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ALDE considerã cã o societate
trebuie sã aibã grijã de toþi mem-
brii ei. Din pãcate, România se
menþine pe primul loc în UE la
rata sãrãciei relative cu 25,4%
(date pentru 2016). Rata sãrãciei
relative se referã la ponderea din

ALDE DOLJ:  REDUCEREA SÃRÃCIEI-O PRIORITATE
 Aniºoara Stãnculescu - preºedinte ALDE
Craiova:” Creºterea mare a ratei sãrãciei

relative impune un Plan Anti Sãrãcie la nivelul
Doljului ºi al întregii Regiuni Sud Vest Oltenia”

totalul populaþiei a persoanelor
care caºtigã sub 544 lei /lunã.

In privinta acestei  rate a sãrã-
ciei relative, conform datelor ofi-
ciale de ultimã orã,  ea a crescut
îngrijorãtor în ultimii ani  în Dolj
ºi în toatã  regiunea Sud Vest Ol-
tenia, de la 28,2% in 2013 la 34,
2% în 2016.

Acest lucru  trebuie sã fie un
semnal de alarmã pentru toþi fac-
torii responsabili din zona dar ºi
pentru guvern. Din pãcate am
ajuns foarte aproape de polul sã-
rãciei reprezentat de regiunea
Nord Est (36, 1%)

Sã speram ca nivelul important
al creºterii economice înregistrat
în acest an 2017 ºi mãsurile luate
de Coaliþia PSD -ALDE privind
creºterea veniturilor se vor reper-
cuta pozitiv ºi în scãderea ratei
sãrãciei relative. ªi la nivel naþio-
nal ºi la nivelul regiunii din carea
Doljul face parte.

Oricum este limpede cã avem
nevoie de un nou Plan AntiSara-
cie la nivelul întregii regiuni SUD
VEST OLTENIA prin care sã  reu-
ºim sã scoatem din aceasta zonã a
precaritãþii cât mai mulþi oameni.

Considerãm cã autoritãþile din
întreaga regiune trebuie sã discu-
te în comun  o Strategie de com-
batere a sãrãciei pe care sã o su-
punã atenþiei guvernului.

Pompierii doljeni, obiºnuiþi cu misiu-
nile de salvare, s-au implicat, ieri, într-o
altã activitate. Astfel, cadrele Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au organizat, la sediul instituþiei, din
Craiova, o campanie de donare de sân-
ge, care continuã ºi astãzi. Aproximativ
100 de salvatori din cadrul subunitãþilor
de pompieri din Craiova doneazã, în cele
douã zile, sânge, pentru a da, celor care
au nevoie, o ºansã la viaþã. Acþiunea este
organizatã în colaborare cu Centrul Re-
gional de Transfuzie Sanguinã Craiova,
având în vedere creºterea solicitãrilor de
sânge ºi preparate de sânge necesare în
tratamentul bolnavilor cu afecþiuni seve-
re. În plus, pe 19 decembrie a.c., echipa
medicalã din cadrul Centrului Regional
de Transfuzie Sanguinã Craiova se va
deplasa în municipiul Bãileºti pentru o a
doua acþiune. Acolo s-au înscris deja pe
lisele de donatori 50 de pompieri din ca-
drul Detaºamentului de Pompieri Cala-
fat ºi Secþiei de Pompieri Bãileºti, dupã
cum au anunþat reprezentanþii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN
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Dacã avem în vedere cã vizita preºedintelui, Recep Tayyip Erdogan, în Grecia,
este prima a unui ºef de stat turc, în ultimii 65 de ani, atunci putem vorbi de un
moment istoric, în relaþiile dintre cele douã þãri. Deºi, între Atena ºi Istanbul, rãmân
suspendate, deocamdatã, dezacorduri teritoriale, existã în schimb câteva dosare
fierbinþi, precum chestiunea imigraþiei, reunificarea Ciprului, cooperarea energeti-
cã, dar ºi problema delicatã a extrãdãrii unor resortisanþi turci, în principal a unor
ofiþeri ai armatei, veniþi cu elicopterul în iulie 2016, dupã lovitura de stat ratatã,
cãrora a li se cere, imperativ, extrãdarea.
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Cãlin Popescu Tãriceanu:

În pofida strigãturilor ºi þipuriturilor

din piaþã, vrem sã întãrim

independenþa justiþiei
Preºedintele ALDE, Cãlin

Popescu Tãriceanu, a declarat,
ieri, la Arad, cu privire la protestele
din þarã, cã “în pofida strigãturilor
ºi þipuriturilor din piaþã, vrem sã
întãrim independenþa justiþiei”.
“Fantezia celor care manifestã n-
are probabil o limitã”, a spus
Tãriceanu “Pachetul de legi de
reformã a justiþiei are urmãtorul
scop, în pofida sloganurilor pe
care le strigã unii protestatari:
urmãreºte consolidarea indepen-
denþei justiþiei, întãrirea capacitãþii
justiþiei de a fi independentã,
scoaterea de sub influenþa politicã
a numirilor în funcþii înalte din
Procuraturã din zona politicã.
Deci, în pofida strigãturilor ºi
þipuriturilor din piaþã, vrem sã
întãrim independenþa ºi nu cum
încearcã unii sã spunã, cã vrem
control politic. Controlul politic
înseamnã numirea lor de cãtre
preºedinte, care este politic, ºi nu
de cãtre CSM, ºi ceea ce vrem noi
este sã punem CSM-ul sã facã
aceste numiri”, a afirmat Cãlin
Popescu Tãriceanu. De asemenea,
preºedintele ALDE a declarat cã se
doreºte reformularea articolelor
referitoare la responsabilitatea
magistraþilor, în condiþiile în care
s-au petrecut “abuzuri grave” în
justiþie. “Din pãcate, în decurs de
zece ani, aceastã prevedere de
rãspundere nu a funcþionat ºi
acest lucru a dus la abuzuri foarte
grave care, în final, au vizat
categorii largi sociale de cetãþeni,
care au trebuit sã-ºi caute drepta-
tea în altã parte. România are
printre cele mai multe procese la
CEDO, care aratã modul defectu-
os ºi abuzurile grave care s-au
petrecut în justiþie. Legea trebuie
sã fie una pentru toþi ºi, din
pãcate, în România nu este. Este
nevoie de o reformã adevãratã a
domeniului justiþiei, fãrã de care
poveºtile cu statul de drept sunt de
spus seara la copii…”, a afirmat
Cãlin Popescu Tãriceanu.
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“În cadrul PÎCCJ se înfiinþea-
zã ºi funcþioneazã Secþia de inves-
tigare a unor infracþiuni din justi-
þie care are competenþa exclusivã
de a efecuta urmãrirea penalã pen-
tru infracþiunile de corupþie ºi a
celor asimilate acestora, prevãzu-
te de Codul penal ºi de Legea 78/
2000, infracþiunile de serviciu sau
în legãturã cu acesta, precum ºi a
intracþiunilor contra înfãptuirii
justiþiei sãvârºite de judecãtori ºi
procurori, inclusiv cei care au ca-
litatea de membri ai CSM, precum
ºi de procurori ºi judecãtori mili-

Fostul principe Nicolae a ce-
rut sã i se comunice detaliile în-
mormântãrii Regelui Mihai, pre-
cum ºi poziþia sa la funeralii. „Am
vorbit cu el asearã ºi nu primise
niciun rãspuns. Dacã nu va primi
un rãspuns, tot va participa la
înmormântare, însã va rãmâne în
public ºi va trece pe lângã cata-
falc precum orice cetãþean”, a
declarat, pentru MEDIAFAX,
Radu Enache, avocatul fostului
principe.

Dupã decesul Regelui Mihai,

“Nu aº putea caracteriza acti-
vitatea Camerei Deputaþilor, dar
vã pot spune un singur lucru: mo-
dificarea legilor Justiþiei în aces-
te condiþii improprii ºi fãrã sã
avem studii de impact cu referire
la rezultatele care s-ar produce va
bulversa în mod sigur Justiþia ro-
mânã. Acest aspect se vede de
cãtre orice persoanã de bunã cre-
dinþã. Nu trebuie sã fii mare ju-
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Comisia specialã pentru Legile justiþiei
a adoptat, joi, înfiinþarea „Secþiei de investigare

a unor infracþiuni din Justiþie”, PNL
ºi USR votând împotrivã.

tari”, se menþioneazã în amenda-
mentul adoptat de majoritatea
PSD-ALDE.

Preºedintele Comisiei, deputatul
PSD Florin Iordache, a precizat cã,
în urma luãrilor de poziþie critice,
PSD a decis sã nu mai susþinã în-
fiinþarea unei “Direcþii”, ci a unei
Secþii de investigare a unor infrac-
þiuni din Justiþie. Împotriva înfiin-
þãrii acestei Secþii s-au pronunþat
în mod vehement reprezentanþii
PNL ºi USR din Comisie, care au
arãtat cã, astfel, se diminueazã
competenþele DNA.

Procurorul general al României, Augustin Lazãr:

“Dorinþa de a pune sub control Justiþia
e mai puternicã decât raþiunea”

Procurorul general al României, Augustin Lazãr, a
declarat, joi, cu referire la votul pe articole dat în Camera

Deputaþilor la legea privind statutul judecãtorilor ºi
procurorilor, cã “se pare cã dorinþa de a pune sub control

Justiþia este mai puternicã decât raþiunea”.

rist pentru a înþelege aceste lu-
cruri. Dar se pare cã dorinþa de a
pune sub control Justiþia este mai
puternicã decât raþiunea”, a de-
clarat, ieri, procurorul general al
României, Augustin Lazãr, prezent
la ºedinþa de plen a Consiliului
Superior al Magistraturii.

Plenul Camerei Deputaþilor a
adoptat pe articole proiectul de
lege privind Statutul magistraþilor,

la capãtul a 11 ore de dezbateri ºi
scandal, urmând ca data votului
final asupra proiectului sã fie de-
cisã în urmãtoarea ºedinþã a Bi-
roului Permanent. Deputaþii ma-
joritãþii parlamentare au respins
toate amendamentele opoziþiei, sin-
gurul amendamente admise fiind
cele care se referã la rãspunderea
magistraþilor în cazul erorilor ju-
diciare.

Textul primului amendament
adoptat cu 100 de voturi „pentru”,
20 de voturi „împotrivã” ºi 3 abþi-
neri, este urmãtorul: „Dupã ce pre-
judiciul a fost acoperit de stat în
temeiul hotãrârii irevocabile date
cu respectarea prevederilor alin
(6), statul se îndreaptã cu o acþiu-
ne în despãgubiri împotriva jude-
cãtorului sau procurorului care, cu
rea-credinþã sau gravã neglijenþã,

a sãvârºit eroarea judiciarã cauza-
toare de prejudicii”.

Amendamentul adoptat modifi-
cã articolul 96, alineatul 7, din Le-
gea 303/2004 privind statutul ju-
decãtorilor ºi procurorilor, care în
acest moment are urmãtorul cu-
prins: „Dupã ce prejudiciul a fost
acoperit de stat în temeiul hotãrâ-
rii irevocabile date cu respectarea
prevederilor alin. (6), statul se poate
îndrepta cu o acþiune în despãgu-
biri împotriva judecãtorului sau
procurorului care, cu rea-credinþã
sau gravã neglijenþã, a sãvârºit
eroarea judiciarã cauzatoare de pre-
judicii”. Un alt amendament adop-
tat prevede cã „pentru repararea
prejudiciului, persoana vãtãmatã se
poate îndrepta cu acþiune numai
împotriva statului, reprezentat prin
Ministerul Finanþelor Publice”.

