidã ar
putea debuta în alb ºi albas-
t ru  º i  ceala l tã  achiz i þ ie  a
SCM-ului din aceastã iarnã,
americanca Brittany Morgan
Paige, sositã ieri în Bãnie.

În  t u r,  e ch ipa  d in  S f .
Gheorghe a fãcut scorul de
pânã acum al campionatului,
învingând la nu mai puþin de
91 de puncte, 125-34!

Simona Halep, locul 3 WTA
ºi cap de serie numãrul unu, s-a
calificat, ieri, în sferturile de fi-
nalã ale turneului de la Shenzhen
(China), dupã ce a trecut în tu-
rul secund, cu un dublu 6-2, la

Halep, în sfertur i  la Shenzhen:
“Am jucat mai bine decât în pr imul tur”
Pentru un loc în careul cu aºi, constãnþeanca se va bate sau se va fi
bãtut, în aceastã dimineaþã, cu o sârboaicã aflatã pe locul 84 în lume

capãtul unei ore ºi un minut de
joc, de tânãra sportivã rusã Na-
talia Vihlianþeva (17 ani), bene-
ficiarã a unui wild-card ºi pozi-
þia 584 în ierarhia mondialã.

“Nu a fost deloc uºor, adver-

sara mea a jucat foarte bine ºi
este o jucãtoare de mare viitor.
A servit foarte bine în acest
meci. Sunt bucuroasã, am jucat
mai bine decât în primul tur (n.r.
4-6, 6-4, 6-3 cu germanca An-
nika Beck – nr. 53 WTA). Mã
simt tot mai ok pe zi ce trece ºi
îmi intru în formã. Vreau sã
merg cât mai departe, deoarece
îmi place acest turneu, ºi sã mã
bucur de prezenþa mea aici”, a
spus Halep, conform site-ului
wtatennis.com.

În sferturile de finalã ale tur-
neului dotat cu premii totale de

500.000 de dolari, Halep a întâl-
nit-o sau urmeazã s-o întâlneas-
cã, în aceastã dimineaþã, pe Alek-
sandra Krunic (Serbia), jucãtoare
venitã din calificãri ºi locul 84
WTA, care a depãºit-o, cu sco-
rul de 3-6, 7-6 (7/1), 6-1, pe
Anna Schmiedlova (Slovacia),
poziþia 73 în clasamentul mon-
dial. Halep ºi Krunic (21 de ani)
s-au mai întâlnit o singurã datã
în circuitul WTA, românca im-
punându-se cu scorul de 6-2, 6-
4, în turul doi al turneului de la
Bucureºti din 2014, pe care fi-
nalmente l-a ºi câºtigat. Dacã va

trece de Krunic, Halep va juca
în semifinale cu învingãtoarea
dintre Zarina Diyas (Kazahstan,
32 WTA) ºi Saisai Zheng (Chi-
na, 97 WTA).

Pentru accederea în primele
8 la Shenzhen, Halep ºi-a asigu-
rat 60 de puncte WTA ºi un cec
în valoare de 8.934 de dolari.

La turneul din China, pe ta-
bloul de simplu au mai fost pre-
zente alte trei românce, toate fi-
ind însã eliminate încã din run-
da inauguralã. Este vorba despre
Alexandra Dulgheru, Monica Ni-
culescu ºi Irina Camelia Begu.

Motociclistul polonez al echipei
KTM, Michal Hernik, ºi-a pierdut
viaþa, marþi, în timpul etapei a tre-
ia a Raliului Dakar 2015,
desfãºuratã între locali-
tãþile argentiniene Villa
Carlos Paz ºi Chilecito.

Motivele decesului lui
Hernik, aflat în premie-
rã la startul Raliului Da-
kar, sunt încã necunos-
cute.

Michal Hernik, în vâr-
stã de 39 de ani, este al
cincilea sportiv care
moare în Raliul Dakar de
când competiþia a fost
mutatã în America de
Sud, în 2009, ºi al 24-
lea de la începutul între-
cerii, din 1979.

Directorul cursei,

Raliul Dakar ºi-a luat din nou “ofranda”!
Motociclistul polonez Michal Hernik a decedat

Etienne Lavigne, a precizat cã
sportivul a fost gãsit mort la 300
de metri în afara traseului. Hernik

nu purta cascã, iar motocicleta sa
nu prezenta semne de ºoc.

De la mutarea Raliului Dakar în
America de Sud, doar
în ediþiile din 2010 ºi
2011 nu s-au înregis-
trat decese. În celelal-
te patru ediþii a murit
câte un motociclist,
francezul Padcal Ter-
ry în 2009, argentinia-
nul Jorge Martinez Bo-
ero în 2012, francezul
Thomas Bourgin în
2013 ºi belgianul Eric
Palante în 2014.

