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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacă o ţinem tot aşa, or să
rămână aici, Popescule,  doar
pensionarii.
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La aproape trei săptămâni
de când a evadat din Peniten-
ciarul Pelendava din Craio-
va, Ion Cătălin Picu, de 21 de
ani, din comuna Valea Stan-
ciului, a fost prins, ieri, de
poliţişt i. Oamenii legii l-au
tot căutat în acest timp, au
aflat că s-ar ascunde prin co-
muna natală, astfel că ieri au
făcut cinci percheziţii, tână-
rul fiind găsit în casa unui
prieten, de unde a fost ridi-
cat fără să opună rezistenţă.
Ar fi ispăşit pedeapsa în luna
septembrie, însă acum, pen-
tru evadare, riscă un “supli-
ment” de încă 3 ani în spate-
le gratiilor.

„Charlie Hebdo”
va trăi!

În faţa unei tragedii cum
este  masacrul de  la se diul
redacţiei satirice „Charlie
Hebdo” din Paris, soldat cu 12
victime şi 11 răniţi, din care 4
în s tare gravă, lumea civiliza-
tă e ste absolut devastată.
Înainte de a ajunge  la circum-
stanţele imundului ate ntat
contra „Charlie He bdo”
(60.000 de  exemplare) clar
este  un lucru: lovitura dată
democraţiei a fost teribilă.
Atacând o publicaţie de satiră
care , în pe isajul media, este
simbolul libertăţii de expre-
sie,  s-a mers pre a departe,
alime ntându-se premeditat
pericolul is lamofobiei.
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Naţionalul
craiovean reia
reprezentaţiile
cu spectacolul
„Rinocerii”

Mii de medici
au părăsit,
anul trecut, ţara

Calcule le Colegiului
Medicilor arată că anul
tre cut pe ste  3.500 de  doc-
tori au părăsit s is te mul
sanitar române sc, iar
spitale le  au rămas cu doar
13.500 de specialiş i, jumă-
tate faţă de  nive lul din
urmă cu tre i ani. Nu au
ple cat doar me dicii t ine ri ci
ş i din ce i cu expe rienţă:
vârsta medie  a profe sioniş -
t ilor din Sănătate care  au
ple cat să munce ască în
afara ţării a cre scut la 43
de ani,  de  la 32 de  ani în
2013.

Primăria Craiova
va reabilita
Grădina Botanică
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Intensificãri ale vântului, ninsori
ºi polei, pânã mâine
dupã-masã

Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM) a emis o informare de
vreme rea, valabilã de astãzi, ora 10.00,
pânã mâine la ora 14.00, potrivit cã-
reia vor fi intensificãri ale vântului ºi
precipitaþii mixte în toatã þara, iar la
munte ninsori, însã vremea se încãl-
zeºte. „În intervalul menþionat, în toa-
te zonele montane va ninge, local abun-
dent. Vântul va avea intensificãri cu
viteze ce vor depãºi la rafalã 70 - 80
km/h viscolind ºi spulberând zãpada,
îndeosebi în zona înaltã a Carpaþilor
Orientali ºi Meridionali. În restul teri-
toriului vântul va avea intensificãri
locale ºi temporare, cu viteze la rafalã
de 45 - 50 km/h ºi vor fi precipitaþii
mixte, ce vor favoriza formarea pole-
iului”, se aratã în informarea meteo-
rologicã. Potrivit sursei citate, vremea
va intra într-un proces de încãlzire,
iar în a doua parte a nopþii de vineri
spre sâmbãtã ºi în prima parte a zilei
de sâmbãtã, în Banat ºi Criºana va
ploua ºi izolat se vor cumula cantitãþi
de peste 15 - 20 l/mp.

Vâlcov vrea cont unic ºi sistem
conectat la Ministerul de
Interne pentru plata amenzilor

Plata amenzilor contravenþionale
va fi centralizatã ºi se va face într-un
cont unic, urmând sã fie realizatã o
bazã comunã cu Ministerul de Inter-
ne, a anunþat ministrul Finanþelor,
Darius Vâlcov, care recunoaºte cã sunt
numeroase cazurile în care trezorerii-
le locale imputã sume deja achitate.
Vâlcov a arãtat cã existã deficienþe de
evidenþã a plãþilor amenzilor, a cãror
recuperare este în acest moment în res-
ponsabilitatea autoritãþilor locale, iar
realizazrea unui cont unic de platã ºi
centralizarea acestora ar duce la evi-
tarea unor situaþii în care contribua-
bilii sunt nevoiþi sã achite de mai mul-
te ori aceeaºi sumã. Ministrul Finan-
þelor a prezentat ieri, într-o conferinþã
de presã comunã cu premierul Victor
Ponta, mai multe proiecte din acest
an, printre care se numãrã modifica-
rea legilor finanþelor publice ºi finan-
þelor publice locale, precum ºi a legii
privind prevenirea ºi combaterea eva-
zunii fiscale.

Cota unicã de 16% nu va fi modificatã
ºi nu este nevoie de noi taxe ºi impozite, a
declarat ieri, la sediul Ministerul Finanþe-
lor Publice (MFP), premierul Victor Ponta,
întrebat de jurnaliºti despre prevederile
noului Cod Fiscal, ce va fi finalizat pânã
pe 15 februarie. „Nu se schimbã cota
unicã de 16% ºi nu prin Codul Fiscal (...)
În baza strategiei fiscal — bugetare nu
avem intenþia pentru 2015 — 2016 (...)
în primul rând nu se pune problema re-
nunþãrii la cota unicã de 16%, nu este
nevoie de noi taxe ºi impozite. Obiectivul
nostru este, în mãsura în care vom con-
tinua trendul de colectare îmbunãtãþitã la
buget, sã putem de la 1 ianuarie 2016 sã
scãdem TVA pentru produsele alimenta-
re”, a afirmat premierul. Unul dintre ob-
iectivele MFP pentru anul 2015 îl reprezintã fi-
nalizarea textului propunerii de Cod fiscal ºi de
Cod de procedurã fiscalã pânã în 15 februarie,
dupã aceea punerea în dezbatere publicã, iar în
15 martie trimiterea celor douã coduri în Parla-
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ment pentru a fi dezbãtute ºi adoptate, a explicat
Ponta. „Am discutat cu conducerea Ministeru-
lui de Finanþe sã finalizeze textul propunerii de
Cod fiscal ºi Cod de procedurã fiscalã pânã în
15 februarie, dupã aceea vreau sã fie puse încã

o datã în dezbatere publicã. Au fost dis-
cutate cu mediul de afaceri, cu diverse
alte asociaþii reprezentative ºi, în 15 mar-
tie, cele douã coduri — fiscal ºi de pro-
cedurã fiscalã — sã fie trimise în Parla-
ment pentru a fi dezbãtute ºi adoptate.
Dacã reuºim sã dezbatem ºi sã adoptãm
în prima sesiune, pânã în 30 iunie, am
avea pentru prima datã un Cod fiscal ºi
un Cod de procedurã adoptate prin dez-
bateri cât mai detaliate ºi cât mai serioa-
se, prin consens politic, pentru cã vreau
sã spun foarte clar: nu cred ºi nu voi fi
de acord ca acest Cod fiscal ºi Cod de
procedurã fiscalã sã fie adoptate doar
de majoritate ºi minoritatea sã se opunã,
pentru cã mesajul este de instabilitate.
Trebuie discutate în Parlament pânã

când existã o poziþie comunã ºi o poziþie con-
sensualã, iar, de la 1 ianuarie 2016, noul Cod
fiscal ºi noul Cod de procedurã fiscalã, adoptate
prin poziþii bipartizane, sã dea un sentiment ºi un
sistem stabil pentru viitor”, a subliniat Ponta.

Mai mulþi deputaþi propun ca
familiilor nevoiaºe sã le fie sistate
ajutoarele sociale dacã nu îºi trimit
copiii la ºcoalã, o iniþiativã legisla-
tivã în acest sens aflându-se în
consultare publicã la Senat. Pro-
punerea legislativã pentru comple-
tarea Legii 416/2001 privind veni-
tul minim garantat prevede ca fa-
miliile nevoiaºe care au în întreþi-
nere copii de vârstã ºcolarã sã poatã
beneficia de ajutor social doar în
condiþiile în care copiii frecventeazã
fãrã întrerupere cursurile ºcolare.
Prin proiect se propune ca inspec-
toratul ºcolar sã transmitã agenþiei
teritoriale situaþia privind frecven-
tarea cursurilor de cãtre aceºti co-
pii, iar plata ajutorului social sã fie
sistatã în cazul în care se constatã
existenþa a peste 100 de absenþe
nemotivate pe parcursul unui se-
mestru ºcolar. În expunerea de
motive, iniþiatorii menþioneazã cã
abandonul ºcolar a devenit un fe-
nomen social ce a cãpãtat propor-

Întâlnire “de lucru” între preºedinte ºi premier, la Cotroceni
Preºedintele Klaus Iohannis ºi

premierul Victor Ponta au avut, ieri,
o întâlnire „de lucru” la Palatul Co-
troceni, pe teme privind situaþia exe-
cuþiei bugetare pentru 2014 la nive-
lul MApN, fondurile alocate pentru
Apãrare în 2015 ºi perspectivele

pentru urmãtorii doi ani. Potrivit
comunicatului de presã al Adminis-
traþiei Prezidenþiale, remis Mediafax,
la întâlnirea preºedintelui cu prim-
ministrul au mai participat ministrul
Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa,
ministrul Finanþelor Publice, Darius

Vâlcov, ministrul Fondurilor Euro-
pene, Eugen Teodorovici, precum
ºi consilierii prezidenþiali Dan Mi-
halache, George Scutaru ºi Cosmin
Marinescu. Temele principalele de
discuþie au fost, cum spuneam, si-
tuaþia execuþiei bugetare pentru anul
2014 la nivelul MApN, fondurile
alocate pentru Apãrare în 2015 ºi
perspectivele pentru urmãtorii doi
ani, precum ºi stadiul demersurilor
întreprinse de Guvern pe lângã par-
tenerii externi în vederea majorãrii
deficitului bugetar, astfel încât sã
se facã o eventualã alocare supli-
mentarã de 0,3% din PIB în anul
2015, pentru finanþarea cheltuieli-
lor militare. „Aceastã discuþie se
înscrie în seria demersurilor insti-
tuþionale în sfera securitãþii naþio-
nale, în conformitate cu atribuþiile
constituþionale ale Preºedintelui

României”, a precizat Administraþia
Prezidenþialã. Alte teme abordate în
cadrul întâlnirii au fost stadiul atra-
gerii de fonduri europene, precum
ºi modalitãþile de îmbunãtãþire a ab-
sorbþiei acestor fonduri”, se mai
menþioneazã în comunicatul de pre-
sã. Potrivit înregistrãrii video trans-
misã de Administraþia Prezidenþia-
lã, preºedintele Klaus Iohannis a
declarat în deschiderea întâlnirii cã
a dorit sã aibã o discuþie pentru pre-
gãtirea deplasãrii pe care o va face,
sãptãmâna viitoare, la Bruxelles.
ªeful statului a menþionat cã la Bru-
xelles se va întâlni cu preºedintele
Comisiei Europene, cu preºedintele
Consiliului European ºi cu Secreta-
rul General NATO, precizând cã
problemele care se discutã acolo þin
de buget, dar ºi de absorbþia fon-
durilor europene.

Propunere legislativã: Familiile nevoiaºe,
fãrã ajutoare sociale dacã nu îºi trimit copiii la ºcoalã

þii îngrijorãtoare în ultima perioa-
dã, cei mai afectaþi de acest flagel
fiind copiii proveniþi din categorii-
le sociale defavorizate. Semnatarii
proiectului aratã cã unul dintre
afectele imediate ale abandonului
ºcolar constã în implicarea aces-
tor copii în activitatea infracþiona-
lã ºi cã minorii care abandoneazã
învãþãmântul sunt principalele vic-
time ale reþelelor de trafic de per-
soane ºi ale cerºetoriei. „Majorita-
tea copiilor care abandoneazã în-
vãþãmântul obligatoriu provin din
familii dezorganizate, asistate so-
cial, care fac parte din categoriile
defavorizate. În cazul acestora,
mijloacele penale de combatere a
fenomenului nu dau rezultate, însã
aceste familii depind de diferite ti-
puri de ajutoare sociale”, precizea-
zã iniþiatorii. Ei dau ca exemplu aju-
torul social primit în baza Legii
416/2001 privind venitul minim
garantat ºi alocaþia încasatã în baza
Legii 277/210 privind alocaþia pen-

tru susþinerea familiei, cel din urmã
act normativ conþinând o serie de
prevederi care reglementeazã dimi-
nuarea cuantumului alocaþiei în
cazul în care copilul de vârstã ºco-
larã nu frecventeazã fãrã întreru-
pere cursurile ºcolare. „O astfel de
mãsurã, care sã reflecte ºi impor-
tanþa combaterii abandonului ºco-
lar prin instituirea unor sancþiuni
de ordin material pentru cei care
nu îºi lasã copiii sã se bucure de

dreptul fundamental la educaþie,
este pe deplin necesarã în actualul
context, în care România are una
dintre cele mai mari rate ale anal-
fabetismului din Europa, în care
avem prea multe cazuri de copii
exploataþi ºi puºi sã cerºeascã ºi
în care termenul de copil fãcut
pentru alocaþie nu este unul strãin”,
susþin iniþiatorii. Propunerea legis-
lativã va fi dezbãtutã de Senat în
calitate de primã Camerã sesizatã.
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În faţa unei tragedii cum este
masacrul de la sediul redacţiei sa-
tirice „Charlie Hebdo” din Paris,
soldat cu 12 victime şi 11 răniţi,
din care 4 în stare gravă, lumea
civilizată es te absolut devas tată.
Înainte de a ajunge la circumstan-
ţele imundului atentat c ontra
„Charlie Hebdo” (60.000 de exem-
plare) clar este un lucru: lovitura
dată democraţiei a fost teribilă.
Atacând o publicaţie de satiră care,