Nicolae a cerut detalii despre funeraliile bunicului sãu
Fostul principe Nicolae a trimis o adresã cãtre Familia

Regalã, prin care cere sã i se comunice detalii privind
înmormântarea Regelui Mihai, avocatul sãu precizând

pentru MEDIAFAX cã, dacã nu i se va rãspunde,
va participa la înmormântarea bunicului sãu din public.

fostul principe Nicolae susþinea cã
nu a fost informat de familia sa cu
privire la moartea bunicului sãu,
însã va fi prezent la înmormânta-
rea de la Curtea de Argeº. Regele
Mihai a încetat din viaþa, marþi, la
ora 13.00, la reºedinþa sa din Elve-
þia, a anunþat Casa Regalã a Ro-
mâniei.

Nicolae Medforth-Mills este
acuzat de Casa Regalã a României
de tentativã de violare de domici-
liu, dupã ce ar fi forþat uºa de la
reºedinþa din Elveþia a Majestãþii

Sale, anunþa, la începutul lunii no-
iembrie, Casa Regalã, printr-un
comunicat de presã. Casa Regalã
a înaintat o plângere la poliþia elve-

þianã. Încercarea nepotului Rege-
lui Mihai de a îºi vizita bunicul a
avut loc dupã ce starea de sãnãta-
te a Majestãþii Sale s-a înrãutãþit.
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Dacã avem în vedere cã vizita pre-
ºedintelui, Recep Tayyip Erdogan, în
Grecia, este prima a unui ºef de stat
turc, în ultimii 65 de ani, atunci pu-
tem vorbi de un moment istoric, în
relaþiile dintre cele douã þãri. Deºi,
între Atena ºi Istanbul, rãmân sus-
pendate, deocamdatã, dezacorduri te-
ritoriale, existã în schimb câteva do-
sare fierbinþi, precum chestiunea imi-
graþiei, reunificarea Ciprului, coope-
rarea energeticã, dar ºi problema de-
licatã a extrãdãrii unor resortisanþi
turci, în principal a unor ofiþeri ai ar-
matei, veniþi cu elicopterul în iulie
2016, dupã lovitura de stat ratatã, cã-
rora a li se cere, imperativ, extrãda-
rea. Pentru Recep Tayyip Erdogan ex-
trãdarea acestora rãmâne o bãtãlie
simbolicã. Momentul vizitei este unul
care va fi reþinut de istorie, cum spu-
neam, fiindcã ultima deplasare a unui
ºef de stat turc a avut loc înainte ca
Cipru sã devinã independent, ºi îna-
intea progromului de la Istanbul din

septembrie 1955, eveniment dramatic
care a marcat începutul sfârºitului
pentru fosta minoritate greacã din ca-
pitala turcã. Dar relaþiile celor douã
þãri au cunoscut ºi alte momente de
tensiune, ca de pildã invazia turcã, din
1974, în Ciprul de Nord, ocuparea zo-
nei, ºi, mai recent, fluxul de imigranþi
sosiþi în Turcia pentru a intra în Eu-
ropa, via Grecia. S-a discutat mult, în
prima parte a anului trecut despre
aceastã chestiune. Guvernul Alexis
Tsipras gestioneazã precar criza, în
pofida fondurilor de susþinere primi-
te de la UE, pentru întreþinerea cen-
trelor de primire, care în realitate
aratã aidoma unor tabere de concen-
trare. Cu toate acestea, dupã decenii
de relaþii agitate, care au degenerat
în confruntarea din 1996, cele douã
þãri au antrenat un dezgheþ trei ani
mai târziu, prin ajutorul Atenei dat
Turciei, în urma seismului care a de-
vastat Istanbulul. Gestul a potenþat
detenta schimburilor economice, care

îºi gãsesc ilustrarea, în aceastã vizi-
tã, de douã zile, preºedintele Recep
Tayyip Erdogan fiind însoþit de nume-
roºi miniºtri ºi oameni de afaceri. Este
evident cã sunt chestiuni importante
de reglat între cele douã þãri: crucia-
lã este în primul rând chestiunea in-
sulei Cipru ºi apoi cea a refugiaþilor.
Astãzi, preºedintele turc are prevãzu-
tã o vizitã în regiunea Tracia, pentru
a se adresa musulmanilor turcofoni.
Apoi, vãzându-se tot mai izolat în Eu-
ropa, din cauza autoritarismului sãu
exacerbat, acest voiaj ar putea consti-
tui prilejul afirmãrii bunelor relaþii cu
þãri membre UE. Deºi, Recep Tayyip
Erdogan, politician de anvergurã, nu
este atât de naiv sã creadã cã Alexis
Tsipras chiar este un reprezentant
serios, luat în seamã la Bruxelles. În
realitate, ºi se speculeazã acest lucru,
Tsipras ar fi promis, în mai multe rân-
duri, preºedintelui turc extrãdarea
celor opt ofiþeri, care au cerut azil po-
litic, etichetaþi în þara lor drept tero-

riºti ºi asasini, de presa pro-guverna-
mentalã, numai cã potrivit Constitu-
þiei ºi legislaþiei în vigoare nu o poate
face. Indiferent ce va promite. Deºi
þãri membre NATO, Grecia ºi Turcia
au ºi alte diferendumuri, începând cu
problmea patrimoniului bizantin aflat
în Turcia, decupajul teritorial din
Marea Egee, ºi situaþia minoritãþii
musulmane din Nordul Greciei. În aju-
nul vizitei, într-un interviu acord ca-
nalului grec de televiziune Sky, Re-
cep Tayyip Erdogan a menþionat pre-
ocuparea Atenei pentru aceste subiec-
te, convenite. O referire vagã a fãcut
ºi la tratatul de la Lausanne (1923),
care stabilea hotarele Greciei ºi Tur-
ciei ºi care a prevãzut schimburi de
populaþii între cele douã state. Atunci,
1,5 milioane greci au pãrãsit Turcia ºi
500.000 de turci au pãrãsit Grecia, sta-
bilindu-se în þãrile lor. În plan regio-
nal, întâlnirea lui Alexis Tsipras cu
Recep Tayyip Erdogan, poate avea ºi
alte benefice consecinþe.

Parlamentarul a þinut sã preci-
zeze cã este extrem de important
ca doljenii sã ºtie cã PSD se þine
de cuvânt, iar mãsurile pentru
care ºi-au dat votul la alegerile
din 2016 sunt aplicate cu succes.
„Este pentru prima oarã când un
partid insistã sã respecte terme-
nele ºi sã adopte mãsurile din
Programul de guvernare votat de
Parlament în momentul învesti-
rii. Este pentru prima oarã, în mai
puþin de un an, când se adoptã
mãsuri ºi se aplicã politici majo-
re care aduc mai mulþi bani în
buzunarele românilor prin majo-
rãrile de pensii ºi salarii, intro-
duc ordine ºi criterii de valoare,
prin Legea Salarizãrii Unitare,
simplificã activitatea economicã
ºi reduc fiscalitatea ºi care de-
terminã o creºtere  economicã
consistentã, de aproape 7%, pe
primele 3 trimestre din acest an.
Sunt 100 de obiective din pro-
gramul nostru de guvernare a
cãror realizare nu poate fi pusã
la îndoialã, indiferent din ce par-
tid faci parte sau din ce parte a
eºicherului politic priveºti lucru-
rile“, a declarat Alina Tãnãsescu.

Creºtere economicã record
Poate cea mai importantã rea-

lizare a social-democraþilor în

Deputatul Alina Tãnãsescu, despre Programul de guvernare:

“Obiective ºi realizãri dupã zece luni”
Dupã ce, în urmã cu câteva zile, a vorbit despre

modificãri din Legile Justiþiei, proiect aflat în pre-
zent în dezbatere Parlamentului, deputatul Alina
Tãnãsescu revine astãzi cu o analizã a obiective-
lor ºi realizãrilor guvernãrii PSD dupã primele zece
luni ale acestui an. Analiza a fost prezentatã re-
cent în cadrul unei ºedinþe a conducerii partidului
ºi dovedeºte cã implementarea mãsurilor propuse
în Programul de guvernare al PSD contribuie sem-
nificativ la procesul de dezvoltare al României.

acest an vine din zona economi-
cã. Afirmaþia este susþinutã de
creºterea economicã înregistra-
tã de þara noastrã, care a dus Ro-
mânia pe primul loc la nivel mon-
dial într-un top realizat de Fon-
dul Monetar Internaþional. „Creº-
tere economicã asumatã era de
5,5%, iar cea realizatã de þara
noastrã este de 7 %. Aceste ci-
fre sunt confirmate de insititu-
þiile internaþional, precum FMI
care, într-un top mondial esti-
mat pentru primele nouã luni ale
acestui an, au plasat România pe
primul loc la capitolul creºterea
economicã, înaintea unor þãri
precum China sau India. Veºtile
bune nu se opresc însã aici.
Dacã ne uitãm la valoarea PIB
observãm cã aceasta este de 842
miliarde lei, faþã de cea asumatã
de 815 miliarde lei, în vreme ce
datoria guvernamentalã a scãzut
la 37,4 % din PIB, faþã de cea
asumatã de 39 % din PIB. Tot
aici putem aminti ºi faptul cã s-a
reuºit creºterea gradului de ab-
sorbþie al fondurilor europene,
care a ajuns acum la nouã pro-
cente, ceea ce plaseazã România
între ºi Germania ºi Franþa din
acest punct de vedere“, a preci-
zat Alina Tãnãsescu, care a adã-
ugat cã Guvernul PSD-ALDE a

reuºit, de asemenea, sã pãstreze
deficitul sub 3%.

Veºti bune pentru tineri
Douã capitole extrem de im-

portante pentru social-democraþi
unde au fost implementate o se-
rie de mãsuri sunt educaþia ºi ti-
nerii. Conform deputatului Ali-
na Tãnãsescu, printre multe alte
realizãri, în primele zece luni ale
acestui an, a fost finalizatã con-
strucþia a 80 de ºcoli ºi grãdini-
þe, în vreme ce fondul pentru
bursele acordate studenþilor a
fost majorat de 2,5 ori, ajungând
de la 83 de lei pe lunã, la 201
lei. „Aºa cum am demonstrat în
nenumãrate rânduri, PSD pune

accent pe educaþie ºi tineri. Asta
pentru cã înþelegem cã trebuie
sã investim în viitor. Astfel, nu
este de mirare cã multe dintre
mãsurile luate în aceste prime
zece luni ale anului au avut în
vedere aceste capitole. Din da-
tele Ministerului Educaþiei, în
aceastã perioadã au fost finali-
zatã construcþia a 46 de ºcoli ºi
24 de grãdiniþe. Mai mult, am
extins programul pilot «Masã
caldã» la 100 de ºcoli prin in-
cluderea de programe tip after-
school“ ºi, de asemenea, am re-
alizat peste 100 de clase de în-
vãþãmânt dual. În plus, prin pro-
gramul «ªcoala pentru toþi» au
fost acceptat la finanþare peste

60 de proiect în valoare de 82
de milioane de euro. Toate aces-
tea, precum ºi alte mãsuri, duc
la îmbunãtãþirea sistemului de
educaþie din þara noastrã, un ob-
iectiv extrem de important pen-
tru PSD“, a declarat Alina Tã-
nãsescu.