La ediþia din acest
an a Raliului Dakar par-
ticipã ºi doi românii,
Emanuel Gyenes ºi
Marcel Butuza, ambii
la clasa moto.

DIGI SPORT 1

23:00 – FOTBAL Spania –
Cupa Regelui: Barcelona – El-
che.

DIGI SPORT 2

7:00, 11:30 – TENIS – Cupa
Hopman: Canada – Italia, Ce-
hia – Statele Unite / 21:00 –
FOTBAL – Cupa Spaniei: Gra-
nada – Sevilla / 4:00 – TENIS
– Cupa Hopman: Franþa – Po-
lonia.

DIGI SPORT 3

19:00, 21:45 – BASCHET
(M) – Euroliga: ÞSKA Mosco-
va – Laboral Kutxa Vitoria,
Real Madrid – Galatasaray Is-
tanbul.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

8:00, 11:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Brisbane, în Aus-
tralia: sferturi de finalã.

EUROSPORT

13:00 – SCHI FOND (M) –
Cupa Mondialã, la Toblach, în
Italia / 14:45 – BIATLON (M) –
CM, la Oberhof, în Germania /
16:45 – SCHI FOND (F) – CM,
la Toblach, în Italia / 17:45 –
TENIS (M) – Turneul de la
Doha, în Qatar / 20:30, 21:05 –
DARTS – Campionatul Mondial,
la Frimley Green, în Regatul
Unit: sferturi de finalã.

EUROSPORT 2

14:30, 20:30 – TENIS (M) –
Turneul de la Doha, în Qatar.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii joi, 8 ianuarie 2015sport
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Condiţii de cel mai înalt nivel pen-
tru o echipă de Liga I vor fi pentru
jucătorii Universităţii Craiova în An-
talya, unde vor efectua două can-
tonamente în perioada următoare.
Pe 12 ianuarie, alb-albaştrii lui Câr-
ţu şi Săndoi vor decola spre Anta-
lya, pentru primul cantonament
al iernii. Jucătorii Universităţii
Craiova vor fi cazaţi în perioa-
da 12-26 ianuarie la Hotel Lim-
ra din localitatea Kirish, situat
la 7 km de oraşul Kemer şi 62
km de aeroportul din Antalya.
Hotelul Limra,  de 5 stele, am-
plasat pe malul mării, oferă 6
piscine înconjurate de porto-
cali, o plajă privată şi un cen-
tru spa, prevăzut cu o baie tur-
cească şi o saună. Limra are 7
restaurante, 6 piscine şi un
centru de fitness, cu dotări
complete. Hotelul este situat la
70 km de Aeroportul din Anta-
lya. În această perioadă, staff-

Bogdan Argeş Vintilă a convocat 44 de jucători din care va alege lotul
de 18 pe care se va baza la Turneul de Elită din luna martie ce se va
desfăşura în Anglia. Alexandru Cojocaru şi Sergiu Jurj, juniori ai Univer-
sităţii Craiova, sunt pe lista selecţionerului reprezentativei U17 a Româ-
niei. Programul tricolorilor mici este următorul: în perioada 14-24 ianua-
rie se va desfăşura un stagiu de pregătire la Tărlungeni (26 jucători);
între 31 ianuarie şi 10 februarie, reprezentativa României U17 se va pre-
găti în Antalya (26 jucători), apoi vor fi selecţionaţi 20 de juniori pentru
stagii de pregătire la Mogoşoaia şi în Scoţia, în perioada 18-27 februarie.
Ultima acţiune dinaintea Turneului de Elită se va desfăşura în Olanda, în
intervalul 9-19 martie. Pe 27 martie va demara competiţia din Anglia.

În toamnă, în timpul turului Li-
gii I, la sediul clubului Universita-
tea Craiova a sosit o scrisoare din
Spania, de la Leonard Marius Albu,
care anunţa înfiinţarea unui Fan

Jucătorii Universităţii Craiova au
efectuat ieri dimineaţă vizita medi-
cală, la Centrul Naţional de Medici-
nă Sportivă din capitală. Celor 20 de
jucători români care au fost prezenţi
la primele antrenamente, plus Bojan
Brac, li s-au adăugat şi străinii Step-
hane Acka, Thaer Bawab şi Mad-
son. Căpitanul echipei, Pablo Bran-
dan, a cărui plecare a fost vehicula-
tă, va face joncţiunea cu coechipie-
rii săi chiar înaintea plecării în pri-
mul cantonament din Antalya, pe 12
ianuarie. Capverdienii Nuno Rocha
şi Kay se pregătesc în continuare de
startul Cupei Africii, programat săp-
tămâna viitoare, în Guineea Ecuato-
rială. „Ne aşteaptă o perioadă foarte
grea, trebuie să muncim foarte mult
pentru a ne menţine pe locul actual
sau chiar să urcăm în clasament”
a declarat Dacian Varga. „Totul
este ok, este o perioadă de teste,
de acumulări,  dar suntem con-
ştienţi că rezultatele bune ne vor
aduce aproape de obiective înalte”