MIRCEA CANŢĂR

„Charlie Hebdo” va trăi!
în peisajul media, este simbolul li-
bertăţii de expresie, s-a mers prea
departe, alimentându-se premedi-
tat pericolul islamofobiei. Din par-
tea anti-musulmanilor cu reflexe
rasiste clare. Franţa este o ţintă a
terorismului, ceea ce nu e nou. În
ultimii 40 de ani, potrivit statistici-
lor, ce consemnează numeroase
acte de terorism, – politic, regio-
nalist sau religios – nici unul nu s-
a soldat cu atâtea victime. Ieri di-

mineaţă s-a vorbit de un nou aten-
tat, soldat cu moartea unui poliţist
municipal, la sud de Paris. „Char-
lie” fusese ameninţată de islamişti.
Publicaţia era pe lista lor neagră.
Poate părea curios : teroriştii n-au
atac at pe islamofobi,  duşmanii
musulmanilor, ei au vizat o publi-
caţie satir ică, adică toleranţa,  re-
fuzul fanatismului, s fidarea dog-
matismului. Fanaticii nu apără re-
ligia, nu-i apără pe musulmani, re-
voltaţi în imensa majoritate pen-
tru aceste crime abjecte, ei atacă
libertatea.  A fost o veritabilă acţi-
une de comando, bine pregătită,
rapid exec utată, de oameni in-
struiţi. Desenatorii emblematici ai
publicaţiei,  virtuoş i ai liniei ş i
punctului, au fost uc işi cu sânge
rece, în timpul unei şedinţe redac-
ţionale despre care s-a avut cu-
noştinţă. Un detaliu: nici o şedin-
ţă redacţională, într-o redacţie cu
artişti de o asemenea anvergură,
nonconformişti, nu are deplină
punctualitate. Cherif  Kouachi (32
de ani) ş i fratele său Said (34 de
ani), suspectaţi a fi autorii măce-
lului, fuseseră interpelaţi în 2005
de Direcţia de Supraveghere a Te-

ritoriului, în cadrul demantelării
unei filiere jihadiste denumită „But-
tes - Chaumont”. Mai mult, Che-
rif Kouachi, condamnat în 2008
pentru o filieră de trimitere a com-
batanţilor în Irak, a şi efectuat 18
luni de închisoare dintr-o pedeap-
să de 3 ani. Este considerat un ji-
hadist convins. Linia de demarca-
ţie între emoţie şi raţiune flotează.
Prevalează compasiunea, apelul la
calm,  la vigilenţă, la mobilizare.
„Charlie” intră tragic  în istorie,
devenind cea mai sângeroasă ope-
raţiune teroristă din ultimii 40 de
ani. Ucigaşii fanatici ar fi strigat
„Allah akhbar”, pretinzând că-l
răzbună pe Profet. Deloc terorişti
anonimi, aparţinând unei reţele
operative, unite printr-o ideologie
comună, au dat un semnal: gata
cu surâsul, este ultima precizare.
„Nu sc uipi în farfuria din care
mănânci”, au replicat mulţimile ie-
şite în centrul Parisului, dar şi al
altor mari oraşe din Hexagon. Do-
minate de o furie rece, lucidă, ra-
ţională. Şi lucrurile se complică.
Cine sunt cei pe care o ţară liberă,
democratică, deschisă îi primeşte
pe teritoriul ei? Sunt aceiaşi cu care

Franţa se luptă în Mali, în Statul
Islamic din Irak şi Levant, o hidră
cu mai multe capete şi un soclu
comun. Nu toţi musulmanii sunt ji-
hadişti, dar toţi jihadiştii sunt mu-
sulmani. După 11 septembrie 2001,
islamul radical a declarat război lu-
mii. Mai nou, Statul Islamic este
denunţat ca un rău absolut, un can-
cer de către SUA, Franţa şi restul
ţărilor europene. În faţa unei ase-
menea barbarii, ce atitudine trebuie
adoptată? Cu doar o zi sau două
înaintea atentatului premeditat de la
sediul redacţiei „Charlie Hebdo”
încă mocnea polemica pe seama
manifestărilor anti-islam din Germa-
nia, condamnate de însuşi cancela-
rul Angela Merkel. Franţa este acum
în stare de şoc. Şi nu doar Franţa.
Francois Hollande a decretat doliu
naţional. Situaţia a devenit sensibi-
lă. De această dată, actul de barba-
rie a vizat presa. Mai exact, a fost
atacată libertatea de exprimare, care
dă conţinut democraţiei. Terorismul
şi nu islamul, fanatismul şi nu cre-
dinţa, extremismul şi nu musulma-
nii generează acum tristeţea şi mâ-
nia după masacrul de la „Charlie
Hebdo”, care va trăi.

Ultima dată când Grădina Bota-
nică s-a aflat în administrarea Pri-
măriei Craiova a fost între anii 2009
şi 2012. În 2008, municipalitatea o
preluase de la Universitatarea din
Craiova cu intenţia de a accesa un
proiect de finanţare cu fonduri eu-
ropene pentru reabilitarea ei. Primă-
ria Craiova a întocmit un proiect
comun în care erau prinse parcuri-
le şi grădinile din municipiu, inclu-
siv Grădina Botanică şi Parcul Ro-
manescu, pe care l-a depus pe Axa
1 a POR (Programul Operaţional
Regional), solicitând o finanţare de
85% fonduri comunitare. Banii ar
fi urmat să vină în perioada de fi-
nanţare 2007-2013, dar în luna
martie 2011, municipalitatea a pri-
mit răspuns negativ, în sensul că
proiectul privind reabilitarea parcu-
rilor a fost trecut în lista de rezer-
vă, (poziţia 55), nemaifiind surse de
finanţare. În septembrie 2012, Uni-
versitatea din Craiova a solicitat din
nou să reprimească în administrare
Grădina Botanică, lucru care s-a şi
întâmplat.
Va fi preluată în luna martie

Din vara anului trecut, când mai
multe reportaje apărute în media
au sesizat autorităţile că Grădina
se află într-o stare de degradare,
munic ipalitatea şi-a pus problema
unei reabilitări măcar sumare a

Primăria Craiova va reabilita Grădina Botanică
Primăria Craiova va prelua Grădina Botanică de la Universita-

tea din Craiova şi o va moderniza. Primarul Lia Olguţa Vasilescu
intenţionează să reabiliteze toată infrastructura şi să refacă sec-
toarele plantelor cu ajutorul unei regii din subordine. Toate lucră-
rile ar urma să înceapă din această primăvară, din luna martie
grădina urmând să fie preluată în administrare.

ac estui spaţiu verde. În c âteva
rânduri şi consilierii loc ali au luat
poziţie în plen şi au solicitat pri-
marului să se implice în acest pro-
iect,  edilul promiţând, la vremea
respectivă, că va face mai mult
pentru aceas tă oază de verdeaţă.
Recent,  Lia Olguţa Vasilescu a
anunţat, la un post de televiziune

local, că Primăria Craiova va pre-
lua – ar fi pentru a doua oară –
Grădina Botanică pentru a o pu-
tea reabilita. “Am stabilit cu cei
de la Universitatea din Craiova ca
din luna martie să preluăm Grădi-
na Botanică.   Umează apoi să as-
faltăm aleile şi să schimbăm băn-
cuţele, iar  de partea florală se va
ocupa RAADPFL-ul”,  a declarat
primarul Craiovei, Lia Olguţa Va-
silescu.
Rozarium-ul, frumuseţea aparte
a acestei grădini

Grădina Botanică din Craiova are

o frumuseţe naturală aparte. A fost
amenajată, în 1952, după schiţele
profesorului universitar Alexandru
Buia, cu destinaţia de bază didacti-
că pentru studenţi. Se întinde pe o
suprafaţă de aproximativ 12,8 hec-
tare şi este organizată pe mai multe
sectoare. La intrare se află sectorul
ornamental cu 140 de taxoni, în
principal flori. În nordul şi estul
grădinii se găseşte sectorul dedicat
plantelor din România. În centrul
grădinii se află sectorul dedicat sis-
tematicii plantelor, vegetaţia fiind
aranjată în funcţie de modul cum a
evoluat. Grădina Botanică din Cra-

iova avea şi un frumos rozarium
care nu s-a mai păstrat. Un adevă-
rat tezaur care se află aici este co-
lecţia de plante uscate, herbarul de
20.000 de coli de plante pe care
însuşi profesorul Alexandru Buia le-
a strâns cu mâna sa de pe toată în-
tinderea României.
Un atu în competiţia pentru
tit lul de Capitală Culturală
Europeană

Primăria Craiova intenţionea-
ză să folosească Grădina Bota-
nică drept un atu în c ompetiţia
pentru obţinerea titlului de Ca-
pitală Culturală Europeană. O
grădină asemănătoare,  dar mult
mai bine întreţinută deţine mu-
nicipiul Cluj-Napoca, şi el impli-
cat în ac eastă c ompetiţie. Gră-
dina „Alexandru Borza”din Cluj
es te doar c u puţin mai mare de-
cât cea din Craiova (se întinde
pe 14 hec tare), dar es te cons i-
derată c ea mai frumoasă din
ţară, după cea de la Bucureşti.
Şi aceasta este adminis trată tot
de o universitate,  Univers itatea
„Babeş-Bolyai”, dar, fiind foarte
bine întreţinută, es te deja un
spaţiu destinat turiş tilor. Se vi-
zitează numai în orele de pro-
gram ş i după c e se plăteşte o
taxă de intrare de 5 lei. Grădina
din Cluj are, totuş i,  mulţi vizita-
tori c are vin aici curioş i să vadă
„grădina japoneză”,  amenajată în
stilul tradiţional gyo-no-niwa sau
„grădina lui Pliniu”, o grădină ti-
pic romană.

LAURA MOLŢÎRLICHE
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Reamintim cã la sfârºitul anului
trecut, mai exact pe 22 decembrie
2014, în jurul orei 17.40, angajaþii
Penitenciarului Pelendava din Cra-
iova constatau cã deþinutul Ion
Cãtãlin Picu, în vârstã de 21 de ani,
condamnat definitiv la 4 ani ºi 6
luni de închisoare pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de furt calificat, cu
domiciliul în localitatea Valea Stan-
ciului, care îºi executa pe-
deapsa în regim deschis, a
dispãrut de la punctul de lu-
cru interior-Ferma ELITA
aparþinând penitenciarului.
Au fost dispuse mãsurile de
urgenþã în astfel de cazuri,
respectiv blocarea cãilor de
acces, verificarea posibilelor
direcþii de deplasare, alarma-
rea personalului, trimiterea de
urgenþã a mai multor echipe
de cãutare formate din anga-
jaþi ai Penitenciarului Craio-

O craioveancã de 82 de ani a
ajuns la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, în cursul zi-
lei de miercuri, dupã ce a fost ac-
cidentatã în timp ce încerca sã
traverseze neregulamentar stra-
da. Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, din cercercetãrile efectuate

Miercuri seara, în jurul orei
19.30, un subofiþer din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craiova,
aflat în timpul liber, a observat, pe
trotuar, în zona cãminelor de pe
bulevardul 1 Mai, din municipiu,
un portofel de culoare neagrã. Jan-
darmul a ridicat portofelul respec-
tiv, iar dupã verificarea acestuia a
constatat cã aparþinea unei tinere,
în vârstã de 21 de ani, din localita-
tea Filiaºi, studentã la Medicinã
dentarã, în cadrul Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova.
În interiorul portofelului se gãseau
documentele personale, carduri
bancare ºi aproximativ 300 de lei.

Pe baza documentelor existen-
te a fost contactatã persoana cã-
reia îi aparþineau bunurile, aceasta

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
Rutier – Biroul Drumuri Naþiona-
le ºi Europene au organizat, pe
parcursul zilei de miercuri, o ac-
þiune pentru reducerea victimizã-
rii prin accidente rutiere produse
pe fondul defecþiunilor tehnice ale
autovehiculelor. Acþiunea s-a des-
fãºurat în comun cu reprezentaþi
ai RAR Dolj, pe principalele dru-
muri naþionale ºi europene din ju-
deþ. De asemenea, în municipiul
Craiova poliþiºtii Biroului Rutier au
acþionat pentru prevenirea acci-
dentelor rutiere generate de nea-

Evadat de la „Pelendava”Evadat de la „Pelendava”Evadat de la „Pelendava”Evadat de la „Pelendava”Evadat de la „Pelendava”
prins dupã aproape trei sãptãmâniprins dupã aproape trei sãptãmâniprins dupã aproape trei sãptãmâniprins dupã aproape trei sãptãmâniprins dupã aproape trei sãptãmâni

Octogenarã accidentatã când
traversa strada neregulamentar

la faþa locului a reieºit cã, Valen-
tin Ionescu, de 33 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un
autoturism Dacia, pe strada ªer-
ban Vodã, la sensul giratoriu de
la intersecþia cu strada 1 Decem-
brie 1918, a accidentat-o uºor pe
Filofteia Þãruº, de 82 ani, din

Craiova, ce traversa
strada prin loc neper-
mis ºi fãrã sã se asigu-
re. „Poliþiºtii rutieri
ajunºi la faþa locului au
întocmit în cauzã dosar
penal pentru sãvârºirea
infracþiunii de vãtãma-
re corporalã din cul-
pã”, au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

declarând cã a pierdut portofelul
în timp ce se afla la cumpãrãturi,
în zona respectivã, dupã cum au
precizat reprezentanþii GJMb Cra-

oiva. Jandarmul a restituit porto-
felul, tânãra fiind fericitã cã nu mai
trebuie sã alerge pentru a-ºi face
documente de identitate noi.