Parlamentarul doljean a men-
þionat ºi câteva dintre mãsurile
care au vizat tinerii, cum ar fi
majorarea fondului de burse pen-
tru studenþi, dar ºi faptul cã
aceºtia beneficiazã de transport
gratuit pe calea feratã pe parcur-
sul întregului an. Totodatã, au
fost adoptate ºi legile care re-
glementeazã ucenicia ºi stagia-
tura, dar ºi Legea intership-ului.
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Reamintim cã, procurorii ºi
poliþiºtii de crimã organizatã cra-
ioveni împreunã cu lucrãtorii
SRI, DGIPI ºi DGA au destruc-
turat gruparea infracþionalã co-
ordonatã de Laurenþiu Ilie Lazãr,

zis „Tãtuþu” în decembrie 2012.
În rechizitoriul întocmit la fi-

nalizarea cercetãrilor, procuro-
rii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova au dispus trimiterea
în judecatã a 21 de persoane.
Este vorba despre Laurenþiu Ilie
Lazãr, comisar-ºef la Serviciul
de Investigare a Fraudelor de la
IPJ Olt, soþia sa, Valeria Lazãr,
Mihai Rãzvan Buzatu ºi fratele
sãu, Bogdan Alexandru Buzatu,
bãieþii lui Florian Buzatu, fostul
preºedinte al SIF Oltenia, in-
spector principal Bogdan Cipri-
an Gheorghiceanu, tot de la IPJ
Olt, Costinel Silviu Ghiþã, Iliuþã
Adrian Boagiu, Liviu Dumitru
Voiculescu, Radu Moruºi, Leo-
nard Ionuþ Poteraº, Ion Ences-
cu ºi Florin Bîlteanu – director
executiv adjunct, respectiv di-
rector la Administraþia Finanþe-
lor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii (AFPCM) Olt –, Gheor-
ghiþa Pruniºoarã ºi Anastasia Lio-
veanu, ambele consilieri superi-
ori la DGFP Olt, Gheorge Bãdi-
þã, patronul Marconf din Piatra
Olt, Marin Mihãilã, Silviu Ion
Bãlþoi, Iulian Marius Toma, Flo-
rin Anton, George Þîrcomnicu ºi
Stadian Stãnescu. În sarcina lor
s-au reþinut infracþiunile de con-
stituire sau aderare la un grup
infracþional organizat, ºantaj,
complicitate la infracþiunea de
delapidare, complicitate la orga-
nizarea ºi desfãºurarea de acti-
vitãþi ilicite în domeniul jocuri-

Ofiþer al IPJ Olt ºi soþia sa,Ofiþer al IPJ Olt ºi soþia sa,Ofiþer al IPJ Olt ºi soþia sa,Ofiþer al IPJ Olt ºi soþia sa,Ofiþer al IPJ Olt ºi soþia sa,
condamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tcondamnaþi la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Unsprezece persoane, trimise în judecatã
în urmã cu mai bine de patru ani de procuro-
rii DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova,
pentru infracþiuni de crimã organizatã, ºi-au
aflat sentinþele, miercuri, 6 decembrie a.c.
Este vorba despre gruparea coordonatã, po-
trivit anchetatorilor, de comisarul-ºef Lau-
renþiu Ilie Lazãr, zis „Tãtuþu”, de la Servi-
ciul de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ
Olt, dosar în care au fost inculpate nu mai

puþin de 21 de persoane, între care angajaþi
cu funcþii de conducere ºi de execuþie din
cadrul Finanþelor Publice din Olt, dar ºi ad-
ministratori de firme din Olt ºi Dolj. Dosarul
iniþial s-a disjuns, cei 11 inculpaþi, între care
se aflã ºi „Tãtuþu”, dar ºi soþia sa, au fost
judecaþi separat, iar miercuri, judecãtorii cra-
ioveni i-au achitat pe ºase dintre ei, ceilalþi
cinci primind pedepse cu suspendare. Hotã-
rârea nu este definitivã.

lor de noroc, tentativã la infrac-
þiunea de înºelãciune, abuz în
serviciu contra intereselor per-
soanelor, conflict de interese,
evaziune fiscalã, delapidare ºi
bancrutã frauduloasã.

Bazele afacerii
„de familie”,
puse în 2008

Potrivit procurorilor DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova,
gruparea coordonatã de Lauren-
þiu Lazãr zis „Tãtuþu” a luat fi-
inþã în anul 2008. Astfel, potri-
vit DIICOT, comisarul-ºef La-
zãr, împreunã cu soþia sa, Vale-
ria, administrator la SC ROEDIL
SRL Slatina (cu obiect de acti-
vitate asigurarea pazei), ºi in-
spectorul principal de poliþie
Bogdan Gheorghiceanu, care îi
era coleg de serviciu la IPJ Olt,
au constituit un grup infracþio-
nal în scop de ºantaj, evaziune
fiscalã ºi spãlare de bani. Cei doi
ofiþeri de poliþie au efectuat acte
de cercetare penalã în mai mul-
te cauze, în interesul unor oa-
meni de afaceri, care desfãºu-
rau relaþii comerciale între fir-
mele lor ºi SC ROEDIL SRL Sla-
tina, administratã în acte de Va-
leria Lazãr. Potrivit anchetatori-
lor, însã, în fapt, firma era ad-
ministratã chiar de Laurenþiu
Lazãr, care se ocupa personal de
negocierea contractelor de pazã,
plata salariaþilor ºi orice alte ac-
tivitãþi care implica întocmirea de
documente în relaþia cu alte per-
soane fizice sau juridice, exis-
tând indicii temeinice de sãvâr-
ºire a infracþiunii de conflict de
interese. Astfel, în perioada
2007-2011, aceastã societate a

încasat peste 1.000.000 de euro
din servicii care nu au fost exe-
cutate, iar pentru a justifica
scoaterea banilor din gestiune
inculpaþii înregistrau cheltuieli
nereale în evidenþa contabilã,
dupã cum au consemnat procu-
rorii în referatul prin care au
cerut, în decembrie 2012, ares-
tarea preventivã a 10 dintre mem-
brii grupãrii.

S-au orientat ºi
spre „maºinuþe”
mãsluite

Anchetatorii au mai reþinut cã
Lazãr ºi Gheorghiceanu, în pe-
rioada anilor 2008-2011, au în-
ceput sã asigure protecþie, pe
raza judeþului Olt, în domeniul
organizãrii ºi desfãºurãrii de ac-
tivitãþi comerciale ilicite din sfe-
ra jocurilor de noroc pentru mai
multe persoane, între care ºi in-
culpatul Leonard Ionuþ Poteraº
zis Leo, asociat unic la SC VI-
PEXIM COM SRL Craiova, fir-
mã în prezent radiatã. Afacerea
consta în introducerea ilegalã pe
teritoriul României a unor apara-
te de joc de tipul slot-machines,
la care era înlocuitã placa de bazã
cu una contrafãcutã. Iar când un
control al Poliþiei Caracal l-a de-
pistat pe Poteraº cu aparatul mãs-
luit, cei doi ofiþeri au intervenit la
colegii lor pentru ca dosarul sã
fie soluþionat favorabil.

ªi-au sprijinit
asociaþii sã
obþinã
rambursãri
ilegale de TVA

Un alt palier al activitãþii infrac-

þionale a fost acordarea nelegalã
a unei rambursãri ilegale de TVA,
în cuantum de 2.931.300 lei, în
anul 2010, cãtre SC Marconf
SRL Piatra Olt, unde director era
asociatul lor, Gheorghe Bãdiþã.
Rambursarea de TVA a fost soli-
citatã ca urmare a unor tranzac-
þii fictive ºi a fost acordatã cu
sprijinul organelor fiscale, în spe-
þã Florin Bîlteanu, director exe-
cutiv adjunct, Ion Encescu, di-
rector al Administraþiei Finanþe-
lor Publice Pentru Contribuabili
Mijlocii (AFPCM) Olt ºi consi-
lierii superiori Anastasia Liovea-
nu ºi Gheorghiþa Pruniºoarã din
cadrul DGFP Olt. De altfel, la
percheziþia efectuatã de ofiþerii
craioveni din cadrul Direcþiei Ge-
nerale Anticorupþie au fost gãsite
în biroul Gheorghiþei Pruniºoarã
documente contabile ale SC Mar-
conf SRL Piatra Olt pe care nu
ar fi trebuit sã le deþinã. În plus,
s-a mai stabilit cã Mihai Rãzvan
Buzatu ºi Bogdan Alexandru Bu-
zatu, în perioada 2008 – 2010,
au încheiat contracte de prestãri
servicii pazã cu SC ROEDIL SRL
Slatina, la un preþ de 75 de ori
mai mare faþã de cât cereau alþi
furnizori de servicii de pazã, dupã
cum au mai precizat procurorii
DIICOT Craiova.

Cinci
condamnaþi,
ºase achitaþi

Dosarul cu cei 21 de incul-
paþi s-a înregistrat, în iunie

2013, pe rolul Curþii de Apel
Craiova, de unde anul urmãtor
a fost declinat la Tribunalul
Dolj. Aici s-au format douã do-
sare separate, cel cu 11 incul-
paþi, între care Laurenþiu Lazãr
ºi soþia sa, fiind soluþionat mier-
curi, 6 decembrie a.c.. Magis-
traþii Tribunalului Dolj i-au con-
damnat doar pe cinci dintre in-
culpaþi, la pedepse cu suspen-
dare, ceilalþi ºase fiind achitaþi.
Astfel, Laurenþiu Ilie Lazãr a
primit 2 ani ºi 8 luni închisoare
cu suspendare pe durata unui
termen de supraveghere de 4
ani; soþia sa, Valeria 2 ani în-
chisoare cu suspendare pe du-
rata termenului de încercare de
4 ani; Buzatu Mihai Rãzvan ºi
Buzatu Bogdan Alexandru câte
3 ani închisoare cu suspendare
pe perioada unui termen de su-
praveghere de 5 ani, iar Bãdiþã
Gheorghe a primit 6 luni închi-
soare cu suspendare pe durata
termenului de încercare de 3 ani.
Gheorghiceanu Bogdan Ciprian,
Voiculescu Liviu Dumitru, Po-
teraº Leonard Ionuþ, Ghiþã Cos-
tinel Silviu, Boangiu Iliuþã Adri-
an ºi Morusi Radu au fost achi-
taþi. În schimb, Valeria Lazãr are
de achitat cãtre ANAF – DGRFP
Craiova 26.218 lei (11.985 lei
impozit pe profit ºi 14.233 lei
TVA de platã) precum ºi la do-
bânzile legale ºi penalitãþile de
întârziere aferente, iar Buzatu
Mihai Rãzvan ºi Lazãr Lauren-
þiu Ilie trebuie sã plãteascã
456.000 lei despãgubiri civile
cãtre partea civilã SC Univers
SA, la care se adaugã dobânda
legalã pânã la data plãþii debitu-
lui. Judecãtorii craioveni au
menþinut sechestrul pe bunuri-
le soþilor Lazãr ºi au dispus
confiscarea, de la Leonard Po-
teraº, a aparatelor de joc de tip
slot maºine ºi sumelor de bani
rezultate din exploatarea aces-
tora. Hotãrârea de miercuri a
Tribunalului Dolj nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.