Doi craioveni la naţionala under 17

a spus şi Andrei Dumitraş.
Aşa cum se preconiza încă din

toamnă, fundaşul stânga Gabriel
Velcovici şi-a reziliat contractul cu
Univers itatea Craiova, după ce
echipa din Bănie l-a transferat pe
acel post pe Marius Briceag, de la
CSM Rm. Vâlcea. Velcovici este
unul dintre jucătorii care au înce-
put proiectul CS Universitatea Cra-
iova, în vara lui 2013, dintre aceia
mai rămânând în actualul lot doar
portarul Bojan Brac şi mijlocaşul
Andrei Sin. În actualul sezon, „Ba-
ronul” a jucat doar în 3 meciuri de
campionat, în care a intrat pe par-
curs, fiind titular doar în partida
de Cupă, de la Caransebeş. Velco-
vici are 30 de ani şi a evoluat la
Extensiv Craiova, FC Caracal, FC
Universitatea Craiova, Gloria Bistri-
ţa, Alro Slatina şi CS Turnu Seve-
rin. Pentru CS Universitatea Cra-
iova a marcat un singur gol, într-
un meci câştigat cu 3-1 la Bistriţa,
în play-off-ul sezonului trecut.

Juveţii au efectuat vizita
medicală la Bucureşti

Primul stagiu al Universităţii se va desfăşura la hotelul Limra
din Kirish, iar cel de-al doilea în Belek, la Kaya Palazzo

Fan-clubul Ştiinţei din Spania,
decorat cu accesorii alb-albastre

Club Universitatea Craiova la Ma-
drid. Leonard solicita prin poştă de
la clubul din Bănie  autografele lui
Brandan şi colegilor săi pe chenare
realizate manual de membrii Fan Clu-

bului din Madrid. Clubul le-a înde-
plinit dorinţa românilor cu suflet alb-
albastru din Spania, mai mult le-a
făcut o surpriză, trimiţându-le de
Crăciun mai multe obiecte cu însem-
nele Universităţii. La început de an,
o scrisoare de mulţumire a sosit din
Spania. „Suntem nespus de bucu-
roşi că ne-aţi trimis autografele soli-
citate în primul rând şi de asemenea
suntem uimiţi de restul de cadouri.
Sperăm să putem rec ompensa
această generozitate cu un val de căl-
dură pe care să-l suflăm spre Craio-
va, care să-i facă pe jucătorii noştri
dragi să joace şi cu mai multă însu-
fleţire. Felicitări staff-ului tehnic şi
tuturor jucătorilor pentru evoluţia
bună din campionat“ au transmis
membrii Fan Clubului  Universităţii
Craiova din Spania.

ul tehnic al Universităţii va pune ac-
cent preponderent pe pregătirea
fizică, fiind programate 3 mec iuri
amicale, două cu formaţii din ligi
inferioare din Turcia, iar unul,  pe
25 ianuarie, cu ruş ii de la Anji
Mahacikala.

Kaya Palazzo,
locaţie deja
obişnuită

În cel de-al doilea stagiu de
pregătire al acestei ierni, ce se
va desfăşura în perioada 29 ia-
nuarie – 12 februarie, craiovenii
vor fi cantonaţi la Kaya Palazzo,
resort din staţiunea Belek, în care
echipa din Bănie a petrecut şi cea
de-a doua parte a pregătirii de
acum un an. Situat la malul mă-
rii, Kaya Palazzo Golf Resort all
inclusive are plajă privată, mai
multe terenuri de tenis de câmp,
dar şi trei terenuri de golf se gă-
sesc în apropiere. Serviciul all in-
clusive include mese de mic de-
jun, prânz ’i cină. Complexul are
5 restaurante. Centrul oraşului

Belek este la 5 kilometri. În cele două
săptămâni de pregătire sunt progra-
mate 7 jocuri de verificare, 6 ad-
versari cunoscuându-se deja: Wisla
Cracovia, Kuban Krasnodar, She-
riff Tiraspol, Pogon, FC Shanghai
şi Pakhator.
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