Autoturismele cu defecþiuni „trase pe dreapta” de poliþiºti
cordarea de prioritate de cãtre
conducãtorii auto pietonilor anga-
jaþi în traversarea strãzii regula-
mentar. În cadrul acestor activi-
tãþi au fost constatate ºi aplicate
109 sancþiuni contravenþionale,
valoarea amenzilor fiind de peste
7000 lei, dintre care 8 pentru de-
fecþiuni tehnice, iar alte 8 pentru
neacordare de prioritate pietoni-
lor. Totodatã, au fost reþinute în
vederea suspendãrii 11 permise de
conducere ºi au fost retrase 3
certificate de înmatriculare, dupã
cum au anunþat reprezentanþii IPJ

Dolj. Între cei rãmaºi fãrã permi-
sul de conducere se aflã ºi Ga-
briel B., de 25 ani, din Craiova.
Acesta a fost depistat conducând
un autoturism, pe Calea Bucureºti,
din municipiu, iar la trecerea pen-
tru pietoni nu a acordat prioritate
de trecere pietonilor angajaþi re-
gulamentar în traversare. „Aces-
ta a fost sancþionat contravenþio-
nal cu amendã, iar ca mãsurã com-
plementarã i s-a reþinut permisul
de conducere”, a precizat purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.

La aproape trei sãptãmâni de când a eva-
dat din Penitenciarul Pelendava din Craio-
va, Ion Cãtãlin Picu, de 21 de ani, din comu-
na Valea Stanciului, a fost prins, ieri, de poli-
þiºti. Oamenii legii l-au tot cãutat în acest
timp, au aflat cã s-ar ascunde prin comuna

va, Penitenciarului Pelendava ºi ai
Centrului de Detenþie Craiova, pre-
cum ºi alertarea Inspectoratului de
Poliþie Dolj, Jandarmeriei ºi Poli-
þiei de Frontierã. De asemenea,
conducerea penitenciarului a dis-
pus demararea unei anchete admi-
nistrative, care sã analizeze cir-
cumstanþele care au condus la pro-
ducerea evenimentului.

S-au constituit filtre rutiere la
momentul respectiv la toate ieºiri-
le din oraº, fiind fãcutã publicã
fotografia tânãrului evadat, însã
oamenii legii n-au reuºit sã-i dea
de urmã. Cu toate astea nu au re-
nunþat la cercetãri. Astfel, conti-
nuând verificãrile, poliþiºtii doljeni
au prins de veste cã Picu s-ar afla
chiar în comuna sa natalã, în Va-

lea Stanciului, însã nu aca-
sã, ci prin localitate, pe la
diverºi prieteni, schimbân-
du-ºi frecvent ascunzãtoa-
rea. În baza informaþiilor
deþinute ºi a autorizaþiilor
emise de instanþã, ieri di-
mineaþã, poliþiºtii doljeni au
descins la cinci adrese
unde se banuia cã s-ar pu-
tea ascunde Ion Cãtãlin Pi-
cu. Au reuºit sã-l gãseas-
cã în Valea Stanciului, la lo-
cuinþa unui prieten, de unde

l-au ridicat ºi l-au adus la Craiova,
la sediul Poliþiei doljene. Nu a opus
rezistenþã, iar la audiere le-a decla-
rat poliþiºtilor cã nu a mai suportat
puºcãria. Asta în condiþiile în care
anul acesta, în luna septembrie, ºi-
ar fi ispãºit pedeapsa ºi ar fi fost
eliberat. Acum a fost reîncarcerat
ºi, cel mai probabil, va ajunge la
un regim de detenþie mult mai se-
ver. În plus, pentru infracþiunea de
evadare riscã o pedeapsã ce poate
ajunge pânã la 3 ani de închisoare.

„În urma descinderilor, persoa-
na în cauzã a fost depistatã de po-
liþiºti ºi nu a opus rezistenþã. La
acþiune au participat poliþiºti de la
Serviciul de Investigaþii Crimina-
le, Poliþia Segarcea ºi Secþia de
Poliþie Ruralã Nr. 13. Pe numele
tânãrului s-a întocmit dosar penal
pentru comiterea infracþiunii de
evadare, acesta fiind dus la peni-
tenciar dupã audieri”, ne-a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
subcomisar Alin Apostol.

natalã, astfel cã ieri au fãcut cinci perchezi-
þii, tânãrul fiind gãsit în casa unui prieten,
de unde a fost ridicat fãrã sã opunã rezisten-
þã. Ar fi ispãºit pedeapsa în luna septembrie,
însã acum, pentru evadare, riscã un “supli-
ment” de încã 3 ani în spatele gratiilor.
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În urma acestor decizii s-a cre-
at un vid legislativ cu posibile con-
secinþe negative asupra desfãºu-
rãrii activitãþii organelor de urmã-
rire penalã, a instanþelor de jude-
catã ºi a organelor de stat cu atri-
buþii în domeniul securitãþii naþi-
onale. De aceia este imperios ne-
cesar sã se identifice soluþii ur-
gente ºi acoperitoare pentru pre-
venirea unor astfel de probleme
cum este cea a terorismului. Mai
mult decât atât, este nevoie sã se
gãseascã formula optimã, care sã
asigure atât securitatea individu-
lui, dar care sã nu atenteze la spa-
þiul privat, datele personale sau li-
bertatea de expresie.
“Suntem criticaþi de parteneri
cã România devine un
exportator de vulnerabilitãþi în UE”

Pe aceastã problemã s-a pro-
nunþat în urmã cu o jumãtate de
an generalul SRI Dumitru Dum-
bravã care a spus atunci în faþa
Comisie IT din Camera Deputaþi-
lor cã “suntem criticaþi de parte-
nerii cã România devine un expor-
tator de vulnerabilitãþi în UE, adi-
cã s-a dus vestea printre bãieþii rãi
cã în România pot fi achiziþionate
mijloace de comunicare la liber,
fãrã a-þi declara identitatea, ºi bã-

Legea 82/2012, cunoscutã drept legea “Big Brother”, preve-
dea obligativitatea furnizorilor de telefonie fixã ºi mobilã ºi de
internet sã reþinã, timp de ºase luni, anumite date ale abonaþilor,
care sã fie trimise, la cerere, autoritãþilor din domeniul siguranþei
naþionale pentru acþiunile de prevenire, cercetare, descoperire
ºi urmãrire a infracþiunilor grave. Curtea Constituþionalã a decis,
în 8 iulie 2014, cã Legea “Big Brother” este neconstituþionalã.

Instituþiile statului trebuie sã aibã o altã perspectivãInstituþiile statului trebuie sã aibã o altã perspectivãInstituþiile statului trebuie sã aibã o altã perspectivãInstituþiile statului trebuie sã aibã o altã perspectivãInstituþiile statului trebuie sã aibã o altã perspectivã
asupra Legii “Big Brother” ºi a Legii cartelelor pre-payasupra Legii “Big Brother” ºi a Legii cartelelor pre-payasupra Legii “Big Brother” ºi a Legii cartelelor pre-payasupra Legii “Big Brother” ºi a Legii cartelelor pre-payasupra Legii “Big Brother” ºi a Legii cartelelor pre-pay

Atât procurorul general al României,
Tiberiu Niþu, cât ºi purtãtorul de cu-
vânt al Serviciului Român de Informaþii
(SRI), Sorin Sava, au subliniat ieri, cã
legile privind cartelele preplãtite ºi re-
tenþia datelor trebuie aprobate pentru
a proteja România de atacuri teroris-
te. În contextul ultimelor ameninþãri din
statele membre UE ºi al recentului aten-
tat cu caracter terorist din Franþa, Mi-
nistrul pentru Societatea Informaþiona-

lã a convocat ieri, în regim de urgenþã,
grupul de lucru interinstituþional pen-
tru analiza efectelor concrete în plan
naþional ale hotãrârii preliminare pro-
nunþatã de Curtea de Justiþie a Uniunii
Europene privind Directiva 2006/24/CE
referitoare la reþinerea datelor gene-
rate sau prelucrate de cãtre furnizorii
de reþele ºi servicii de comunicaþii des-
tinate publicului ºi ale Deciziei Curþii
Constituþionale a României nr 440/2014.

ieþii rãi le iau ºi le utilizeazã în sco-
puri malefice, antisociale, în UE.
Parteneri din UE mã întreabã cine
e în spatele cartelei suspecte ºi nu
pot da rãspuns util”. Generalul
Dumitru Dumbravã a arãtat atunci
cã susþine fãrã echivoc necesita-
tea adoptãrii unui proiect de act
normativ prin care achiziþionarea
de cartelele pre-pay trebuie fãcu-
tã numai în baza unui act de iden-
titate. „67% din piaþa utilizatori-
lor de telefonie mobilã din Româ-
nia e ocupatã de aceste cartele care
sunt anonime, anonimizate, folo-
site de fiecare cum vrea, în sco-
puri benefice, dar ºi malefice”,
spunea generalul Dumbravã la
momentul respectiv.
În Franþa este obligatorie
prezentarea unui act de
identitate

În Franþa este obligatorie pre-
zentarea unui act de identitate la
achiziþionarea unei cartele SIM.
Guvernul susþine pe de altã parte
cã ar exista o discriminare între
consumatorii de servicii care sunt
abonaþi ºi cei care folosesc car-
tele prepay, deoarece sunt reþinu-
te datele cu caracter personal
doar ale celor dintâi. Reprezentan-
þii instituþiilor de apãrare ºi sigu-

ranþã a statului susþin pe aceiaºi
voce, ºi aici mã refer la SRI, SIE,
MApN, DIICOT, BCCO, etc cã
“aplicarea actului normativ va
asigura un climat de normalitate
ºi siguranþã civicã, prin preveni-
rea criminalitãþii, inclusiv a for-
melor sale grave ori cu caracter
transfrontalier, precum ºi a acte-
lor de terorism”.  În primul rând
aceastã lege va asigura protecþia
populaþiei, prima vizatã, a bunu-
rilor materiale ºi valorilor, într-o
abordare europeanã.
„Trebuie pãstrat un echilibru
între drepturile omului
ºi dreptul la viaþã”

   Procurorul general al Ro-
mâniei, Tiberiu Niþu, a pus ºi ieri
în discuþie aceastã temã dupã
evenimentele tragice din Fran-
þa. „Cu siguranþã trebuie pãstrat
un echilibru între drepturile
omului, dreptul la coresponden-
þã, la comunicare, de a nu te
imixtiona, autoritate a
statului, ºi de a nu în-
grãdi astfel de drepturi-
le. Dar, pe de altã parte,
haideþi sã spunem cã ºi
dreptul la viaþã este tot
dreptul persoanelor, este
dreptul nostru, al tutu-
ror, ºi atunci, între drep-
tul la viaþã ºi dreptul la
secretul corespondenþei,
bineînþeles alegem drep-
tul la viaþã, chiar cu di-
minuare sau cu îngrãdi-
rea, în limite legale bineînþeles
ºi cu respectarea procedurilor
legale, a dreptului la corespon-
denþã ºi comunicare”, a spus Ti-
beriu Niþu, dupã ºedinþa de plen
a Consiliului Superior al Magis-
traturii. Procurorul general al
României a subliniat faptul cã, în
urma incidentelor din Franþa, in-
stituþiile statului vor avea o altã per-
spectivã asupra Legii “Big Brot-
her” ºi a Legii cartelelor pre-pay.
În România este instaurat
un grad de alertã  a securitãþii
albastru-moderat

Sorin Sava, purtãtorul de cu-
vânt al SRI,  a declarat cã în Ro-
mânia este instaurat un grad de
alertã  a securitãþii albastru-mo-
derat, în urma atentatului din Pa-
ris ºi cã SRI are greutãþi în a com-
bate criminalitatea informaticã ºi
atacurile cibernetice pentru cã nu
a fost aprobatã legea privind sto-

carea datelor utilizatorilor. ”În
Romania nivelul de alertã se men-
þine la acelaºi nivel ºi asta în func-
þie de informaþiile pe care noi le
avem disponibile ºi evenimentele

care indicã un risc scazut de pro-
ducere a unui atentate terorist pe
teritoriul României. Aº vrea sã vã
spun cã mãsurile adoptate de SRI
sunt luate pe baza unor evaluãri

permanente care le facem. SRI se
aflã într-o permanentã precauþie,
activarea acestor paliere de comu-
nicare ºi cooparera internã ºi ex-
ternã permit idenficarea timpurie

a acestor riscuri ºi sã le
neutralizam. SRI are
greutãþi în a combate cri-
minalitatea informaticã ºi
atacurile cibernetice pen-
tru cã nu a fost aprobatã
legea privind stocarea da-
telor utilizatorilor SRI nu
formuleazã aprecieri cu
privire la deciziile CCR
dar am dori sa atragem
atenþia cu privire la impli-
caþiile acestor decizii, la
consecinþele resimþite la

nivelul serviciului ºi al parteneri-
lor interni (…) în reducerea dras-
ticã a capabilitãþilor operaþionale”,
a declarat Sorin Sava, purtãtorul
de cuvânt al SRI.

Sorin Sava

Tiberiu Niþu

Dupã atentatele din Paris...
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GEORGE POPESCU Sub imperiul teroriiActul terorist înregistrat miercuri la
prânz în inima Parisului – a Franţei şi,
printr-un admirabil ş i insolit reflex pro-
pagator, a întregii Lumi – capătă măsu-
ra unui eveniment de răscruce sau de
capăt de pod,  c u siguranţă c el mai im-
portant de la atacul Turnurilor  Gemene
din 11 septembrie 2001.  O dovedeş te c u
prisosinţă imensa mobilizare a maselor
de cetăţeni în pieţe,  dar  ş i a presei din
întreaga lume,  c ăreia i se adaugă ac ute
diagnos tice avansate de importante nume
ale c ulturii, artei, ale soc ietăţii civile.

Redus la minimum posibil,  teribila în-
tâmplare sună aşa: trei indivizi masc aţi şi
înarmaţi desc ind în redacţia unui săptă-
mânal s ituat pe o s tradă nu departe de
Turnul Eiffel şi ucid cu sânge rec e cele
douăsprezece persoane c e se aflau acolo
într-o şedinţă de sumar; „Charlie Hebdo”,
una dintre cele mai vechi şi mai populare
public aţii satir ice din Franţa şi din Euro-
pa, era de mult ţinta unor pos ibile atacuri
din partea grupărilor  islamiste,  dispunând
de o protecţie, totuşi insufic ientă ş i, mai
ales, slăbită în ultimul timp,  poate şi fiind-
că nu era prea iubită nici în cercurile poli-
tice ş i ale Puterii din propria ţară.