Cât despre al doilea dosar, ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj au
anunþat cã vor pronunþa sentin-
þa tot în cursul acestei luni.
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Serviciile de proiectare pen-
tru Casa Rusãnescu au fost es-
timate de municipalitate la suma
de 95.000 de lei. Pe lângã pro-
iectul tehnic, autoritãþile au mai
cerut ºi alte studii pe baza cãro-
ra se vor începe lucrãrile la imo-
bilul de pe bulevardul ”ªtirbei
Vodã”, nr. 2: un studiu istoric ºi
documentar fotografic, dat fiind
faptul cã este vorba de o clãdire
monument istoric, un studiu ge-
otehnic ºi o expertizã „de com-
ponente artistice”, dupã cum se
precizeazã în documentaþia pen-
tru licitaþie, postatã pe SEAP.
Criteriul stabilit de municipalita-
te a fost preþul cel mai scãzut,
iar recent licitaþia a fost atribui-
tã unei firme de proiectare din
Craiova, care ºi-a depus oferta
în termenul stabilit de autoritãþi.

Locuinþa boierilor Rusãneºti
Casa Rusãnescu se aflã în

“În acest moment, lucrãm la
Baza Sportivã Multifuncþionalã. În
prima parte, am construit un teren
cu gazon natural, pentru timp de
varã, unde fac orele de sport elevii
de gimnaziu. Efectiv nu aveau unde
sã facã miºcare aceºti copii. Am
avut posibilitatea atunci ºi am in-
vestit. Iar acum, continuãm cu
vestiarele ºi cu utilitãþile. Totoda-
tã, avem în vedere sã construim
un teren de sport, de 800 mp, cu
gazon sintetic. Valoarea totalã a
proiectului se ridicã la peste 7 mi-
liarde de lei ºi sperãm sã-l termi-
nãm pânã la finele anului curent”,
a subliniat Lucian Vînãtoru, prima-
rul localitãþii Argetoaia.

90 de copilaºi, în casã nouã
Reprezentanþii administra-

þiei publice locale acordã o
mare atenþie educaþiei. Re-
cent, s-a semnat contractual
de finanþare pentru o grãdi-
niþã nouã. Anul viitor cei 90
de copilaºi preºcolari se vor
putea bucura de o locaþie
nouã, modernã, dotatã la
standarde europene. “Am fost
ºi noi prinºi în Programul Na-
þional de Dezvoltare Localã
cu o investiþie, ºi anume, o
grãdiniþã. Este vorba de 9 mi-
liarde de lei. Am semnat deja

PNL Dolj a depus ieri, o co-
roanã ºi candele la bustul Regelui
Mihai I al României, monument
amplasat lângã Universitatea din
Craiova. Am ales sã aducem, în
felul acesta, un omagiu Majestãþii
Sale, personalitate puternic legatã
de Municipiul Craiova prin fãuri-
rea unor instituþii de educaþie ºi
culturã, cum ar fi Universitatea din
Craiova ºi Filarmonica Oltenia.
Dispariþia Regelui Mihai I consti-
tuie un moment de reflecþie al în-
tregii societãþi româneºti asupra
destinului democratic ºi euro-

Casa Rusãnescu pregãtitã sã devinãCasa Rusãnescu pregãtitã sã devinãCasa Rusãnescu pregãtitã sã devinãCasa Rusãnescu pregãtitã sã devinãCasa Rusãnescu pregãtitã sã devinã
Muzeul CraioveiMuzeul CraioveiMuzeul CraioveiMuzeul CraioveiMuzeul Craiovei

Patru imobile din Craiova au fost trecute de municipali-
tate pe lista scurtã a clãdirilor ce urmeazã sã fie reabilitate
pe proiecte europene. Casa Rusãnescu, cunoscutã mai
mult sub denumirea de Casa Cãsãtoriilor, are cele mai
mari ºanse de a fi modernizatã prima, autoritãþile reuºind
sã adjudece, recent, licitaþia pentru partea de proiectare.

centrul oraºului, foarte aproape
de Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” ºi având o laturã chiar pe
strada Unirii, odinioarã calea de
promenadã a Craiovei. Denumi-
rea i se trage de la proprietarul
sãu, boierul craiovean ªtefan D.
Rusãnescu, care a construit-o
pentru a locui împreunã cu fa-
milia, ceea ce s-a ºi întâmplat mai
multe generaþii la rând. Despre
Rusãneºti, istoricii spun cã îºi
trag numele de la satul cu acelaºi
nume care se afla în judeþul Olt
(fost în judeþul Romanaþi), la
aproximativ 30 km de oraºul Co-
rabia ºi aproximativ 35 km de
Caracal. Mai târziu, cercetãtorii
istoriei locale au stabilit cã ªte-
fan Rusãnescu a fost socrul lui
Vasile Geblescu, cel care a con-
struit Hotelul „Geblescu” de pe
strada Unirii, cunoscut acum ca
Hotel New York, ºi acum o clã-
dire emblematicã a Craiovei.

Locul de întâlnire al unioniºtilor

De-a lungul anilor, mai mulþi
moºtenitori ai familiei Rusãnescu,
au locuit în aceastã casã. Datori-
tã spaþiului generos, imobilul le-a
servit de locuinþã. Pe placa come-
morativã care se aflã la intrare este
menþionat faptul cã, în respecti-
vul imobil, s-au desfãºurat, între
anii 1915-1916, întruniri ale ma-
rilor oameni politici ºi partioþi care
erau angajaþi în slujba fãuririi Ro-
mâniei Mari. Fiind naþionalizatã în
timpul comuniºtilor, construcþia a
primit diverse destinaþii, într-o
perioadã funcþionând acolo chiar
ºi sediul fostei echipe de fotbal
„Universitatea Craiova”. Ultima
restructurare cunoscutã este cea
din anul 1999, de cãtre municipa-
litate, atunci fiind refãcute însã
doar interioarele.

Monument istoric de secol 19
Arhitecþii care au studiat clãdi-

rea au încadrat-o în stilul arhitectu-
ral practicat la sfârºitul secolului al
19-lea, indentificând mai multe ele-
mente – îndeosebit la interioare –
ale stilului baroc târziu sau Art Deco.
Construcþia este formatã din par-
ter, etaj ºi un pod înalt, spre care se

face accesul pe o scarã interioarã
îngustã, din lemn. Clãdirea impre-
sioneazã ºi prin scara principalã
monumentalã, executatã din mar-
murã, cu o balustradã deosebitã din
fier forjat. Deasupra sa se aflã un
luminator, care a avut un vitraliu
decorativ valoros. Acesta a fost dis-
trus la cutremurul din 1977 ºi înlo-
cuit cu sticlã simplã. Arhitecþii no-
teazã ºi ornamentaþia bogatã pe care
imobilul îl deþine ºi la exterior, în
special peste cupola de colþ a aco-
periºului, dar ºi la corniºe.

Imobilul va fi reabilitat
cu fonduri europene

Primãria Craiova a devenit pro-
prietarul clãdirii în 2008, în urma

unei acþiuni în justiþie ºi a transfor-
mat-o în sediu pentru Serviciul de
Stare Civilã, în sãlile de acolo ofi-
cializându-se, chiar ºi acum, cunu-
niile civile. Pentru cã imobilul este
deriorat, autoritãþile ºi-au propus sã
îl reabiliteze cu bani europeni. Pro-
fitând de faptul cã este o clãdire
monument istoric, fondurile vor fi
accesate prin Programul Operaþio-
nal Regional (POR) 2014-2020, Axa
5, prin care se alocã bani pentru
monumentele istorice. Dupã ce va
fi reabilitatã, în Casa Rusãnescu va
fi amenajat Muzeul Craiovei, care
va adãposti obiecte de valoare, hãrþi,
cãrþi care amintesc ºi vorbesc de-
spre istoria oraºului nostru.

LAURA MOÞÎRLICHE

Argetoaia: O grãdiniþã de 9 miliarde de leiArgetoaia: O grãdiniþã de 9 miliarde de leiArgetoaia: O grãdiniþã de 9 miliarde de leiArgetoaia: O grãdiniþã de 9 miliarde de leiArgetoaia: O grãdiniþã de 9 miliarde de lei
La Argetoaia se lucreazã intens la Baza Sportivã

Multifunþionalã. Un proiect de anvergurã menit sã
încurajeze miºcarea în rândul tinerilor.  Planurile admi-
nistraþiei au început sã prindã contur de prin 2008.
 Consilierii locali au suspendat o perioadã lucrãrile din
lipsã de finanþare, dar anul acesta printr-o hotãrâre de
consiliu local s-a decis reluarea ºi finalizarea proiectului.

contractual de finanþare, ur-
meazã etapa cu proiectul ºi
execuþia. Avem în jur de 90
de copilaºi care învaþã în trei
grup. Douã grupe erau gãz-
duite în incinta ºcoalii gene-
rale, iar o grupã într-o casã
private. Acum, avem posibili-
tatea sã-i strângem împreunã,
într-un singur loc. Va fi un loc de
poveste, va fi un loc ubde copilaºii
vor veni cu mare drag ºi interes”, a
mai spus primarul Lucian Vînãtorul.

Iluminat stradal în toatã comuna
Comuna Argetoaia a început în

2017 un proiect amplu care constã
în iluminatul stradal. Este vorba de
DJ 606 A ºi DJ 606 C. Proiectul se
va finaliza în 2018. “Sufeream din

acest punct de vedere. Am fãcut
tot ce ne-a stat în putinþã ºi am im-
plementat acest proiect. Iluminatul
stradal face parte din strategia de
siguranþã a cetãþeanului. Cum cetã-
þeanul este cel mai important, am
considerat cã trebuie sã avem lu-
minã în toatã comuna. Mai sunt bã-
trâni care merg pe marginea dru-
mului seara, sunt tineri care circulã
cu bicicletele. Am rezolvat astfel o

problemã de viaþã ºi de moar-
te. Nu ne oprim aici. Vom
continua. Iluminatul stradal
a fost un proiect important
pentru noi. Acum aºteptãm
o finanþare pe PNDL III. Am
înþeles cã se face o rectifi-
care ºi ni se va redistribui o
sumã pentru asfaltarea a 6
km de drum judeþean. Aºa cã
putem sã bifãm ºi aceastã re-
alizare tot în 2017”, a mai
spus edilul localitãþii.

   MARGA BULUGEAN

PNL Dolj: Omagiu adusPNL Dolj: Omagiu adusPNL Dolj: Omagiu adusPNL Dolj: Omagiu adusPNL Dolj: Omagiu adus
Regelui Mihai IRegelui Mihai IRegelui Mihai IRegelui Mihai IRegelui Mihai I

atlantic al þãrii. Partidul Naþional
Liberal apreciazã cã Majestatea
Sa, Regele Mihai I, a fost un lider
responsabil, un spirit demn ºi un
partener istoric ºi cã rolul Casei
Regale a României va fi benefic
pentru destinul þãrii. Dupã un
moment de reculegere, delegaþia
liberalã s-a deplasat la Catedrala
Mitropolitanã Sf. Dumitru din Cra-
iova unde a semnat în Cartea de
Condoleanþe ºi a transmis un me-
saj de susþinere pentru Familia
Regalã a României.