Cum s-a dovedit,  atacul a fost opera
unor profesioniş ti, scăpaţi din încercuirea
poliţiei.  E nevoie de timp şi de o mobiliza-
re ca la război,  a poliţiei, jandarmeriei şi a
servic iilor secrete spre a-i c aptura şi, la
ora când apar ac este rânduri probabil că
vor fi fost deja arestaţi ş i c ei doi comba-
tanţi,  după ce tânărul de 18 ani ce fusese
doar folos it c a şofer  se predase deja încă
în noaptea ce-a urmat atentatului.

 Dincolo de multiplele implicaţii pe care
le-a generat atacul şi despre care s-au emis
judecăţi pline de sagacitate, mă voi opri
doar asupra c âtorva a căror semnificaţie
surclasează c ontextul abominabilei crime.
Cea mai semnificativă vizează c ondiţia
social-identitară a teroriştilor: eu sunt c e-
tăţeni francezi de a doua ori chiar a treia
generaţie, egali beneficiari de drepturi şi
îndatoriri ca oricare alt francez. Ei con-
stituie, s-a spus, un pericol infinit mai mare
decât cei sos iţi din ţăr ile islamic e de baş-
tină c u misiuni teroriste. Mai grav,  ei au
reuşit, oricât de straniu ar părea, să-şi facă
ac oliţi ş i în rândul colegilor  de generaţie

francezi, acelaşi luc ru cons tatându-se şi
în alte ţări,  în Anglia, cu deosebire.

Exis tă, apoi,  o prea mare marjă de to-
leranţă din partea c lasei politice – nu în-
tâmplător  în Franţa c u asupra de măsură
– faţă de largul set de revendic ări ale c e-
tăţenilor de c redinţă musulmană. S-a vor-
bit de alarmanta înmulţire a mosc heilor,
pe bani public i şi cu complic itatea unor
forţe politice în căutare de voturi, în vre-
me c e biseric i c atolice sunt demolate ori
abandonate.

Clemenţa de natură ecumenic ă nu şi-a
asumat totdeauna şi cu discernământ me-
todele adec vate de persuasiune în perspec-
tiva cultivării toleranţei ca bun al fiinţei
umane în chiar esenţa acesteia. Ieşirile pu-
blice ale unor forţe şi cercuri extremiste,
fie ac estea anti- ori pro-musulmane n-au
fost amendate în termeni neechivoc i, in-
clusiv în baza normelor juridic e.

Un şef de partid extremis t,  membru
al Paralamentului European, dec lara c u
doar câteva zile înaintea masacrului pa-
rizian,  c ă e bine c ă „doar islamul e ulti-

mul obs tac ol în calea Occ identului aro-
gant”. Aberaţia a rămas ,  c a de obic ei,
fără consecinţe.  Libertatea de opinie –
exact c ea apărată acum pretutindeni –
nu cunoaş te limite. Nic i măcar c ele ale
acelei străvec hi responsabilităţi faţă de
c eea îţi iese pe gură.

Intervievat ier i vizavi de atacul parizian,
sc riitorul şi semiologul Umberto Ec o spu-
nea că „Lumea e plină de oameni c e vor-
besc de c ărţi pe care nu le-au citit, inclu-
siv cei c e susţin că ştiu Coranul fără să-l
fi deschis vreodată”. Şi sunt c onvins că
cei trei atac atori de mierc uri din inima Pa-
risului n-au citit Coranul; cel mult, au ac-
ţionat în baza a ceea c e alţii, şeici ori pro-
feţi mincinoşi, le-au „predat”.

Oricum,  în lumea globalizată în care
trăim,  ne aflăm într-un c ontinuu şi năuc i-
tor război, a cărei faţă s-a schimbat, dar,
cum declară acelaşi scriitor italian, nu di-
feră, la nivelul condiţiei de spaimă trăită,
cu nimic faţă de cel din anii 40 când te-
roarea bombelor uzurpa ultimul res t de
umanitate.

Situaţia cea mai îngrijorătoare
este în spitale. În aceste unităţi sa-
nitare, numărul medicilor a rămas
de doar 13.521 (c omparativ cu
20.648 în 2011 şi 14.487 în 2013)
la un necesar de 26.000, potrivit
normativelor Ministerului Sănătăţii.
Situaţia este cu atât mai îngrijoră-
toare cu cât pe categorii de vârstă,
dintre medicii de spital, 2.961 au
peste 60 de ani, 2.610 sunt între 50

Mii de medici
au părăsit,
anul trecut, ţara

Calculele Colegiului Medicilor arată că anul trecut peste 3.500 de doctori au părăsit
sistemul sanitar românesc, iar spitalele au rămas cu doar 13.500 de specialişi, jumăta-
te faţă de nivelul din urmă cu trei ani. Nu au plecat doar medicii tineri ci şi din cei cu
experienţă: vârsta medie a profesioniştilor din Sănătate care au plecat să muncească
în afara ţării a crescut la 43 de ani, de la 32 de ani în 2013.

şi 60 de ani, 3.642 între 40 şi 50 şi
3.901 între 30 şi 40 de ani şi doar
407 sub 30 de ani.

Migraţia medicilor a continuat
şi în 2014. Nu mai puţin de 2.450
de medici au solicitat Colegiului
Medicilor din România certificate
profesionale curente pentru a pu-
tea pleca să lucreze în străinătate.
Dintre aceştia, cei mai mulţi (424)
sunt de medicină de familie, 127-

obstetrică-ginecologie, 85 -chirur-
gie generală, 60 – ATI, 55 – psihi-
atrie, 55 – medicină internă, 52 –
pediatrie, 48 – radiologie-imagisti-
că, 45 – medicină de urgenţă, 43-
ortopedie, 42 – cardiologie, 32 –
chirurgie plastică – 32. În prezent,
sunt membri în Colegiul Medicilor
din România cu drept de liberă
practică un număr de 39.000 de
medici.

Pe lângă faptul că tot
mai multe secţii şi spitale
rămân fără specialişti, nici
aspectele financiare nu
sunt deloc  de neglijat.
Pentru pregătirea docto-
rilor statul român a inves-
tit în ultimii ani nu mai
puţin de 3,5 miliarde de
euro. Pentru formarea
unui medic timp de şase
ani, s tatul c heltuieşte
aproximativ 30.000 de lei,
iar pentru specializarea
acestuia, încă 21.000 de
lei – în total, aproximativ
51.000 de lei.
Numărul medicilor
a scăzut sub pragul
critic de 40.000

În ultimii ani s-a co-

borât sub pragul critic de 40.000
de medici cu liberă practică în
Romania, faţă de 55.000 câţi erau
înregistraţi în 1990. Anul trecut,
în cabinetele, clinicile şi spitalele
din ţară luc rau doar 39.000 de
medici, comparativ cu 41.799 de
medici în 2012, în condiţiile în care
numărul de bolnavi a crescut con-
stant. Aproximativ 3% din docto-
rii români şi 5-10% dintre asisten-
te emigrează. Iar rezultatele se văd.
Conform calculelor, dacă în cen-
trele universitare, media doctori-
lor este de 3,6 la 1.000 de locui-
tori, zona rurală chiar are de sufe-
rit. Aşa se face că, la nivel naţio-
nal, rezultă o medie de numai 1,9
medici la 1.000 de locuitori.

Situaţia este cu mult mai gravă
în c ondiţiile în care 64% din stu-
denţi la Medicină şi 60% din doc-
torii care încă sunt în ţară intenţi-
onează să părăsească ţara. Asta
pentru că după cum relevă statis-
ticile Eurostat un medic rezident
în România, inclusiv cei care lu-
crează pe secţii dificile, aşa cum
ar f i cea de primiri urgenţe sau
ATI,  ajunge să câştige în jur de
200 de euro, în timp ce media eu-
ropeană este de 1.300 de euro. Iar
diferenţele nu se opresc  aici.
Foarte mari sunt şi între salariul

pe care îl primeşte un medic spe-
cialist sau primar în ţara noastră
şi un spec ialist cu aceeaşi pregă-
tire în Europa. Astfel, un medic
spec ialist este plătit de s tat în
România cu doar 500 de euro, în
timp ce un medic primar primeş-
te cel mult 800 de euro. Media eu-
ropeană este de aproximativ zece
ori mai mare, respectiv 7-8.000
de euro.
Chirurgii, cei mai căutaţi în
spitalele din străinătate

Cei mai căutaţi de spitalele din
străinătate sunt medicii chirurgi,
cei specialişti în boli interne şi an-
estezie terapie intensivă. Aşa cum
era de aşteptat, cei mai hotărâţi să
părăsească ţara rămân medicii re-
zidenţi, nemulţumiţi de condiţiile de
muncă, dar mai ales de salarii.

Sistemul de sănătate nu pierde
numai medici, ci şi cadre medii –
adică asistenţi medicali. Din 2007
încoace, în jur de 40.000 de asis-
tenţi au părăsit sistemul, ceea ce
duce la un deficit mult mai mare
de personal în spitale. Şi, conform
studiilor efectuate în ultimii 6 ani
intenţia de migraţie se menţine în
continuare la aproximativ 15% din
totalul personalului medical.

RADU ILICEANU
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Capete stranii apar de sub pământ, în timp
ce se aud zgomote care neliniştesc. Replicile
se întretaie: „Nu-mi place să aştept!”, „Fă un
efort de voinţă!”, „Incredibil!”. Scena e tra-
versată de personajele piesei, pe o muzică de
uvertură veselă. Personajele încremenesc în
atitudini panicate… Astfel se deschide spec-
tacolul-eveniment al anului trecut la Teatrul
Naţional „Marin Sorescu” din Craiova: „Ri-
nocerii”, de Eugene Ionesco, creat de unul
dintre cei mai exigenţi regizori de teatru din
lume – Robert Wilson, realizatorul unor re-
prezentaţii care au reinventat limbajul scenic
în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Spectacolul a avut premiera pe 2 iulie 2014,
primind rezonanţa celui mai important pro-
iect teatral derulat în România în ultimele două
decenii, prin prisma notorietăţii regizorului

Naţionalul craiovean
reia reprezentaţiile
cu spectacolul „Rinocerii”

Începând de luna viitoare, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” va relua spectacolul-
eveniment „Rinocerii”, de Eugene Ionesco, în regia celebrului regizor american Robert
Wilson. Reprezentaţiile vor avea loc în zilele de 20, 21 şi 22 februarie, începând cu ora
18.30, în Sala „Amza Pellea”. Biletele s-au pus în vânzare, la preţurile de 40, 50 şi 60 de
lei, şi se pot procura de la agenţia teatrală (tel. 0251.413.677).

artistic, a originalităţii viziunii acestuia asupra
capodoperei dramaturgiei ionesciene, a cola-
boratorilor veniţi din şapte ţări pentru a se
alătura echipei tehnice a Naţionalului, a celor
23 de actori şi, nu în ultimul rând, a impresi-
onantei colecţii de echipamente de scenă ce
decupează ireal spaţiul de joc. Publicul şi cri-
tica de specialitate l-au apreciat la superlativ,
iar cronicile profesioniste apărute confirmă
valoarea viziunii regizorale.

Spectacol avangardist, un etalon al teatru-
lui vizual, „Rinocerii” nu s-ar fi desăvârşit
fără actorii excepţionali, care funcţionează cu
o precizie de ceas elveţian: Ilie Gheorghe,
Valentin Mihali, Iulia Lazăr Bleonţ, Claudiu
Bleonţ, Valer Dellakeza, Tamara Popescu,
Angel Rababoc, Nicolae Poghirc, Raluca
Păun, Monica Ardeleanu, George Albert Cos-

tea, Cosmin Rădescu, Constantin Cicort,
Mirela Cioabă, Dragoş Măceşanu, Iulia Co-
lan, Ion Colan, Corina Druc, Anca Ghiţă, Geni
Macsim, Nataşa Raab, Costinela Ungureanu,
Clara Vulpe, Cătălin Băicuş, Cosmin Dolea,
Claudiu Mihail, Ştefan Mirea, Marian Politic,
Eugen Titu, Cătălin Vieru.

„Rinocerii” a marcat,  pe 2 noiembrie

2014, în Sala „Amza Pellea” a Teatrului Naţi-
onal din Craiova, închiderea oficială a Fes-
tivalului Naţional de Teatru, fiind pentru
prima dată c ând un spectacol din cadrul
evenimentului are loc pe o altă scenă în afa-
ra Bucureştiului. Aflat la cea de-a 24-a edi-
ţie, evenimentul s-a desfăşurat în perioada
24 octombrie – 2 noiembrie.

Concursul „Drumul spre celebritate”
este singura confruntare muzicală din Româ-
nia care, în afara unor premii în bani, creează
reale oportunităţi de afirmare a tinerilor
muzicieni, primii trei clasaţi fiind invitaţi să
susţină un concert cu Orchestra de Cameră
Radio şi două recitaluri la Palatul Mogoşoaia
şi la Castelul Peleş. Laureaţii  vor avea şi
şansa de a realiza o sesiune de înregistrări
speciale în studiourile Radio Romania. Toto-
dată, evoluţiile concurenţilor vor fi înregistrate
şi difuzate pe frecvenţele naţionale ale Radio
România Cultural.

În acest an vor avea loc cinci etape şi o
finală, iar printre invitaţii speciali, care au rolul
de a introduce tinerii spectatori în fascinanta
lume a artei sunetelor, se regăsesc nume
importante ale muzicii: pianista Varona Maier,
clarinetistul Ion Bogdan Ştefănescu, violonistul

Tinerii muzicie ni
născuţi între 1 ianuarie
1990, dar nu mai târ-
ziu de  data de 31 de-
cembrie 2000, sunt invitaţi să se înscrie la cea de-a VI-a ediţie a
Concursului „Drumul spre celebritate”, singura competiţie muzicală
din România în care rolul tinerilor spectatori-juraţi este determi-
nant. Competiţia se va desfăşura în perioada 6-10 aprilie, în spaţiul
încărcat de istorie şi frumuseţe al Palatului Mogoşoaia.  

Înscrieri la Concursul „Drumul spre celebritate”
Răzvan Stoica, harpistul Ion Ivan Roncea şi
chitaristul Liviu Georgescu.

La cele cinci etape, pe post de spectatori,
dar şi de juraţi, şi-au anunţat participarea peste
500 de elevi ai şcolilor şi liceelor bucureştene,
care într-o săptămână de şcoală altfel încercă
să profite de programul „Să ştii mai multe, să
fii mai bun!”. Regulamentul complet şi condi-
ţiile de înscriere se regăsesc pe http://
drumulsprecelebritate.wordpress.com.

Organizatori ai Concursului „Drumul spre
celebritate” sunt Primăria Municipiului Bucu-
reşti, prin Centrul Cultural Palatele Brâncove-
neşti, Radio Romania Cultural, Asociaţia
Culturală „Pro Valores”, Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti şi ExcesMusic, în
parteneriat cu Uniunea de Creaţie Interpretati-
vă a Muzicienilor din România, prin programul
„Oportunităţi la tine acasă”.

Proiectul „Educaţia, viitorul comunităţii
noastre”, derulat în comuna Sălcuţa

Primăria c omunei doljene Sălcuţa în
parteneriat cu Agenţia de Consiliere şi Spri-
jin pentru Minorităţi şi Persoane Defavo-
rizate din România derulează, în perioada
noiembrie 2014 – aprilie 2016, proiectul
„Educaţia, viitorul comunităţii noastre”,
finanţat, prin Programul RO10-CORAI,
din Granturile SEE 2009-2014 şi adminis-
trat de Fondul Român de Dezvoltare So-
cială (FRDS). Valoarea totală a
proiectului este de 789.058,58 lei
– 85% fonduri nerambursabile şi
15% fonduri public e.

Sc opul es te îmbunătăţirea ac-
cesului la programe şc olare şi
evitarea abandonului şcolar al co-
piilor  din grupul-ţintă prin inter-
mediul servic iilor integrate ofe-
rite în c adrul Centrului de zi ce
va fi înfiinţat. „Prin proiect ne
propunem reducerea peric olului
de abandon şc olar  cu pes te 60%
faţă de situaţia actuală (50%)
pentru 75 de c opii romi, prec um

şi creşterea gradului de informare ş i con-
ştientizare a unui număr de 50 de părinţi şi
bunici romi din satul Mârza cu privire la
pericolul de abandon şcolar  şi la impor-
tanţa şcolii. Serviciile oferite în Centrul de
zi vor fi cele educaţionale, recreative, de
consiliere psihologică, de educare a părin-
ţilor,  având un c arac ter integrat”, prec i-
zează iniţiatorii proiec tului.

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume în 2014
Muzeul Luvru din Paris a primit

9,3 milioane de vizitatori în 2014, o
cifră relativ stabilă în raport cu 2013,
care a permis instituţiei franceze să
rămână cel mai vizitat muzeu din
lume şi anul trecut, au anunţat marţi
reprezentanţii săi într-un comunicat
dat publicităţii de Agerpres.

Publicul s trăin a reprezentat cir-
ca 70% din totalul vizitatorilor  mu-
zeului Luvru, iar  cei mai numeroşi
turişti au venit din Statele Unite,
China, Italia, Marea Britanie şi Bra-
zilia. De asemenea, potrivit muzeului
parizian, c olecţiile sale permanente
au primit în 2014 c u 100.000 de
vizitatori mai mult decât în 2013.

Luvru a avut parte de două momente im-
portante în 2014: redeschiderea pentru pu-
blic a sălilor dedicate obiectelor de artă din
secolul al XVIII-lea şi noua prezentare, după
restaurare, a statuii Victoria din Samothra-
ce, considerată una dintre „vedetele” mu-
zeului. În noul Hol Napoleon, două expoziţii
temporare s-au succedat, atrăgând 132.000
de vizitatori care au avut posibilitatea de a

admira colecţia Luvru Abou Dhabi, în timp
ce aproape 150.000 de vizitatori au desco-
perit în 2014 comorile Marocului medieval.

„Peste 50% din vizitatori au mai puţin de
30 de ani, din care un procent important este
reprezentat de persoane cu vârste cuprinse
între 18 şi 25 de ani, iar numărul lor a fost
de 1,9 milioane”, au adăugat reprezentanţii
muzeului.
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Anterior, cei doi potenþiali sus-
pecþi în atacul terorist asupra sãptã-
mânalului francez de satirã „Charlie
Hebdo” ar fi fost localizaþi într-o ma-
ºinã, pe o ºosea în departamentul
Aisne, în apropiere de localitatea Vil-
lers-Cotteret, dupã cum relatau AFP
ºi „Le Parisien”. Cei doi bãrbaþi, care
corespundeau semnalmentelor lui
Cherif ºi Said Kouachi, se aflau la
bordul unui Renault Clio gri ºi pur-
tau cagule. În spatele maºinii au pu-
tut fi vãzute arme. Responsabilul
unei benzinãrii din apropiere de Vil-
lers-Cotteret (Aisne) i-a „recunoscut
pe cei doi bãrbaþi suspectaþi cã au
participat la atentatul de la «Charlie
Hebdo»”, a explicat o sursã apropia-
tã acestui dosar. O altã sursã a com-
pletat cã aceºtia purtau „cagule” ºi
„pistoale-mitralierã Kalaºnikov ºi un
lansator de rachete”, iar „plãcuþele

de înmatriculare nu corespundeau
vehiculului”. Poliþia francezã a difu-
zat, ieri dimineaþã, un apel cãtre mar-
tori cu fotografiile celor doi fraþi cãu-
taþi, la scurt timp dupã ce complicele
acestora s-a predat, a informat AFP.
Cherif ºi Said Kouachi, cu vârste de
32 ºi 34 de ani, sunt „susceptibili de
a fi înarmaþi ºi periculoºi”, a avertizat
prefectura poliþiei din Paris, precizând
cã ei „fac obiectul unor mandate de
urmãrire”.

Douã drapele jihadiste ºi aproxi-
mativ zece cocteiluri Molotov au fost
gãsite de anchetatori în maºina aban-
donatã la Paris, miercuri, de autorii
atacului de la redacþia sãptãmânalu-
lui „Charlie Hebdo”, au anunþat ieri
surse apropiate dosarului. „Acest
lucru demonstreazã pe de o parte ra-
dicalizarea lor islamistã ºi cã pregãti-
serã probabil alte acþiuni cu aceste
cocteiluri” Molotov, a declarat sur-
sa citatã. La scurt timp dupã ce au
fugit de la locul atentatului, atacato-
rii ºi-au abandonat maºina în nord-

Juncker anunþã

un ajutor european

suplimentar

de 1,8 miliarde

de euro pentru

Ucraina
Comisia Europeanã (CE)

a propus deblocarea a 1,8

miliarde de euro ajutor

suplimentar pentru Ucrai-

na, a anunþat ieri, la Riga,

preºedintele Jean-Claude

Juncker, subliniind cã

„solidaritatea cu Ucraina

nu reprezintã doar cuvinte

goale”, relateazã AFP.

„Ucraina nu este singurã.

Europa este unitã alãturi

de Ucraina ºi susþine

programul de reformã al

noului guvern”, a anunþat

el într-un comunicat

publicat în capitala Leto-

niei, þarã care a preluat

preºedinþia semestrialã a

UE. Aceastã propunere

pentru un nou ajutor

macro-financiar sub formã

de împrumuturi are nevoie

de aprobarea statelor

membre ale UE ºi a Parla-

mentului European. Comi-

sia a subliniat cã acest nou

efort financiar european

este destinat „sã ajute

Ucraina pe plan economic

ºi financiar în faþa provo-

cãrilor grave cu care se

confruntã þara”. Pânã în

prezent, UE a alocat 1,6

miliarde de euro sub formã

de împrumuturi pentru

Ucraina, prin intermediul

a douã programe de asis-

tenþã macroeconomicã,

condiþionate de punerea în

aplicare a reformelor de

cãtre Kiev. Pe de altã parte,

Ucraina va înainta, în

perspectivã, cerere de

aderare la NATO, însã doar

dacã poporul îºi va expri-

ma, în cadrul unui refe-

rendum, dorinþa în acest

sens, a asigurat ieri pre-

mierul ucrainean, Arseni

Iaþeniuk, într-un discurs

susþinut în cadrul Societã-

þii Germane pentru Politicã

Externã, informeazã

agenþia de presã TASS.

Iaþeniuk a amintit cã a fost

deja anulat statutul Ucrai-

nei de þarã nealiniatã ºi

acest lucru este primul pas

în drumul spre Alianþa

Nord-Atlanticã. „Al doilea

pas presupune realizarea

reformelor, pentru a atinge

standardele NATO ºi UE”,

iar „al treilea pas este

referendumul, în cadrul

cãruia poporul va fi între-

bat dacã doreºte sau nu (ca

Ucraina) sã adere la

NATO”, a spus Iaþeniuk.

Doi suspecþi înarmaþi au fost reperaþi în Aisne, în nordul Fran-
þei, afirma „Le Parisien” ieri, în ediþia electronicã, în condiþiile
în care poliþia francezã îi cautã pe autorii atacului asupra sãptã-
mânalului satiric „Charlie Hebdo”, franco-algerienii Cherif ºi Said
Kouachi. Un important dispozitiv al forþelor de poliþie franceze a
fost mobilizat în localitatea Crepy-en-Valois, situatã la aproxi-
mativ 60 de kilometri nord de Paris, unde cei doi suspecþi în cazul
atentatului de la Paris s-ar fi baricadat într-o casã, relata France
3. Douã elicoptere Puma pentru transportul trupelor survolau lo-
calitatea Crepy-en-Valois, din departamentul Oise, dupã repera-
rea suspecþilor. Mai multe autovehicule ale jandarmeriei au fost,
de asemenea, observate pe strãzile din localitate. Cel de-al trei-
lea participant la masacrul de la redacþia „Charlie Hebdo”, soldat
cu 12 morþi - printre care caricaturiºtii Stéphane Charbonnier
(Charb), directorul publicaþiei satirice, Jean Cabut (Cabu), Ber-
nard Verlhac (Tignous) ºi Georges Wolinski (Wolinski) - ºi 11
rãniþi, dintre care 4 grav, un tânãr de 18 ani, pe nume Hamyd
Mourad, s-a predat autoritãþilor în noaptea de miercuri spre joi.

estul Parisului, dupã ce au lovit un
automobilist.

Nivel maxim
de alertã

în Île-de-France
Autoritãþile franceze au ridicat pla-

nul „Vigipirate” la nivelul maxim de
alertã în Île-de-France ºi, ca mãsurã
de precauþie, accesul în cartierul
Champs-Élysée ºi îndeosebi în peri-
metrul din jurul palatului Élysée (n.r.
– sediul preºedinþiei) a fost blocat,
informa ieri postul de televiziune
RTL. Totodatã, toate cãile de acces
cãtre Paris au fost puse sub supra-
veghere. Premierul francez, Manuel
Valls, a anunþat „mai multe reþineri”
ºi „arestãri preventive”. Ministrul
francez de Interne, Bernard Cazeneu-
ve, a anunþat arestarea preventivã a

ºapte persoane. „ªapte persoane”, a
rãspuns pentru postul de radio Eu-
rope 1 ministrul, întrebat care este
numãrul persoanelor aflate în prezent
în arest preventiv. O sursã judiciarã
a explicat, la rândul sãu, cã au fost
reþinute ºapte persoane, bãrbaþi ºi
femei din anturajul celor doi fraþi
identificaþi drept presupuºii autori ai
atacului.

Teroriºtii
i-au strigat
pe nume

pe caricaturiºti,
apoi i-au împuºcat

în cap
Teroriºtii i-au strigat pe nume pe

caricaturiºtii revistei satirice ºi i-au
executat unul câte unul, împuºcân-
du-i în cap, a dezvãluit viceprimarul
Parisului, Patrick Klugman, într-o
declaraþie fãcutã pentru postul ame-

rican ABC News. „Cei doi criminali
au intrat în timpul ºedinþei de redac-
þie, i-au strigat pe nume pe caricatu-
riºti, i-au luat de-o parte ºi i-au exe-
cutat împuºcându-i în cap”, a decla-
rat Patrick Klugman, viceprimarul
Parisului responsabil de Relaþiile Ex-
terne.

Stéphane Charbonnier (Charb),
directorul publicaþiei ºi una dintre
cele peste 12 victime ale atacului, un
renumit caricaturist ºi jurnalist fran-
cez, avea 47 de ani ºi se afla pe lista
din 2013 a celor mai „vânate” per-
soane de cãtre reþeaua teroristã Al-
Qaeda, „pentru crime împotriva isla-
mului”, potrivit unui articol publicat
de Inspire, revista de propagandã
teroristã a Al-Qaeda. Acesta a primit
ameninþãri cu moartea, ca urmare a
publicãrii în paginile „Charlie Heb-
do” a caricaturilor cu profetul Ma-
homed, ºi se afla sub protecþia poli-
þiei franceze, potrivit lui Richard Mal-
ka, avocatul „Charlie Hebdo”, citat
de telegraph.co.uk. Totuºi, unii din-
tre colegii lui Charb spuneau cã aces-
ta era relaxat cu privire la ameninþãri.
„Charb a fost sub protecþia poliþiei,
dar se deplasa fãrã sã fie însoþit de
un poliþist, fapt care era un semn cã
el nu a fost îngrijorat în tot acest
timp”, a declarat un jurnalist pentru
publicaþia francezã „Le Monde”.