BIROUL DE PRESÃ PNL DOLJ



6 / cuvântul libertãþii vineri, 8 decembrie 2017educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

 Ministerul Tineretului ºi Spor-
tului a derulat, în parteneriat cu
Ministerul Educaþiei Naþionale,
Proiectul „Campionii României”,
prin care glorii ale sportului româ-
nesc vor merge în instituþii de în-
vãþãmânt din toatã þara, pentru a-
ºi prezenta povestea vieþii ºi înce-
putul carierei sportive, îndemnân-
du-i pe elevi sã se uite la elite  ºi sã
le urmeze exemplul. „Astãzi (ieri –
n.r.) am fãcut debutul acestui pro-
gram, ºi mulþumim conducerii
Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti”
pentru aceastã manifestare. Vor
urma ºi alte acþiuni de acest gen,
la Colegiile Naþionale „Carol I” ºi

Ieri,  sala de festivitãþi „ Prof.dr.univ.dr. Ion
Zamfirescu”, din cadrul Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova a fost o gazdã pri-
mitoare a unei festivitãþi emoþionante – debu-
tul campaniei naþionale „Campionii României”
– proiect derulat , în parteneriat, de Ministe-
rului Tineretului ºi Sportului, ºi Ministerul Edu-
caþiei Naþionale, prin reprezentanþii lor din ju-

deþe. La manifestarea inauguralã au participat
trei mari glorii ale sportului românesc – atle-
tele Natalia Andrei ºi Cristieana Cojocaru, pre-
cum ºi voleibalistul Nicu Stoian. Fiecare ºi-a
expus propria poveste ºi a împãrtãºit experien-
þa de viaþã, dar, la unison, au transmis un me-
saj – este nevoie de practicarea sportului, nu
neapãrat cel de performanþã.

„Elena Cuza”, fiind astfel de ma-
nifestãri . Vor fi în faþa asistenþei
trei dintre cei mai mari performeri
ai României, care vã vor împãrtãºi
din experienþa lor”, a precizat
Origen Staicu, consilier în cadrul
Direcþiei Judeþene de Sport ºi Ti-
neret Dolj.

Trei glorii, în faþa elevilor
Invitaþii de galã nu au stat foar-

te mult în aºteptare ºi le-au vorbit
copiilor. Fiecare intervenþie trebu-
ie menþionatã, deoarece vorbi de
modele, unele pe care trebuie sã le
urmeze tinerii, indiferent de carie-
ra la care s-au gândit. Prima a vor-

bit Natalia Andrei, multiplã cam-
pioanã mondialã, europeanã, par-
ticipantã la douã ediþii ale Jocuri-
lor Olimpice (1976 ºi 1980): „Mã
bucur cã sunt aici, lângã voi. Eram
copil ºi mergeam, pânã la ºcoalã,
ºapte km., pe jos, dus – întors, din
satul unde locuiam, pentru a ajun-
ge la ºcoalã. De multe ori întâr-
ziam, astfel cã o luam la fugã ºi
aºa m-a descoperit profesorul de
sport. Am început cu un cros ºco-
lar, unde am câºtigat, iar de acolo
am urmat performanþa. Vãd acum,
pe ecran (în salã fiind prezentate
imagini de la Campionatele Euro-
pene indoor din 1975, de la Kato-
wice, Polonia – n.r.) ºi mã încear-
cã o emoþie. Am învins-o, atunci,
pe marea Tatiana Kazankina, din
URSS, ºi nimeni nu credea. Vreau
sã vã transmit cã trebuie sã vã ur-
maþi visul, indiferent de ceea ce
doriþi în carierã,   ºi sã faceþi sport,
nu neapãrat de performanþã , dar
este bine pentru sãnãtatea voastrã”.
Dupã Natalia Andrei, a vorbit Cris-
tieana Cojocaru  , medaliatã cu
bronz la Jocurile Olimpice din
1984, de la Los Angeles, în proba
de 400 mg: „Sportul , ºi nu numai,
înseamnã sacrificii. Eu am înce-
put atletismul în cls. a VI-a ºi am
muncit. Am mers, în paralel, ºi cu
studiile, dar mi-am dedicat viaþa
sportului. Sunt onoratã sã vin într-

o ºcoalã de elitã ºi sã mã prezint în
faþa voastrã, cei care veþi duce mai
departe România. Nu înseamnã
neapãrat sã faceþi sport de perfor-
manþã, dar faceþi miºcare, iar ca-
riera pe care o veþi alege nu se poate
brealiza fãrã sacrificii. Am vãzut,
pe ecran, iamgini cu mine, atunci
când eram tânãrã, ºi m-am bucu-
rat cã am fost recunoscutã de prie-
tenul meu, Nicu Stoian ”. A fost,
practic, cedarea microfonului cã-
tre marele voleibalist  Nicu Stoian,
meddaliat cu bronz la Jocurile Olim-
pice din 1980, de la Moscova, titu-
lar într-o echipã care îi avea în com-
ponenþã, printre alþii, pe Laurenþiu
Dumãnoiu, Gunther Enescu, Ma-
rian Pãuºescu, Mircea Tutovan (toþi
de la Dinamo), Sorin Macavei, Nicu
Pop, Sorin Mina (de la Steaua) care
nu a pregetat sã vorbeascã: „Eram
un copil dintr-un sat de pe lîngã
Rîmnicu-Sãrat ºi am fost remarcat
de cãtre profesorul de sport, dato-
ritã înãlþimii mele, ºi m-a îndreptat

spre volei. A fost prima mea ºansã.
A doua a venit de la Craiova, unde
am fost preluat de marele antre-
nor Radu Zamfirescu (nea
Zefi), care m-a titularizat. Apoi,
ce-a de-a de-a treia oportunitate
a venit de la marele Nicolae So-
tir, antrenor al echipei naþionale a
României, care m-a titularizat în
faþa lui Mircea Tutovan. Chiar i-
am spus, atunci, înainte de Mos-
cova, cã nu pot intra în teren în
faþa unei mari glorii. Mi s-a dat în-
credere ºi am mers mai departe, dar,
ºi asta vreau sã vã spun, trebuie sã
munciþi ºi sã faceþi sport. Despre
mine pot sã vã spun cã în familie
una dintre limbile vorbite este „vo-
lei”, cu atât mai mult cu cât am o
soþie care a fost, la rândul ei, mare
voleibalistã (Lucreþia Mirea –
„creaþa”, aºa cum era alintatã de
fani, din marea echipã din anii 1980
– 1990 – n.r.). Urmãriþi-vã visul,
dar munciþi pentru realizarea lui”.

CRISTI PÃTRU

În 2016, programul a investit în
21.000 de proiecte care au implicat
79.000 de organizaþii ce activeazã
în domeniul educaþiei, formãrii ºi de
tineret - cu 15% mai mult decât în
2015. De asemenea, cu o creºtere
de 7,5% a bugetuluialocat în com-

Erasmus a investit în 21.000 de proiecte
care au implicat 79.000 de organizaþii

Programul Erasmus a împlinit 30 de ani de
existenþã în 2017. Cu aceastã ocazie, Comisia
Europeanã a prezentat, la finalul lunii noiem-
brie, realizãrile programului Erasmus+ în 2016,

în cadrul unui raport ce confirmã succesul
acestuia, el oferind, timp de trei decenii, în
special tinerilor, posibilitatea de a-ºi îmbogãþi
cunoºtinþele cãlãtorind într-o altã þarã.

paraþie cu anul precedent, Uniunea
Europeanã a investit o sumã record
de 2,27 miliarde euro pentru a spri-
jini 725.000 de europeni cu burse
de mobilitate pentru studii, forma-
re, predare, muncã sau voluntariat
în strãinãtate. Aceast numãr duce

totalul participanþilor la mai mult de
2 milioane de la începutul progra-
mului actual, în 2014, ºi pânã în
prezent. În anul universitar 2015/
2016, programul Erasmus+ a per-
mis instituþiilor de învãþãmânt su-
perior sã trimitã ºi sã primeascã
330.000 de studenþi ºi personal di-
dactic, din care 26.000 cãtre ºi din
þãrile partenere. Franþa, Germania
ºi Spania au fost principalele trei þãri
care au trimis studenþi ºi angajaþi par-
ticipanþi la program, în timp ce Spa-
nia, Germania ºi Marea Britanie au
fost cele mai populare trei þãri-gaz-
dã. „Erasmus+ a ajuns acum la ju-
mãtatea drumului sãu de 7 ani. Sunt
mândru sã vãd felul în care progra-
mul a acþionat ca un vector al uni-
tãþii în Europa. Mobilitatea Eras-
mus+ dezvoltã capacitãþile ºi com-
petenþele ºi consolideazã o identi-
tate europeanã, care integreazã ºi
îmbogãþeºte identitãþile naþionale ºi

regionale.”, a subliniat Comisarul
pentru educaþie, culturã, tineret ºi
sport, Tibor Navracsics.

Oportunitãþi pentru 3,7%
din tinerii din UE

Raportul aratã felul în care Eras-
mus+ a contribuit în 2016 pentru
a rãspunde la provocãrile sociale
mai ample. Acesta include acþiuni
menite sã promoveze incluziunea
socialã ºi sã asigure faptul cã tine-
rii dobândesc competenþe sociale,
civice ºi interculturale ºi învaþã sã
gândeascã critic. Actualul program
Erasmus+, în perioada 2014-2020,
dispune de un buget de 14,7 mili-

arde de euro ºi va oferi oportuni-
tãþi pentru 3,7% din tinerii din UE
de a studia, de a se forma, de a
câºtiga experienþã profesionalã ºi
de a participa la acþiuni de volun-
tariat în strãinãtate (adicã aproxi-
mativ 3,3 milioane de tineri).  Aria
geograficã de aplicare a programu-
lui s-a extins de la 11 þãri în 1987
la 33 în prezent (cele 28 de state
membre ale Uniunii Europene, pre-
cum ºi Turcia, fosta Republicã
Iugoslavã a Macedoniei, Norvegia,
Islanda ºi Liechtenstein). De ase-
menea, programul este deschis þã-
rilor partenere din întreaga lume.

MARGA BULUGEAN
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Cariera dirijorului Alexander
Walker i-a prilejuit acestuia cola-
borarea cu orchestre de pe întreg
mapamondul. În Marea Britanie, a
dirijat The City of London Sinfo-
nia, BBC Philharmonic (într-un
concert care a fost difuzat la
postul de radio BBC Radio 3), cu
New Queens Hall Orchestra ºi cu
Russian Orchestra of London. De
asemenea, a colaborat cu Royal
Philharmonic Orchestra, în con-
certe ºi înregistrãri, ca ºi în recen-

Vioara lui George Enescu rãsunã, din nou, la Filarmonica „Oltenia”

A cântat în peste 500 de concerte ca solist pe tot cuprinsul Euro-
pei ºi Asiei, iar astã-searã revine pe scena Filarmonicii „Oltenia”
din Craiova cu a sa vioarã Guarnieri 1731 „Catedrala”, care i-a
aparþinut lui George Enescu, aflatã în patrimoniul Muzeului Naþio-
nal „George Enescu”. Este vorba despre reputatul muzician Ga-
briel Croitoru, care, în compania Orchestrei Simfonice a institu-
þiei, condusã de dirijorul Alexander Walker (Anglia), va cânta Ba-
lada pentru vioarã ºi orchestrã de George Enescu ºi Concertul nr. 3 în
Si minor pentru vioarã ºi orchestrã, op. 61 de Camille Saint-Saens.
Concertul începe la ora 19.00 ºi mai propune spre audiþie lucrarea
„Marea” (3 schiþe simfonice) de Claude Debussy.

tul eveniment dedicat aniversãrii
compozitorului Edward Elgar, care
a avut loc la Malvern.