Urmãtorul numãr
al sãptãmânalului
va apãrea într-un

milion de exemplare
Sãptãmânalul „Charlie Hebdo” va

fi tipãrit la 14 ianuarie, ca în fiecare zi
de miercuri de pânã cum, dar tirajul
sãu va fi excepþional, de un milion de
exemplare, au anunþat ieri DPA ºi EFE.
Informaþia a fost furnizatã la postul
„France Info” de avocatul ºi colabo-
ratorul revistei, Richard Malka. „Tre-
buie sã opunem rezistenþã în faþa fri-
cii, tãcerii, urii, sã luptãm cu raþiune,
cu ajutorul cuvântului, a râsului ºi
surâsului. Trebuie sã surâdeþi dacã
vreþi sã ne ajutaþi, sã râdeþi ºi sã fa-
ceþi în aºa fel încât tot acest lucru sã

aibã un sens”, a afirmat el. Totodatã,
acest numãr va avea mai puþin de 16
pagini, formatul sãu obiºnuit, dar se
va gãsi în toate punctele de vânzare
a presei, a subliniat Malka, reinterând
un apel la „conºtientizare” ºi unitate
naþionalã în toate regiunile þãrii. Jur-
naliºtii care au supravieþuit atenta-
tului vor fi gãzduiþi în sediul ziarului
„Liberation”, sunt sprijiniþi de multe
alte mass-media franceze ºi primesc
dovezi de solidaritate din întreaga
lume. Caricaturi semnate de unii din-
tre ziariºtii uciºi au fost reproduse în
foarte multe publicaþii de pe tot glo-
bul ieri.

Marea Britanie
ºi Italia

au suplimentat
mãsurile

de securitate
Guvernul de la Londra a anunþat,

ieri, suplimentarea mãsurilor de se-
curitate la graniþele Regatului Unit,
inclusiv în porturi ºi în punctele de
control pe care le opereazã pe terito-
riul francez. O purtãtoare de cuvânt
a premierului David Cameron a expli-
cat cã mãsurile de securitate supli-
mentare nu se bazeazã pe informaþii
specifice ºi cã nu existã intenþia de a
ridica nivelul de alertã în þarã, aflat
deja la nivelul imediat inferior celui
maxim. „Ca mãsurã de precauþie, am
consolidat securitatea frontalierã”, a
spus purtãtoarea de cuvânt, care a
dat ca exemple punctele de control
deservite de britanici în portul fran-
cez Calais (de unde pleacã feribotu-
rile spre Marea Britanie) ºi termina-
lul pentru trenurile Eurostar din Pa-
ris. În plus, un ofiþer britanic expert
în antiterorism a fost detaºat la am-
basada britanicã de la Paris. ªi Italia
va intensifica mãsurile de securitate,
a spus ministrul de Interne, Angeli-
no Alfano, citat de Xinhua. „Italia
este în alertã maximã. Facem parte din
lumea care reprezintã o þintã. Nu pu-
tem subestima nici un element”, a de-
clarat el pentru postul de radio RAI.
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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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METEO

Parþial
înnoratvineri, 9 ianuarie - max: 5°C - min: -2°C

$
1 EURO ...........................4,4882 ............. 44882
1 lirã sterlinã................................5,7405....................57405

1 dolar SUA.......................3,8131........38131
1 g AUR (preþ în lei)........147,9156.....1479156

Cursul pieþei valutare din 9 ianuarie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Minus 25 grade

Se difuzeazã la Antena 1,
vineri la ora 20:30

Cea mai incredibilã poveste despre
supravieþuire, prietenie ºi aventura
care s-a spus vreodatã. "Nu subestima
niciodatã puterea de supravieþuire a
unui suflet, mai ales când este încon-
jurat de familie."

Din acea sãlbãticie de pe pãmânt -
inspiratã dintr-o poveste adevãratã ºi
uimitoare - vine o poveste încântãtoare
de acþiune ºi aventurã, despre câini ºi
oameni, despre prietenie ºi loialitate ºi
despre tenacitatea ºi speranþã care a
dat naºtere uneia dintre cele mai
incredibile poveºti de supravieþuire din
toate timpurile.

Closer to the Moon

Se difuzeazã la HBO,
sâmbãtã la ora 12:20

Bucureºti, 1959. Un spectaculos jaf
asupra unei furgonete a Bãncii Naþionale
pune întreaga þarã pe jar. În România
comunistã, un astfel de atac gangsteresc
este de neconceput atât pentru autoritãþile
statului, cât si pentru orice om normal: ce
poþi sã faci cu lei neconvertibili, într-un
regim politic ºi economic ce limiteazã
drastic utilitatea banilor? Autorii loviturii:
patru bãrbaþi ºi o femeie, toþi comuniºti
situaþi la vârful ierarhiei de Partid. O lunã
mai târziu sunt arestaþi, judecaþi ºi condam-
naþi la moarte; dar în aºteptarea execuþiei
sunt “invitaþi” sã-ºi joace propriile roluri
într-o reconstituire cinematograficã a
acþiunii lor, menitã sã devinã un film
educativ ºi de propagandã, destinat
oamenilor muncii din întreaga þarã!

Legenda lui Hercule

Se difuzeazã la PRO Tv,
duminicã la ora  20:30

Unul dintre cele mai mari mituri ale
omenirii îºi dezvãluie toate misterele într-o
aventurã epicã despre iubire ºi curaj -
Legenda lui Hercule, din ianuarie, pe marile
ecrane. Tânãrul Hercule este fiul unei regine
din Grecia anticã ºi a lui Zeus, produsul
unui pact realizat din dorinþa de a îndepãrta
de la domnie un rege despot ºi de a aduce
pacea în regat. Fãrã sã-ºi cunoascã origini-
le, curajosul prinþ se lasã condus doar de
dorinþa de a obþine iubirea lui Hebe,
prinþesa Cretei, logoditã cu propriul lui
frate.  Când aflã care este adevãrata sa
menire, legendarul personaj trebuie sã
aleagã între a deveni eroul unei naþiuni sau
a fugi cu femeia iubitã.

DUMINICÃ - 11 ianuarie

07:00 Lumea ºi noi
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Sophia Loren-povestea

unei vieþi
14:00 Telejurnal
14:30 DUPÃ 25 DE ANI
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Tezaur folcloric
17:00 The Best Pop Music In

The Word
18:00 Lozul cel mare
18:30 Filler
18:50 Gala Umorului
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Un motiv de a trãi, un

motiv de a muri
1972, Spania, Western
23:15 Cu ce vã mai servim?
2009, SUA, Comedie
00:45 Gala Umorului
01:35 Un motiv de a trãi, un

motiv de a muri (R)
1972, Spania, Western
03:30 Lumea ºi noi
03:58 Universul credinþei (R)
04:43 Universul credinþei (R)
05:33 Exodul
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
07:50 5 minute de istorie
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
11:00 Parteneri de week-end
11:30 Cap compas
12:00 Pescar hoinar
12:30 Jurnal de front
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Ediþie specialã
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Mistere ºi conspiraþii
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Secretul lui Nemesis
1985, România, Acþiune,

Comedie
22:10 Concurs
1982, România, Dramã
23:55 Credinþã ºi celebritate
00:30 Omul cu chitara
01:30 Repetabila scenã a

balconului
02:40 Mistere ºi conspiraþii
03:40 D'ale lu' Miticã
04:30 Europa 360°
05:00 Istorii încâlcite
05:30 Mesager
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Naufragiaþi în Laguna
Albastrã

09:00 Cine-i Urechilã?
10:15 Salutare, doamnelor! -

Filmul
11:35 Bolt
13:15 Fata cu nouã peruci
15:15 Cei 4 Fantastici
17:00 Aºa se scrie istoria!
18:40 Cine-i Urechilã?
20:00 Hoþul de cãrþi
22:10 Umbre
23:00 Rãmâi cu mine
23:45 Avocatul
01:40 Baseketball
03:20 Domnul Pip
05:15 Umbre
06:00 Fata cu nouã peruci

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Reggaeton: Ritmuri de foc

(R)
2007, SUA, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Eu ºi Prinþul 4: Vizita

regalã (R)
2010, Romantic
15:00 Minþi diabolice (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
17:00 Fete rele 2
2011, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Legenda lui Hercule
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
22:15 Sanctum
2011, SUA, Australia, Aventuri,

Dramã, Thriller
00:00 Legenda lui Hercule (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
01:30 Sanctum (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
01:00 Iubire ca în filme
02:00 Doctorul casei
03:00 Casa Ibacka
03:30 Dincolo de povestiri
04:00 Iubire ca în filme
05:00 Doctorul casei
06:00 Terra Nostra

08:30 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:15 Doamne de poveste
12:15 Bruneta mea favoritã

(R)
14:00 Extravagantul Mr.

Deeds (R)
16:15 Cumplitul adevãr
18:00 Ultimul orizont
20:30 Cricket sau nimic
22:45 ªcoala de domniºoare
00:45 Cricket sau nimic (R)
02:45 Lumea Pro Cinema
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Beethoven 5
2003, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
11:00 Mincinosul mincinoºilor
1997, SUA, Comedie, Fantastic
13:00 Observator
14:00 Lara Croft: Tomb Raider

(R)
2001, SUA, Aventuri
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Mr. Bean
1990, Marea Britanie, Comedie,

Familie
20:30 Doi fraþi
2004, SUA, Aventuri, Dramã
22:30 Loviturã de pistol
2008, SUA, Acþiune
00:30 Mincinosul mincinoºilor

(R)
1997, SUA, Comedie, Fantastic
02:15 Beethoven 5 (R)
2003, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
04:00 Doi fraþi (R)
2004, SUA, Aventuri, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:30 Un echipaj pentru

Singapore (R)
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã
10:30 Pistruiatul 3 - Insurecþia

(R)
1986, România, Aventuri
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 WOWBiz (R)
14:45 Suleyman Magnificul

(R)
2011, Turcia, Biografic,

Dramã, Istoric
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã
21:30 O mãrit pe mama

soacrã!
23:00 Venin
2005, SUA, Horror, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Venin (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Casa: construcþie ºi

design
09:30 Teleshopping
10:00 Samantha în vacanþã
2004, SUA, Dramã, Familie
12:00 Levintza prezintã
12:30 Amintiri din viitor
13:30 Mondenii
2006, România, Comedie
14:00 Playtech
14:30 Secretele magiei
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Naºul stresat (R)
2002, SUA, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
00:30 Samantha în vacanþã

(R)
2004, SUA, Dramã, Familie
02:30 Schimb de mame (R)
04:30 Focus
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
06:00 Amintiri din viitor (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Marea Þãcãnealã
12:00 Fotbal: Ajax - Schalke
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 ªtiri Sport.ro
16:05 Sete de crapi
16:15 Marea Þãcãnealã
17:00 Lovituri Mortale "Glory in

Ring"
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Craiova

"Bãtaia Maxima"
23:00 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
02:30 ªtiri Sport.ro
03:00 No information

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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ANUNÞ

În conformitate cu art.57 alin.1-5 ºi art.58 alin.2 lit.”b” din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, Consiliul Judeþean
Dolj organizeazã concurs de recrutare, pe data de 10.02.2015 (proba scrisa)
pentru ocuparea a 7 funcþii publice vacante de execuþie din cadrul Directiei
Afaceri Europene, Dezvoltare Regionalã, Proiecte cu Finanþare Internaþio-
nala astfel:

-1 funcþie de consilier, grad profesional principal, din cadrul Servi-
ciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanþare Internaþionala.-
Compartimentul Relaþii Internaþionale, Initiere si Promovare Pro-
iecte cu Finantare Internationala;

-1 funcþie de inspector, grad profesional principal, din cadrul Servi-
ciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanþare Internaþionala.-
Compartimentul Implementare, Monitorizare si Evaluare Proiecte cu
Finantare Internationala;

-1 funcþie de consilier, grad profesional principal, din cadrul Servi-
ciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finanþare Internaþionala.-
Compartimentul Implementare, Monitorizare si Evaluare Proiecte cu
Finantare Internationala;

-2 funcþii de consilier, grad profesional principal, din cadrul Biroului Asis-
tenþa Tehnica pentru Proiecte cu Finanþare Internaþionala a Autoritatilor Pu-
blice Locale;

-1 funcþie de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului Asis-
tenþa Tehnica pentru Proiecte cu Finanþare Internaþionala a Autoritatilor Pu-
blice Locale;

-1 funcþie de referent, grad profesional superior, din cadrul Comparti-
mentului ATOP.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii:

-Pentru functia de consilier, grad profesional principal, din cadrul
Serviciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internatio-
nala- Compartimentul Relatii Internationale, Initiere si Promovare
Proiecte cu Finantare Internationala

- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
in domeniul stiinte sociale – specializarea sociologie sau in domeniul stiin-
te umaniste si arte – specializarea filologie;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- cunostiinte limba engleza –nivel avansat;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Mi-

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

-Pentru functia de inspector, grad profesional principal, din cadrul
Serviciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internatio-
nala.- Compartimentul Implementare, Monitorizare si Evaluare Pro-
iecte cu Finantare Internationala

-  condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor        publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
in domeniul siinte ingineresti - specializarea constructii civile, industriale
si agricole;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- cunostiinte limba engleza –nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Mi-

crosoft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet.
-Pentru functia de consilier, grad profesional principal, din cadrul

Serviciului Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internatio-
nala - Compartimentul Implementare, Monitorizare si Evaluare

Proiecte cu Finantare Internationala
- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii

superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
in domeniul siinþe ingineresti - specializarea constructii civile, industriale
si agricole;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- cunostiinte limba engleza –nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Mi-

crosoft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express),  Inter-
net.

-Pentru functia de consilier, grad profesional principal, din cadrul Birou-
lui Asistenta Tehnica pentru Proiecte cu Finantare Internationala a Autorita-
tilor Publice Locale

- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
in domeniul siinte ingineresti - specializarea constructii civile, industriale
si agricole;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- cunostiinte limba engleza –nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Mi-

crosoft Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express), Internet.
-Pentru functia de consilier, grad profesional principal, din cadrul Birou-

lui Asistenta Tehnica pentru Proiecte cu Finantare Internationala a Autorita-
tilor Publice Locale

- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
in domeniul stiinte sociale – stiinte economice;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani;
- cunostiinte limba engleza –nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Mi-

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

-Pentru functia de consilier, grad profesional asistent, din cadrul Biroului
Asistenta Tehnica pentru Proiecte cu Finantare Internationala a Autoritatilor
Publice Locale

- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
in domeniul stiinte juridice;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;
- cunostiinte limba engleza –nivel mediu;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, Mi-

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

-Pentru functie de referent, grad profesional superior, din cadrul
Compartimentului ATOP

- condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;

- studii medii liceale, absolvite cu diplomã de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor : minim 9 ani;
- cunoºtinþe operare pe calculator – Windows 8.1, 8, 7 sau  Vista, MS

Office 2007, 2010, 2013 (Word, Excel, Outlook Express),  Internet.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de

la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul
Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu
documentele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea nor-
melor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul Con-
siliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din
Craiova, Calea Unirii, nr. 19, camera 1 ºi la telefon: 0251 408 266.
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Anunþul tãu!
Liceul Teoretic “Mihai Viteazul”,

cu sediul în localitatea Bãileºti, str.
Mãrãºeºti, nr. 5, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
postului vacant, de: - Administra-
tor financiar, 1 post conform HG.
286/23.03.2011. Concursul se va
desfasura astfel: - Proba scrisã în
data de 02.02.2015, ora 09.00; -Pro-
ba interviu în data de 09.02.2015, ora
09.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: -stu-
dii universitare de licenþã absolvite
cu diplomã în specialitatea postu-
lui; -vechime în specialitatea studii-
lor necesare exercitãrii funcþiei con-
tractuale minim 5 ani; -cunoºtinþe
operare PC. Candidatii vor depune
dosarele de participare la concurs
pânã la data de: 23.01.2015, ora
14.00, la sediul Liceului Teoretic
“Mihai Viteazul” din Bãileºti, str.Mã-
rãºeºti, nr.5, judeþul Dolj. Relaþii su-
plimentare la sediul: Liceului Teo-
retic “Mihai Viteazul”, persoanã de
contact: Giurcã Adriana,  telefon:
0251.311.103, fax: 0251.311.103.

COMUNA MALU MARE anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul “Sis-
tem de canalizare a apelor uzate-
menajere în Comuna Malu Mare, sat
Preajba, jud. Dolj” propus a fi am-
plasat în municipiul/comuna Craio-
va, Podari, Malu- Mare. judeþul Dolj.
Informaþii privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1 ºi la se-
cliul Consiliul local al comunei Malu
Mare, Strada Primãriei, nr. 7, jud.
Dolj, de luni pânã vineri între orele
9:00 - 14:00. Observatiile publicului
se prirnesc zilnic, la sediul APM Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1.

În conformitate cu prevederile art.58 alin. (3)  din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcþionarilor publici, republi-
catã, vã înºtiinþãm cã instituþia noastrã organizeazã concurs de recrutare în data de 10.02.2015, ora 10,00 (proba scrisã)
ºi în data de 12.02.2015 (proba de interviu), la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, astfel:

   - 1 funcþie publicã de execuþie de consilier juridic, gradul profesional principal din cadrul Direcþiei Juri-
dice Administraþie Localã Secretariat - Serviciul Juridic, Administraþie Localã.

Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã, menþionatã mai sus, va consta in 3 etape succesive,
dupa cum urmeazã:

-selecþia dosarelor de înscriere,
-proba scrisã,
-interviu.
In vederea participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã candidatul

trebuie sa indeplineascã urmatoarele condiþii:
  Condiþii generale :
    a) are cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
    b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniþi;
    d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
    e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare funcþiei publice pentru care candideazã, atestatã pe bazã de examen

medical de specialitate;
    f) îndeplineºte condiþiile de studii prevãzute de lege pentru funcþia publicã;
    g) îndeplineºte condiþiile specifice pentru ocuparea funcþiei publice;
    h) nu a fost condamnatã pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului sau contra autoritãþii,

de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei publice, cu excepþia situaþiei în care
a intervenit reabilitarea;

    i) nu a fost destituitã dintr-o funcþie publicã sau nu i-a încetat contractul individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfãºurat activitate de poliþie politicã, astfel cum este definitã prin lege.

Condiþii specifice :
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã

de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor jurdice - specializarea drept;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie minim - 5 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial

al României, Partea a III-a la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, camera 1.
   - 1 funcþie publicã de conducere de ºef serviciu - Serviciul Coordonare Protecþie Socialã, Secretariat

Administrativ, gradul profesional II din cadrul Direcþiei Juridice Administraþie Localã Secretariat.
Concursul pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacantã, menþionatã mai sus, va consta in 3 etape succe-

sive, dupa cum urmeazã:
-selecþia dosarelor de inscriere,
-proba scrisã,
-interviu.
In vederea participarii la concursul de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie vacantã candidatul

trebuie sa indeplineascã urmatoarele condiþii:
  Condiþii generale :
    a) are cetãþenia românã ºi domiciliul în România;
    b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniþi;
    d) are capacitate deplinã de exerciþiu;
    e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare funcþiei publice pentru care candideazã, atestatã pe bazã de examen

medical de specialitate;
    f) îndeplineºte condiþiile de studii prevãzute de lege pentru funcþia publicã;
    g) îndeplineºte condiþiile specifice pentru ocuparea funcþiei publice;
    h) nu a fost condamnatã pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra umanitãþii, contra statului sau contra autoritãþii,

de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei publice, cu excepþia situaþiei în care
a intervenit reabilitarea;

    i) nu a fost destituitã dintr-o funcþie publicã sau nu i-a încetat contractul individual de muncã pentru motive
disciplinare în ultimii 7 ani;

    j) nu a desfãºurat activitate de poliþie politicã, astfel cum este definitã prin lege.
Condiþii specifice :
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã

de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor jurdice - specializarea drept;
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de minim - 2 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial

al României, Partea a III-a la sediul Consiliului Judeþean Dolj din calea Unirii nr.19, camera 1. .
Bibliografia precum ºi actele solicitate candidaþilor pentru dosarul de înscriere, se vor afiºa la sediul instituþiei.
 Informaþii suplimentare se pot obþine de la Serviciul Organizare Resurse Umane, camera nr.1sau la telefon : 0251/

408 269 sau 0251/408 266.
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Anunþul tãu!
Preºedintele PAS Coris Craiova,

convoacã Adunarea Generalã a
Asociaþiilor în data de 10.02.2015,
ora 9.00, în str. Mihai Viteazul, nr.
16A, muninipiul Craiova, având pe
ordinea de zi urmãtoarele: alege-
rea noului Consiliu Director (Con-
siliu de Administraþie) pentru o pe-
rioadã de 2 ani, alegerea cenzoru-
lui. In cazul în care AGA nu este
statutarã, aceasta va avea loc a
doua zi în aceleaºi condiþii.

IWAY  ROMÂNIA SRL; ZONA P
SRL;  JOBAR SRL;  ARIMEX SRL;
DINCÃ ELENA TRADING SNC;
ROLSKAT SRL; CREDO IMPEX
SRL; VOLICOM SRL; DEPECHE 93
IMPEX SRL; LEONCIUS IMPEX
SRL; ROSPET AUTO SERVICE;
LUIROX COM SRL; ROMIT FARM
SRL; LUVIANA COM SRL FÂNTÂ-
NELE (RADOVAN); OCTANIS IM-
PEX SRL PIELEªTI; RORING COM
SRL; LILIGIX SRL; LAVYCAMY
SRL anunþã pierderea certificatelor
de înmatriculare ºi a certificatelor
constatatoare de autorizaþii. Se de-
clarã nule.

PRIMÃRIA COMUNEI ªIMNICU
DE SUS anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru pro-
iectul “Extindere sistem alimentare
cu apã ºi canalizare în comuna ªim-
nicu de Sus, judeþul Dolj” propus a
fi amplasat în ªimnicu de Sus. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primã-
riei ªimnicu de Sus, str. Craiovei, nr.
10, în zilele de luni pânã joi, între ore-
le 8.00-16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare de co-
vrigi, produse patise-
rie, vânzãtoare orice
magazin, îngrijire
copii ºi bãtrâni. Tele-
fon: 0251/552.089;
0747/072.570.
Doamnã tânãrã do-
resc îngrijire copil. Te-
lefon: 0720/008.623.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Persoanã serioasã
îngrijesc bãtrâni pen-
tru cedare locuinþã.
Rog seriozitate. Te-
lefon: 0723/466.154.
Familie serioasã în-
grijim bãtrâni. Tele-
fon: 0765/744.323;
0760/071.644.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 2
camere decomandat
(48 mp) Craioviþa
Nouã, bl. 162B, etaj 1.
Telefon: 0770/496.453.
Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

CASE
Vând casã Craiova,
5 camere izolatã ter-
mic, termopane, în-
cãlzire centralã sau
schimb cu 2 aparta-
mente a 2 camere /
variante. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.
Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, 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.
Intravilan, Podari,
673 mp, curent elec-
tric, puþ forat, fosã
septicã, cabanã +
fundaþie, 18.500
Euro negociabil. Te-
lefon: 0732/381.876.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând teren 1500 mp
deschidere 60 m car-
tier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut,
parcelabil. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
Vând Renault Clio
2003 full, taxa nere-
cuperatã 2150 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

Vând Solenza motor
“Clio”, benzinã,
2004, consum 4%,
90.000 Km, culoare
alb, 1000 Euro. Te-
lefon: 0749/059070.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând groapã cimitir
Roboaica. Telefon:
0746/901.203.
Vând þiglã JIMBO-
LIA ºi cãpriori. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând sobe din teraco-
tã cu 10 rânduri. Tele-
fon: 0757/072.050.
Vând vin roze 5 lei/
kg. Telefon: 0351/
425.559.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 9 ianuarie 2015
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Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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 saltea Dormeo
2/1 m cu husã nefo-
lositã - 100 lei, 2 fe-
restre cu toc ºi geam
- 25 lei / bucatã, lus-
tree cu 2-5 braþe - 20
lei / bucatã. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã naturalã,
preþ convenabil. Te-
lefon: 0725/576.141.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând bibliotecã cca 150
ani, lemn masiv, gea-
muri cristal (2,05- 2,37-
0,60), cãrþi beletristicã,
stare bunã. Telefon:
0737/639.237.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Cruce marmurã 1200
/ 400 / scrisã – 80 lei,
sãpun de casã 5 lei/kg,
covor persan 2200/
1800 mm - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând cãzãnel de 35
litri. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 4 jante + anve-
lope CIELO 185/60
R 14- 200 RON. Te-
lefon: 0731/877.880.
Presã balotat plastic,
cutii de bere, uºã
nouã cu broascã
pentru casã sau
magazin Auto –Cie-
lo - 2007. Telefon:
0767/153.551.
Vând frigider cu con-
gelator ARTIC - nou
cu garanþie 3 ani. Te-
lefon: 0745/751.558.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã salcâm,
bicicletã bãrbãteas-
cã. Telefon: 0251/
416.455.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi alte
lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoare. Te-
lefon: 0757/282.926;
0785/914.046.
Maºinã de cusut Ilea-
na, maºinã de cusut
de cismãrie veche,
maºinã de scris defec-
tã. Telefon: 0251/
417.493.
Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125/ 850 W, foarfecã
tãiat tablã de banc,
canistrã aluminiu
nouã 20 l, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12V nou, delcou
aprindere Dacia 1310
nou, arzãtoare gaze
sobã D 600 mm. Te-
lefon: 0251/427.583.

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

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez cabinet me-
dical dotat corespun-
zãtor. Relaþii la tele-
fon: 0251/412.966;
0741/072.812.
Închiriez magazin
stradal, cu toate utili-
tãþile, Dezrobirii. Te-
lefon: 0351/437.906;
0755/032.920.
MATRIMONIALE
Pensionar scund, 65/
1,60 caut femeie nevo-
iaºã, modestã, vãduvã
pentru prietenie, tot
restul vieþii. Constantin
C-tin - comuna Dãnciu-
leºti nr. 136 - Gorj.

Doamnã vãduvã 62 ani
/ 1,65 / 70 / doresc
domn cu vârstã apro-
piatã, bun, calm, cinstit,
fãrã sã bea, - sincer,
pentru a locui la mine.
Telefon: 0729/684.222.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCM U Craiova va susþine
douã meciuri de verificare, în Sala Polivalentã,
astãzi – de la ora 17:30, respectiv mâine – de
la 12:30, în compania formaþiei Ribnica
Kraljevo, locul 5 în prima ligã din Serbia.

Întâlnirile cu team-ul din þara vecinã se vor
un antrenament cât mai bun în perspectiva
unei luni ianuarie de foc, cu nu mai puþin de 6
meciuri oficiale în 18 zile. Primul dintre
acestea va fi marþi,13 ianuarie (ora 17:30), tot
la Polivalentã, contra redutabilei echipe italiene
Diatec Trentino, în turul sferturilor de finalã
ale CEV Cup. Urmeazã, în ordine, meciuri cu
Unirea Dej (în campionat, 17 ianuarie, în
deplasare), returul cu Trentino (22 ianuarie,
deplasare), cu Steaua (în campionat, 25
ianuarie, acasã), cu CSM Bucureºti (turul
sferturilor de finalã ale Cupei României, 28
ianuarie, acasã) ºi cu Municipal Zalãu (în
campionat, 31 ianuarie, afarã).

Bãieþii de la volei,Bãieþii de la volei,Bãieþii de la volei,Bãieþii de la volei,Bãieþii de la volei,
dublã amicalãdublã amicalãdublã amicalãdublã amicalãdublã amicalã

cu o echipã din Serbiacu o echipã din Serbiacu o echipã din Serbiacu o echipã din Serbiacu o echipã din Serbia

Ieri, cu trei zile înaintea primului meci
din returul Ligii Naþionale de handbal femi-
nin, SCM Craiova a pierdut-o oficial pe
Aneta Pârvuþ, revenitã dupã un tur de cam-
pionat la HCM Baia Mare, chiar adversara
alb-albastrelor de duminicã (19:30).

Pârvuþ s-a întors oficial la Baia Mare,
urmând sã redebuteze, duminicã,

chiar în compania SCM-ului
Iniþial, extrema dreaptã trebuia

sã joace la SCM pânã în varã, dar
o accidentare a Adei Nechita a fã-
cut ca ea sã se întoarcã încã de
pe acum la echipa campioanã.
Revenirea jucãtoarei în vârstã de
25 de ani a fost anunþatã de pri-
marul din Baia Mare, Cãtãlin Che-
recheº, încã din timpul Campio-
natului European din urmã cu o
lunã, unde Pârvuþ a fost convo-
catã pentru a suplini absenþa lui
Nechita, scoasã din circuit în par-
tida cu Danemarca.