Dirijorul este implicat în proiecte
cu Royal Opera House, Covent
Garden, ºi a efectuat turnee cu
Royal Ballet la Teatrele Bolshoi ºi
Mariinksy din Rusia, în Statele
Unite ale Americii (inclusiv la Me-
tropolitan Opera ºi Kennedy Cen-
ter), în Singapore, Coreea de Sud,
Japonia ºi Turcia. Alexander Wal-
ker este profesor de dirijat al

Academiei Regale de Muzicã din
Londra. Anul acesta, Societatea
Elgar  i-a decernat Medalia Elgar,
care în trecut a fost acordatã lui
Sir Andrew Davies, Vladimir As-
hkenazy ºi  Daniel Barenboim.

Gabriel Croitoru a cântat în
peste 500 de concerte ca solist pe
tot cuprinsul Europei ºi Asiei, in-
cluzând colaborãri de excepþie cu
London Royal Philharmonic, Monte
Carlo Symphony, Lyon Symphony,
Gewandhaus Leipzig Orchestra,
Galicia Symphony, Queen Sofia
Chamber Orchestra, String Festi-
val of Lucerne Chamber Orches-

tra º.a. În prezent deþine postul de
solist concertist al Orchestrei Naþi-
onale Radio - Bucureºti ºi al Filar-
monicii „Paul Constantinescu” din
Ploieºti, face parte din Cvartetul de
Coarde Transilvan (Cluj-Napoca),
desfãºurând simultan ºi o presti-
gioasã carierã didacticã, în calitate
de profesor de vioarã la Universita-
tea Naþionalã de Muzicã din Bucu-
reºti. Din anul 2006 deþine titlul de
doctor în muzicã al Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti,
cu teza “Pablo Sarasate - Virtuo-
zitate interpretativã ºi fantezie com-
ponisticã”.

În primãvara anului 2008, Gabriel
Croitoru a câºtigat concursul orga-
nizat de Muzeul Naþional “George
Enescu” ºi Ministerul Culturii ºi Cul-
telor pentru încredinþarea spre folo-
sinþã a viorii Guarnieri 1731 „Cate-
drala”, care i-a aparþinut lui George
Enescu, aflatã în patrimoniul Mu-
zeului Naþional „George Enescu”. În
anul 2011 a câºtigat pentru a doua
oarã concursul organizat de muzeu
în acelaºi scop, astfel cã în prezent
vioara poate fi ascultatã în concer-
tele susþinute de artist atât în þarã,
cât ºi în strãinãtate.

MAGDA BRATU

Parohia II Segarcea - Biserica „Sfântul
Gheorghe” vã invitã sã luaþi parte, zilele aces-
tea, la bucuria aducerii Icoanei fãcãtoare
minuni a Maicii Domnului Pantanassa – Îm-
pãrãteasa tuturor, izbãvitoarea de cancer de
la Mãnãstirea Vatopedi din Sfântul Munte
Athos (Grecia).

Astãzi vor avea loc procesiuni în jurul Bi-
sericii cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei”
ºi „Sfântul Trifon” (ora 15.45), Bisericii cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului” (ora
16.00) ºi Bisericii cu hramul „Sfântul Gheor-
ghe” (ora 16.15), urmate, aici, de aducerea
în bisericã a icoanei ºi de slujbe religioase.
Copiii preotului Pãtra Dumitru vor cânta co-

Icoanã fãcãtoare minuni a Maicii Domnului,
adusã la Segarcea de la Sfântul Munte Athos

linde, iar elevi de la Seminarul Teologic din
Craiova vor interpreta imnuri religioase.

Sâmbãtã, 9 decembrie, de la ora 8.00, ÎPS
Mitropolit Irineu, Arhiepiscop al Craiovei ºi
Mitropolit al Olteniei, va oficia la Biserica „Sf.
Gheorghe” din Segarcea slujba de sfinþire a
icoanei, dupã canoanele Bisericii Ortodoxe
Române. Icoana va rãmâne pentru totdeau-
na, spre închinare, în biserica din Segarcea.

„Invitãm pe credincioºii din Segarcea ºi
din alte localitãþi sã ia parte la aceastã bucu-
rie duhovniceascã, acum, în Postul Naºterii
Mântuitorului sau Postul Crãciunului, aºa
cum este cunoscut de toþi credincioºii, sã ne
rugãm împreunã pentru ca Icoana Maicii

Domnului Pantanassa – Împãrãteasa tuturor,
de la Mãnãstirea Vatopedi din Sfântul Munte
Athos (Grecia) sã ne binecuvânteze, sã ne
mângâie cu al sãu har, sã ne ocroteascã ºi sã
ne întãreascã în toate zilele vieþii noastre”,
este mesajul Parohiei II Segarcea - Biserica
„Sfântul Gheorghe”.

Se spune cã icoana fãcãtoare de minuni
adusã astãzi la Segarcea are de la Dumnezeu
harul deosebit de a vindeca înfricoºãtoarea
boalã a cancerului ºi cã „sunt cunoscute foar-
te multe cazuri de oameni suferinzi de cancer,
vindecaþi recent, dupã citirea Acatistului sau a
Paraclisului Maicii Domului Pantanassa”.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” Craio-
va deplânge moartea Regelui Mihai I, ilustrã
figurã a istoriei naþionale, personalitate tra-
gicã a neamului românesc pentru care valo-
rile cele mai importante au fost þara ºi popo-
rul sãu. De douã ori pe tronul României, lã-
sat moºtenire de la Regele Carol I, Regele
Mihai I a domnit într-o perioadã grea pentru
þarã, culminând cu lovitura de stat de la 23
august 1944, când România iese din alianþa
militarã cu Germania nazistã, printr-un act
politic decisiv care avea sã înrâureascã fa-
vorabil încheierea celei de-a doua conflagraþii
mondiale din zbuciumatul secol XX.

Alungat o vreme de regimul comunist cri-
minal, Regele Mihai I a suportat cu bãrbãþie
neajunsurile exilului (ianuarie 1948- aprilie
1992), alãturi de familia sa cãreia i-a insuflat
dragostea faþã de patria pe care nu a pãrãsit-
o spiritual ºi sufleteºte, ca unul care reprezin-
tã cu adevãrat „depozitarul tradiþiilor ºi aspi-
raþiilor naþionale” (Grigore Gafencu).

Odatã revenit în þarã, Regele Mihai I s-a

La plecarea Regelui...
dedicat în totalitate recuperãrii acelui spirit na-
þional corupt de propaganda oficialã comunis-
tã ºi a îndemnat la reconciliere ºi dialog pentru
ca þara sã nu fie cuprinsã de lehamite, resenti-
ment ºi dezgust în urma unor politici de în-
vrãjbire, egoiste, nepãsãtoare la problemele oa-
menilor. Discursul sãu din Parlamentul Româ-
niei, din 25 octombrie 2011, a rãmas în anale-
lele istoriografiei româneºti, plin de simþire pa-
trioticã, profund atent la ceea ce este esenþial
pentru o þarã care-ºi respectã trecutul, înain-
taºii ºi priveºte cu încredere în viitor:

„Politica poate însã aduce prejudicii cetã-
þeanului, dacã este aplicatã în dispreþul eti-
cii, personalizând puterea ºi nesocotind ros-
tul primordial al instituþiilor Statului... Cinis-
mul, interesul îngust ºi laºitatea nu trebuie
sã ne ocupe viaþa. România a mers mai de-
parte prin idealurile marilor oameni ai isto-
riei noastre, servite responsabil ºi generos.
În anul 1989, în ajutorul României s-au ridi-
cat voci cu autoritate, venind de pe toate
meridianele globului. Ele s-au adãugat sacri-

ficiului tinerilor de a înlãtura o
tiranie cu efect distrugãtor asu-
pra fiinþei naþiunii. A sosit mo-
mentul, dupã douãzeci de ani, sã
avem un comportament public
rupt complet ºi definitiv de nã-
ravurile trecutului”.

Viaþa ºi misiunea sa istoricã a
fost una de slujire a intereselor
vitale ale unui popor cu care s-a
identificat în nuanþele impercep-
tibile ale unei iubiri care trece
dincolo de vremelnicia epocii:
„Jurãmântul meu a fost fãcut ºi
continuã sã fie valabil pentru toþi
românii. Ei sunt toþi parte a naþiunii noastre
ºi aºa vor rãmâne totdeauna. Stã doar în pu-
terea noastrã sã facem þara statornicã,
prosperã ºi admiratã în lume. Nu vãd Ro-
mânia de astãzi ca pe o moºtenire de la pã-
rinþii noºtri, ci ca pe o þarã pe care am luat-
o cu împrumut de la copiii noºtri. Aºa sã ne
ajute Dumnezeu!”.

Despãrþirea de Regele nostru reprezintã
un moment greu, prin care însã românii pot
conºtientiza pierderea suferitã ºi se pot
transforma, în cãutarea unui sens mai înalt
cu care sunt datori în existenþã.

Dumnezeu sã vã aibã în pazã, Majestate!

Echipa Teatrului Naþional
„MARIN SORESCU”
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Cele mai multe cazuri de in-
fecþii asociate asistenþei medica-
le s-au înregistrat la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova
(218), urmat de Spitalul de Boli
Infecþioase (40), Spitalul Clinic
Municipal Filantropia (19), Spi-
talul de Neuropsihiatrie (7), Spi-
talul Leamna (3), Spitalul Segar-
cea (2), Spitalul Bãileºti ºi Spita-
lul Poiana Mare, câte un caz.
Unitãþile sanitare care nu au ra-
portat niciun caz de infecþie in-
traspitaliceascã sunt Spitalul CFR
Craiova, Spitalul Calafat, Spita-
lul Dãbuleni ºi Spitalul Filiaºi.

843 de pacienþi
incluºi într-un
studiu la SCJUC

Un studiu de prevalenþã de
moment a infecþiilor asociate
asistenþei medicale ºi a consu-
mului de antibiotice din Spitalul
Clinic Judetean de Urgenta Cra-
iova s-a derulat în perioada 4-

Cu prilejul Sãptãmânii diplo-
maþiei europene 2017: focus
clima, Ambasadele Franþei, Spa-
niei, Suediei ºi Germaniei a orga-
nizat, alãturi de Institutul Cultu-
ral Român ºi de Reprezentanþa
Comisiei Europene în România,
o serie de proiecþii de film. Pro-

Sãptãmâna diplomaþiei
europene 2017: focus clima

iecþiile de film au avut loc pânã
ieri, 7 decembrie 2017. Scopul
comun al Sãptãmânii diplomaþiei
europene cu focus pe schimbã-
rile climatice a fost sã scoatã în
evidenþã semnificaþia acestora,
precum ºi gravele lor consecin-
þe, ºi sã impulsioneze dezbaterile

pe acest subiect în societatea ro-
mâneascã. Europa doreºte sã fie
un model la nivel global ºi sã pre-
zinte modalitãþi de contracarare a
schimbãrilor climatice. Filmele
prezentate au exemplificat posi-
bile domenii de acþiune.

MARGA BULUGEAN

Spitalele doljene au raportat 291Spitalele doljene au raportat 291Spitalele doljene au raportat 291Spitalele doljene au raportat 291Spitalele doljene au raportat 291
de infecþii intraspitaliceºtide infecþii intraspitaliceºtide infecþii intraspitaliceºtide infecþii intraspitaliceºtide infecþii intraspitaliceºti

În primele nouã luni ale anului 2017 în judeþul Dolj au
fost raportate 291 infecþii asociate asistenþei medicale,
59 dintre acestea fiind depistate în sistem sentinelã,
în secþiile cu risc crescut (ATI, chirurgie) din Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.

20 iulie a.c. Studiul s-a aplicat
la un numãr de 843 de pacienþi
ºiau fost incluse aproape toate
clinicile spitalului cu excepþia
clinicii de Endocrinologie, NN ºi
Obstetricã a cãror activitate era
suspendatã sau restrânsã din
cauza lucrãrilor de igienizare.

În marea majoritate a FO stu-
diate administrarea tratamentului
antibiotic iniþial este justificat prin
diagnosticul de internare (clinici
medicale). În situaþia tratamen-
telor curative, în nicio FO stu-
diatã nu s-a regãsit consemnatã
durata administrãrii antibioticului,
în momentul iniþierii acestuia.

În marea majoritate a clinici-
lor chirurgicale s-a constatat o
administrare mai judicioasã a an-
tibioticelor ºi de cele mai multe
ori doar în scop profilactic preo-
perator, dar au existat ºi clinici
în care nu era consemnat dacã
tratamentul cu antibiotice s-a fã-
cut în scop profilactic sau cura-
tiv, neprecizându-se durata admi-

nistrãrii antibioticului sau o aso-
ciere de antibiotice.

În clinica ATI reprezentanþii
DSP Dolj au constatat (la pacienþii
cu spitalizãri prelungite) cã ad-
ministrarea antibioticelor s-a fã-
cut cu schimbãri repetate ºi aso-
cieri multiple de antibiotice.

Studiul a scos în evidenþã ºi

faptul ca în marea majoritate a FO
nu era consemnat diagnosticul ºi
procedura de reevaluare a admi-
nistrarii antibioticelor la 72 de ore
de la internare.

Au existat FO în care tratamen-
tul antibiotic a fost iniþiat în ab-
senþa recoltãrii unor probe care sã
susþinã ºi eventual sã stabileascã
un diagnostic etiologic, în FO con-
semnându-se numai  simptome ºi
semne clinice, uneori nespecifice
unei infecþii bacteriene.

În timpul studiului au fost
identificate 6 infecþii asociate
asistenþei medicale, 5 dintre aces-
te au fost identificate în clinica
ATI cu dignostic de Sepsis, Pneu-
monii ºi Escare ºi 1 IAAM – in-
fecþie urinarã Neurologie.

Unul din 300
de pacienþi
externaþi are
o infecþie
intraspitaliceascã

Potrivit unui studiu prelimiar,
desfãºurat de Institutul Naþional
de Sãnãtate Publicã, o persoanã
din 300 externate are o infecþie
nosocomialã, iar aproximativ 3
pacienþi din 100 internaþi dezvol-
tã o astfel de afecþiune pe durata
ºederii în spital, iar principala
cauzã este consumul de antibio-
tice. Institutul Naþional de Sãnã-

tate Publicã lucreazã la un studiu
de prevalenþã în 100 de spitale
referitor la situaþia infecþiilor in-
traspitaliceºti. Specialiºtii spun cã
o cauzã a infecþiilor nosocomiale
este legatã de consumul excesiv
de antibiotice luate fãrã prescrip-
þie sau fãrã sfatul medicului.

Organizaþia Mondalã a Sãnã-
tãþii anunþã cã, la nivelul Uniunii
Europene, în privinþa consumu-
lui de antibiotice, România se aflã
pe locul 4, dupã ce anul prece-
dent se situa pe locul 2. Chiar
dacã faþã de 2016 consumul de
antibiotice a scãzut cu 10%, si-
tuaþia rãmâne gravã deoarece
continuã creºterea rapidã a con-
sumului de antibiotice de rezer-
vã, care ar trebui folosite doar
dacã celelalte tratamente nu dau
rezultate (carbapeneme ºi colis-
tin), spun specialiºtii. Potrivit
OMS, anual, în Uniunea Europea-
nã, mor peste 37.000 de persoa-
ne din cauza consumului excesiv
de antibiotice fãrã prescripþie.
Printre soluþiile identificate de
specialiºti se numãrã: reducerea
consumului de a antibiotice prin
eliminarea prescripþiei exagerate
sau nepotrivite, reducerea posi-
bilitãþii de transmitere a bacterii-
lor multirezistente în unitãþile
medicale prin screening-ul pa-
cienþilor purtãtori ºi îngrijirea lor
separatã.

RADU ILICEANU
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VINERI - 8 decembrie

11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Gala Crucea Roºie
23:00 #Creativ
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:30 Exclusiv în România
02:10 Telejurnal (R)
02:50 Gala Crucea Roºie (R)
04:30 Vorbeºte corect! (R)
04:35 Pulsul zilei (R)
05:55 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Memorialul Durerii
21:10 Toamna la New York
2000, SUA, Dramã
23:10 Nãscut din nou
2012, Italia, Spania, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
01:25 Se zice cã... (R)
02:45 Nãscut din nou (R)
2012, Italia, Spania, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
04:49 Ieri-Azi-Mâine (R)
06:29 Imnul României
06:30 Teleshopping

TVR 2

07:35 Fratele meu orb
09:00 Pe platourile de filmare
09:30 Dragoste de adolescentã
10:55 Maºina de bani
12:35 Misterul din florarie:

Nimeni nu sufla o vorba
14:00 Eddie Vulturul
15:45 X-Men de la Origini:

Wolverine
17:35 Filme ºi vedete
18:05 Vânãtorii de fantome
20:00 Templierii
20:50 Snowfall
21:50 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
00:20 Umbre
01:25 Reforma
03:00 Damilola, bãiatul nostru

iubit

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
00:00 Box “Noaptea Campioni-

lor - Romania da KOmanda”
01:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Fãrã ruºine
2011, SUA, Comedie, Dramã
03:00 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
04:00 Pe bune?! (R)
05:00 Lecþii de viaþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
03:30 Lege ºi dreptate
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)
06:45 Destinul Evei (R)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Cu primele 20 de milioane

e mai greu
13:45 Cocoon (R)
16:15 La bloc
18:30 Turbo Power Rangers:

Filmul
20:30 Solomon Kane
22:30 Ucide-i cu tandreþe
00:30 Jurnalele vampirilor
03:15 Reþeaua
05:00 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:10 Prietenii de la 11

13:00 Observator

14:00 Aici eu sunt vedeta!

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 The Wall - Marele Zid

21:15 X Factor

01:00 Bãieþi de oraº (R)

02:00 Acces direct (R)

04:00 Prietenii de la 11 (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs

07:45 Teleshopping

08:15 Testul de rezistenþã

09:15 Teleshopping

09:45 Furtunã pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Steaua sufletului

1983, Turcia

23:00 In bataia inimii

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bravo, ai stil! (R)

03:30 Dragostepunctro (R)

04:15 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:20 Pasiune Toscanã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima Româ-

niei (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
00:30 Baronul roºu
2008, Germania, Acþiune,

Aventuri, Biografic, Dramã,
Rãzboi, Romantic, Dragoste

03:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)

04:00 Apel de urgenþã (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, Romania, Dragoste

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
15:30 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
16:30 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
17:30 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 Familia Simpson
19:30 Familia Simpson
20:00 Superkombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Rezumate UEFA Europa

League (PREMIERA)
02:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:00 La bloc

PRO X

SÂMBÃTÃ - 9 decembrie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Oameni cu minte
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Observatori la Parlamentul

European
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Vedeta popularã (R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:00 Anchetele comisarului

Antonescu
23:35 Recurs la moralã
00:35 Poveste dupã poveste (R)
01:05 Ora regelui (R)
02:00 Zon@ IT (R)
02:25 În grãdina Danei (R)
02:50 Vorbeºte corect! (R)
03:00 Telejurnal (R)
03:40 Sport (R)
03:50 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã, Familie
09:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 Euromaxx (R)
12:30 Întâlnirile TVR Moldova
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal masculin: CSM

Focºani - HC Odorhei
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Duelul pianelor
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 MotorVlog (R)
00:40 Întâlnirile TVR Moldova

(R)
01:45 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:20 Memorialul Durerii (R)
04:20 Poate nu ºtiai
04:30 Naturã ºi aventurã (R)
05:00 Safari (R)

TVR 2

08:15 Fraþi în mijlocul naturii
09:55 Doctorul "Moarte"
12:10 În cãutarea lui Nemo 3D
13:55 Inferno
15:55 Morris din America
17:30 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
20:00 Petrecerea cârnaþilor
21:30 Goana dupã aur
23:30 Ana, mon amour
01:35 Reforma
03:10 O întâlnire pentru "Mad

Mary"
04:30 Petrecerea cârnaþilor
06:00 Cidru cu Rosie

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Tabãrã cu bucluc
2007, SUA, Comedie
13:00 Prinþesa ºi soldatul
2001, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
15:00 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã
1990, SUA, Comedie, Crimã,

Familie
22:30 Greu de ucis
1988, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Fãrã ruºine
2011, SUA, Comedie, Dramã
03:00 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
04:00 Superspeed la Pro TV (R)
04:30 Prinþesa ºi soldatul (R)
2001, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
03:30 Lege ºi dreptate
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

13:30 Cu primele 20 de milioane
e mai greu (R)

15:45 La bloc
18:00 Valul perfect
20:30 La limita extremã
22:30 Poliþiºti în Brooklyn
01:00 Jurnalele vampirilor
03:00 Reþeaua
04:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

08:45 The Wall - Marele Zid (R)

10:00 Poftiþi în vacanþã (R)

13:00 Observator

14:00 Refugiu pentru viaþã

2013, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste

16:00 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:15 iUmor (R)

02:00 Observator (R)

03:00 The Wall - Marele Zid (R)

04:00 Refugiu pentru viaþã (R)

2013, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Furtunã pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

11:00 Sport, dietã ºi o vedetã

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Te vreau lângã mine

15:15 Roata norocului (R)

17:15 Asta-i România!

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Se strigã darul

22:00 Bravo, ai stil!