În altã ordine de idei, Nechita
nu va sta mult, în jur de o lunã,
dar oficialii celor de la HCM n-au
vrut sã riºte ºi sã rãmânã într-o

singurã jucãtoare pe postul de extremã
dreaptã, Alexandra do Nascimento.

Înaintea disputei de duminicã, HCM ºi
SCM ocupã, în aceeaºi ordine, primele douã
locuri în Liga Naþionalã, fiind despãrþite de
3 puncte, 36 faþã de 33.

Echiperul lui Bayern Muncehn, Ma-
nuel Neuer, a fost desemnat cel mai bun
goalkeeper în anul 2014, într-o ierarhie
realizatã de Federaþia Internaþionalã de
Istorie ºi Statisticã a Fotbalului (IFFHS).

Neuer, câºtigãtor cu Bayern Munchen

Manuel Neuer, cel mai bun
portar din 2014

în Bundesliga ºi campion mondial cu na-
þionala Germaniei, a acumulat 216 puncte
ºi l-a devansat pe belgianul Thibaut Cour-
tois (Atletico Madrid/Chelsea Londra),
care a primit 96 de puncte.

Pe podium s-a mai situat portarul na-
þionalei din Costa Rica Keylor
Navas (Levante/Real Madrid),
cu 46 de puncte.

Pe urmãtoarele poziþii s-au
clasat italianul Gianluigi Buf-
fon (Juventus Torino) – 26p,
chilianul Claudio Bravo (Real
Sociedad/FC Barce lona)  –
16p, argentinianul Sergio Ro-
mero (AS Monaco/Sampdo-
ria) – 14p, mexicanul Guiller-
mo Ochoa (AC Ajaccio/Mala-
ga) – 13p, cehul Petr Cech
(Che l sea )  –  4p ,  r e spec t iv
francezul Hugo Lloris (Tot-
tenham) ºi nigerianul Vincent
Enyeama (Lille) – ambii cu
câte douã puncte.

Câºtigãtorul ultimelor cinci
ediþii a fost spaniolul Iker Ca-
sillas (Real Madrid).

DIGI SPORT 1
18:00 – HANDBAL (M) U21 – Preliminarii CM 2015: Ro-

mânia – Bulgaria / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mon-
tpellier – Marseille.

DIGI SPORT 2
7:00, 11:30– TENIS – Cupa Hopman, în Australia: Franþa

– Polonia, Australia – Anglia / 18:00 – BASCHET (M) – Cupa
României: CSU Atlassib Sibiu – Energia Tg. Jiu / 19:45, 21:45
– BASCHET (M) – Euroliga: Zalgiris Kaunas – Alba Berlin,
Barcelona – Panathinaikos Atena.

DIGI SPORT 3
17:15 – VOLEI (F) – Cupa României: CS ªtiinþa Bacãu –

CSM Bucureºti / 19:30 – HANDBAL (F): CSM Bucureºti –
HC Zalãu.

DOLCE SPORT 2
12:30 – TENIS (F) – Turneul de la Brisbane, în Australia:

Licã ºi ai sãi, printre elevii
de la “Titulescu”

Într-o acþiune de promovare a proximului
joc, cu Trentino, bãieþii antrenaþi de Dan Pascu
au fost prezenþi ieri la Colegiul Naþional Nicolae
Titulescu. Licã (foto) ºi compania au jucat
volei cu cei mici, iar la final i-au rãsplãtit cu o
sesiune de poze ºi autografe.

“Am promovat jocul cu Trentino la Colegiul
Naþional Nicolae Titulescu, unde ºtim cã elevii
iubesc voleiul. Sperãm ca ºi ei sã meargã pe
acelaºi drum pe care am mers noi. Ne dorim
ca Sala Polivalentã sã fie cât mai plinã de
copii, de tineri, de oameni care iubesc sportul.
Copiii de azi sunt bine informaþi, în zilele
noastre internetul îþi rãspunde la multe între-
bãri. Cred cã cei mai mulþi ºtiu cine este
Trentino ºi sunt interesaþi de jucãtorii care fac
parte din aceastã echipã”, a declarat cãpitanul
alb-albaºtrilor, Laurenþiu Licã.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

semifinale / 22:00 – SPORTURI DE CONTACT – Galã la
Brãila.

EUROSPORT
12:15 – SCHI ALPIN (F) – Cupa Mondialã, la Bad Klein-

kirchheim, în Austria / 13:45 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE - CM, la Tauplitz, în Austria / 15:00 – BIATLON (F –
CM, la Oberhof, în Germania / 16:45 – TENIS (M) –
Turneul de la Doha, în Qatar / 19:30, 21:05 – DARTS –
Campionatul Mondial, la Frimley Green, în Regatul Unit:
sferturi de finalã.

EUROSPORT 2
11:00 – FOTBAL – Cupa Asiei, în Australia: Australia –

Kuwait / 13:00 – SCHI ACROBATIC – Cupa Mondialã FIS,
la Val Thorens, în Franþa / 14:15 – SNOWBOARD – CM
FIS, la Bad Gastein, în Austria / 15:30 – TENIS (M) –
Turneul de la Doha, în Qatar.



C     M     Y       K

C     M     Y       K

16 / cuvântul libertăţii vineri, 9 ianuarie 2015sport
Pagină realizată de COSMIN STAICU

Pase scurte, pase lungi

Echilibrat în părerile exprimate
de-a lungul carierei, cu excepţia
celei prin care înfiera Generaţia de
Aur, Chivu a sărit în apărarea lui
Gigi Becali în cazul siglei Stelei: „E
o ruşine ce se întâmplă cu stema
Stelei, echipa nu mai avea rezulta-
te dacă nu era Becali”. Afirmaţia
poate fi înţeleasă doar prin prisma
celui care îl vede pe Becali un
Moratti al Stelei, iar jucătorii trăind
din „mărinimia” patronului. Dar
Chivu habar n-are despre ce vor-
beşte. Ce i se cuvine lui Becali de
pe urma inves tiţiilor  la Steaua a
obţinut cu vârf şi îndesat. Faimă,
sute de ore rezervate la TV, posi-
bilitatea de a face din Steaua jucă-
ria sa şi, nu în ultimul rând, bani.
Nimeni însă nu i-a cerut să se im-
plice la Steaua. Cu siguranţă clu-
bul nu ar fi dispărut. Au fost in-
vestitori care s-au luptat să con-
ducă, să finanţeze echipei mai pu-
ţin expuse, mediatizate, susţinute,
deci la o eventuală licitaţie a Stelei
era mare înghesuială. Steaua i-a
schimbat viaţa lui Becali, nu Be-
cali a ţinut în viaţă Steaua. L-a
transformat într-un star monden
şi i-a adus profit. Însuşi Becali re-
cunoştea înainte de a-şi ispăşi pe-
deapsa că este bilanţul financiar
este foarte aproape de a deveni

Daţi-i lui Becali ce este al lui Becali şi
Clubului Armatei pe Steaua Bucureşti!

Mircea Canţăr

pozitiv. Iar în ultimii 2 ani Steaua a
încasat peste 50 de milioane de
euro din transferuri de jucători,
drepturi TV, participări în cupele
europene, sponsori, reclamă, vân-
zări de bilete şi produse promoţio-
nale. Că Steaua a devenit un club
profitabil li se datorează în princi-
pal celor care au condus clubul,
implicit şi lui Becali. Asta îl face
pe Becali cel mult un bun mana-
ger, nu şi proprietar pe nume, ste-
mă şi culori. Becali nu a cumpărat
Steaua când a preluat-o în admi-
nistrare şi nici ulterior. Nu a plătit
vreodată pentru ceea ce a consi-
derat că este bunul său pe veci.
Becali nu a inventat Steaua, echi-
pa avea un palmares important şi
înainte, inclusiv o Cupă a Campio-
nilor. O continuare a gloriei nu-ţi
dă dreptul de a revendica istoria
clubului. Dacă din postura de ad-
ministrator renovezi un monument
aflat în degradare nu devii auto-
mat stăpân pe el. Poate cel mult la
o eventuală tranzacţie deţinătorul
îţi poate reduce din preţ pentru
munc a depusă. Clubul Armatei
Steaua deţine brandul, i-a fost re-
cunoscut prin lege şi poate găsi
oricând un asociat care este dis-
pus să investească şi să împartă
profitul. Şi poate c ă aces t nou

Mecena nu va pretinde şi să-şi facă
imagine în virtutea statutului tem-
porar pe care-l are. Acest gen de
asociere l-a brevetat Universitatea
Craiova. Dacă actualii patroni se
vor răzvrăti sau vor repeta erorile
foş tilor  investitori, separarea se
poate face fără ca suporterii să
devină victime. Oamenii de afaceri
îşi pot recupera investiţiile, iar pro-
prietarii de drept, CS-ul, oraşul,
fanii pot apela la o altă asociere.
La Steaua nu a fost problema lip-
sei de performanţă, ci doar de dis-
creditare a brandului. Generalii nu
ar fi avut această iniţiativă dacă
Becali nu ar fi tratat clubul ca pe o
turmă de oi. Un brand nu poate fi
abordat ca o firmă oarecare, altfel
riscă să nu mai fie brand. La Cra-
iova a fost mult mai rău şi a durat
mult mai mult până când clubul-
mamă, instituţia Universităţii, au-
torităţile, oraşul în general să se
sesizeze, să se implice, să ia atitu-
dine în faţa celor care au compro-
mis, mutat din oraş, retrogradat,
falimentat, dezafiliat şi umilit bran-
dul Universitatea Craiova. Oraşul
a fost prea pasiv prea mult timp.
Nici nu s-a implicat alături de in-
vestitori, prin a le pune la dispozi-
ţie un stadion modern sau alte fa-
cilităţi şi nici nu i-a tras la răspunde-

re. A preferat să întoarcă privi-
rea, să pretindă că nu vede ce se
întâmplă cu c opilul său, c u sim-
bolul său. Clubul Sportiv al Ar-
matei nu a fos t aşa de „indul-
gent”.  Nu a fost de ajuns ca Be-
c ali să fac ă performanţă.  S-a
considerat că un investitor care
batjocoreş te numele Stelei prin
apariţiile public e,  un investitor
puşcăriaş nu este demn de isto-
ria clubului. Sau cel puţin nu fără
să plăteasc ă pentru această „aro-
ganţă”. Dar c e se va întâmpla
dacă CSA va apela la resuscita-
rea Stelei într-o altă asociere?
Poate că mulţi dintre fanii s teliş ti,
fiind suporteri de rezultat,  vor
rămâne la început de partea ec hi-

pei lui Becali. Aşa s-a întâmplat
şi la Craiova, c ând la meciurile
CSU – FCU mulţi nu au înţeles
care este Ştiinţa liberă şi au încu-
rajat un SRL aflat oricum pe cale
de dispariţie. Dar şi la Steaua deja
o peluză s-a dezis de f irma lui
Becali, de FCSB şi stema „Sim-
pson”, chiar dacă aceasta este pe
cale să c âş tige campionatul.  E
vremea întoarcerilor  la matc ă, a
privirilor în oglindă. Suporterii
adevăraţi şi liberi îşi vor recunoaş-
te întotdeauna echipa, nu se vor
crampona de un circ  privat,  cât
de spectaculos ar  fi el. Ceilalţi,
care sunt subjugaţi ideii că inves-
titorul se confundă c u echipa, pot
fi deja trecuţi la capitolul victime.

Echipa naţională a României se menţine pe locul 15, cu 1.014 puncte, în ierarhia FIFA-Coca
Cola, dată publicităţii pe site-ul oficial al forului mondial. Adversarele României din Grupa F a
preliminariilor Euro-2016 ocupă următoarele locuri: Grecia - poziţia 24, cu 856 de puncte (în
staţionare), Ungaria - poziţia 45, cu 632 puncte (în staţionare), Irlanda de Nord - poziţia 47, cu
615 puncte (în urcare un loc), Finlanda - poziţia 70, cu 468 de puncte (în staţionare) şi Insulele
Feroe - poziţia 103, cu 317 puncte (în urcare un loc). Selecţionata Germaniei se menţine pe
prima poziţie în această ierarhie, urmată de Argentina şi Columbia. Primele zece locuri în
clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Germania 1.725 puncte, 2.
Argentina 1.538, 3. Columbia 1.450, 4. Belgia 1.417, 5. Olanda 1.374, 6. Brazilia 1.316, 7.
Portugalia 1.160, 8. Franţa 1.160, 9. Spania 1.142, 10. Uruguay 1.135.

Dacă la jumătatea săptămânii au
sacrificat o şedinţă de pregătire
pentru un drum la medic,  tocmai în
Bucureşti, de ieri juveţii s -au reapucat
de muncă, tot în complexul sportiv
„Popeci”,  care le  asigură un cadru
indoor pentru antrenamente. Suprafa-
ţa de joc s intetică, deş i destul de
uzată, este utilă alb-albaştrilor, f iind
de notorietate lipsa condiţiilor de
pregătire în Bănie  pe timp de iarnă.
Lipsesc de la lucru cei doi capverdieni
angrenaţi cu naţionala la Cupa Africii,
Nuno Rocha şi Kay,  precum şi căpita-

România rămâne
în Top 15 FIFA

Craiova, pregătiri indoor
până la primul zbor

nul Pablo Brandan, care a fost re com-
pensat de staff-ul tehnic cu o pre lun-
gire  a vacanţei de iarnă. Câte o
şedinţă de pregătire pe zi vor efe ctua
jucătorii sub comanda lui Cârţu şi
Săndoi până luni, când este prevăzută
decolarea spre zări mai însorite,
respectiv Antalya,  unde vor sta până
pe 26 ianuarie. Antrenamentele
fotbaliştilor de la prima echipă sunt
precedate de  jocurile-şcoală ale
juniorilor clubului, supervizate de
Sorin Cârţu, acesta remarcând pro-
grese le acestora.