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Se strigã darul (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:20 Pasiune Toscanã (R)

2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:30 Cu lumea-n cap

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Declaraþie de dragoste

(R)

1985, România, Romantic,

Dragoste

16:00 Schimb de mame (R)

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Super Cireaºa de pe tort

22:30 Asaltul mercenarilor (R)

2012, SUA, Acþiune

00:30 Provocarea

2001, SUA, Dramã, Sport

03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

04:00 Focus 18 (R)

05:30 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Mondenii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Sevilla – Liverpool
15:00 Familia Simpson
15:30 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
16:30 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
17:30 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 Familia Simpson
19:30 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
21:30 O familie modernã
22:00 Cititorii de oase
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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DUMINICÃ - 10 decembrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 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 Exilul istoriei
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Regele Mihai, 93 de ani

de istorie
16:30 Handbal masculin:

Politehnica Timiºoara - Dunãrea
Cãlãraºi

18:10 Lozul cel mare
18:45 România în versiune

francezã
19:00 GALA PATRIOTFEST
20:00 Telejurnal
20:41 Sport
21:00 Vedeta popularã
23:00 Garantat 100%
00:00 Dosar România (R)
01:00 Ultima ediþie (R)
02:00 Cooltura (R)
02:50 România în versiune

francezã (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Sport (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã (R)
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00  Destine ca-n filme (R)
12:00 Oraºe ale Nordului
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Metrobranding - O

poveste de dragoste între oameni
ºi obiecte

14:45 Gala Premiilor Excelsior
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mircea
1989, România, Acþiune, Dramã,

Istoric, Rãzboi
22:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:40 Râul îngheþat
2008, SUA, Crimã, Dramã
00:30 Metrobranding - O

poveste de dragoste între oameni
ºi obiecte (R)

02:00 Toamna la New York (R)
2000, SUA, Dramã
03:45 Râul îngheþat (R)
2008, SUA, Crimã, Dramã
05:30 Oraºe ale Nordului (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Zâna Mãseluþã
09:20 Roboþi
10:50 Bucurie de sãrbãtori
12:20 Filme ºi vedete
12:50 Spiritul din cochilie
14:40 Rachel se mãritã
16:35 Roboþi
18:05 Pasagerii
20:00 Jackie
21:40 Date Night
22:00 Umbre
23:05 Executantul
01:05 Kings Bay
02:40 127 de ore
04:15 Pericolul armelor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Cei 6 super eroi
2014, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri, Comedie
13:00 Apropo Tv
14:00 Singur acasã (R)
1990, SUA, Comedie, Crimã,

Familie
16:00 Visuri la cheie (R)
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Avatar
2009, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
23:45 Legãturi suspecte
2013, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
01:45 Apropo Tv (R)
02:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:30 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
04:15 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase

07:15 Cu primele 20 de milioane
e mai greu (R)

09:30 La bloc (R)
11:45 Turbo Power Rangers:

Filmul (R)
13:45 Valul perfect (R)
16:15 La bloc
18:30 Jurnalul unui puºti 2:

Rodrick e cel mai tare
20:30 Zâmbet de Mona Lisa
23:00 Bãi, care mi-ai ºutit

maºina?
00:45 Jurnalele vampirilor
02:45 Reteaua
04:15 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

09:00 Poftiti în vacanþã (R)

12:00 Te cunosc de undeva (R)

15:00 X Factor (R)

19:00 Observator

20:00 iUmor

00:00 Placinta americanã -

Tabãra de muzicã

2005, SUA, Comedie

02:00 Observator (R)

03:00 The Wall - Marele Zid (R)

04:00 Placinta americanã -

Tabãra de muzicã (R)

2005, SUA, Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

08:00 Teleshopping

08:45 Furtunã pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

11:00 Pastila de râs

11:30 Teleshopping

12:00 ªtirile Kanal D

13:00 Asta-i România! (R)

14:30 Se strigã darul (R)

16:45 Celãlalt bãrbat

2008, SUA, Dramã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Roata norocului

22:00 Ochii din umbrã

00:00 Demonii întunericului

2008, SUA, Horror, Thriller,

Western

03:00 Ochii din umbrã (R)

04:30 Asta-i România! (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:15 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping

10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Apel de urgenþã

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Cronica cârcotaºilor (R)

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Infernul din Amazon

2013, SUA, Horror, Thriller

00:30 Trãdaþi în dragoste

02:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)

04:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

05:30 Apel de urgenþã (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:15 Ora exactã în sport
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:15 ªtiri Sport.ro
12:30 Fotbal UEFA Europa

League, Plzen – FCSB
14:30 Magazin UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
15:00 Familia Simpson
15:30 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
16:30 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
17:30 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 O familie modernã
19:30 O familie modernã
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
22:00 Cititorii de oase
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

LUNI - 11 decembrie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
16:55 Starea zilei
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:50 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
02:20 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
04:45 Pulsul zilei (R)
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Mic dejun cu un campion

(R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Se zice cã... (R)
02:20 Poate nu ºtiai
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:55 Spiritul din cochilie
09:45 Pasagerii
11:40 Un cântec strãbate lumea
13:55 Rogue One: O poveste

Star Wars
16:10 Jackie
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Iubire ºi prietenie
20:00 Babylon Berlin
21:35 T2 Trainspotting
23:30 Din adâncuri
00:55 Seducerea lui Joyce Mitchell
02:25 Seiful
03:55 Ana, mon amour
06:00 Rogue One: O poveste

Star Wars

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Gospodar fãrã pereche
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
03:30 Lege ºi dreptate
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

08:30 La bloc (R)
11:00 Valul perfect (R)
13:15 Prinþesa ºi soldatul (R)
15:15 La bloc
18:00 Cheia
20:30 Cine este Clark Rocke-

feller?
22:30 Vacanþa în Jamaica
01:00 Cine este Clark Rocke-

feller? (R)
03:00 Cine A.M.
05:45 Cheia (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Xtra Night Show
01:00 Dracula
2013, SUA, Dramã, Horror
02:00 Acces direct (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,

Dragoste
22:00 WOWBiz
23:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:20 Secrete de stil (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cu lumea-n cap (R)
10:30 Chef Dezbrãcatu’ (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pachetul
2013, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Provocarea (R)
2001, SUA, Dramã, Sport
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
15:30 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
16:30 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
17:30 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 Familia Simpson
19:30 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
21:30 O familie modernã
22:00 Cititorii de oase
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
03:30 La bloc
04:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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MARÞI - 12 decembrie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
16:55 Starea zilei
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:50 Sport (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:00 Repriza a treia
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

08:10 Iubire ºi prietenie
09:45 Reforma
11:15 Reforma
12:50 Ziua când tatãl meu a

devenit tufiº
14:20 Madonna: Rebel Heart

Tour
16:25 Viespea verde
18:25 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
20:00 Divizia din Berlin
21:00 Ana, mon amour
23:05 Umbre
00:10 Suburra
02:25 Frãþia
04:10 Duelul
06:00 Ziua când tatãl meu a

devenit tufiº

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Legionarul
1998, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
03:30 Lege ºi dreptate
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
12:15 Jurnalul unui puºti 2:

Rodrick e cel mai tare (R)
14:15 Cei 6 super eroi (R)
16:15 La bloc
18:30 Printul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr
20:30 Oameni buni
22:15 Kung Pow!: Puterea

pumnului
23:45 Oameni buni (R)
01:30 Kung Pow!: Puterea

pumnului (R)
2002, SUA, Acþiune, Comedie
03:00 Cine A.M.
06:15 Cheia (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Xtra Night Show
01:00 Dracula
2013, SUA, Dramã, Horror
02:00 Acces direct (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,

Dragoste
22:00 WOWBiz
23:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:20 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima Româ-

niei (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Trupe de elitã
2011, Marea Britanie, Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Pachetul (R)
2013, SUA, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
15:30 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
16:30 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
17:30 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 Familia Simpson
19:30 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
21:30 O familie modernã
22:00 Cititorii de oase
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA)
01:45 ªtiri Sport.ro

PRO X

MIERCURI - 13 decembrie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
16:55 Starea zilei
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:50 Adevãruri despre trecut

(R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Ora regelui (R)
04:40 Vorbeºte corect! (R)
04:45 Pulsul zilei (R)
06:00 Imnul României

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Iubire sub vraja lunii (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Iubire sub vraja lunii
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Romantic
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Marea hoinarealã
1966, Franþa, Comedie
23:25 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:15 Câºtigã România! (R)
01:15 Se zice cã... (R)
02:20 Poate nu ºtiai
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:30 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:30 Madonna: Rebel Heart
Tour

09:35 Viespea verde
11:35 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks
13:10 Invincibil
14:55 Sushi din East Side
16:40 Miliarde
17:35 Miliarde
18:35 Fratele meu orb
20:00 Jackie
21:40 Farul
22:00 Umbre
23:05 Babylon Berlin
00:40 Templierii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Dispari în 60 de secunde
2000, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Jurnalele vampirilor
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 Inimi rãtãcite (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rascruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 Inimi rãtãcite
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Silvana (R)
01:00 Familia Heck
01:45 Micuþele mincinoase
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã
03:30 Lege ºi dreptate
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Printul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (R)
14:15 Aventuri pe terenul de

baseball
16:15 La bloc
18:30 Flicka 2
20:30 Eu cu sora mea mai micã
23:00 Superpolitiºtii
01:00 Eu cu sora mea mai micã

(R)
03:30 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)
06:30 Prinþul Americii: Povestea

lui John F. Kennedy Jr (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00
The Wall - Marele Zid
21:15 Star Wars: Trezirea Forþei
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF
00:00 Xtra Night Show
01:00 Dracula
2013, SUA, Dramã, Horror
02:00 Revizie tehnicã
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
23:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
03:30 Dragostepunctro (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Focus 18 (R)
08:20 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de râs
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport(R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
15:00 Familia Simpson
15:30 Familia Simpson
16:00 Teoria Big Bang
16:30 Teoria Big Bang
17:00 O familie modernã
17:30 O familie modernã
18:00 Familia Simpson
18:30 Familia Simpson
19:00 Familia Simpson
19:30 Familia Simpson
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Teoria Big Bang
21:00 O familie modernã
21:30 O familie modernã
22:00 Cititorii de oase
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA
01:45 ªtiri Sport.ro
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X
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Anunþul tãu!

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

SC AURVILA SRL, anunþã publicul in-
terest asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru proiec-
tul CONSTRUIRE 5 LOCUINÞE COLECTI-
VE P+2E+M (3TIP A SI 2 TIP B) si 23 LO-
CUINÞE INDIVIDUALE  P+M. propus a fi am-
plasat în situat în  intravilanul Comunei
Pieleºti, sat Pieleºti, tarlaua 47, parcela
90,91 Dolj. Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul agen-
þiei pentru protecþia mediului (APM) DOLJ,
str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul B-ul De-
cebal , nr.12 (fost 44) Craiova, Dolj ,în zi-
lele de luni pânã joi între orele 8.00 – 16.00
ºi vinerea între orele 8.00 – 14.00. Obser-
vaþiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, fax:
0251/41903, e-mail: offic@apmdj.ro.

Primãria comunei Galicea Mare,  jud.
Dolj, organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea  unei  funcþii publice de
execuþie vacante de inspector, clasa I, grad
profesional principal în cadrul comparti-
mentului Resurse Umane si Patrimoniu în
data de 08.01.2018, orele 10,00 – Proba
scrisã ºi în data de 10.01.2018, orele 10,00
– Interviul; Relaþii suplimentare: la Primã-
ria comunei Galicea Mare, str. Calafatului,
nr. 17, Jud. Dolj, tel: 0251/316004.

Primãria municipiului Baileºti cu se-
diul în Bãileºti, judeþul Dolj anunþã pu-
blicul interesat asupra organizãrii dez-
baterii publice a Planul Urbanistic Ge-
neral al municipiului Bãileºti, judeþul Dolj
– ºi a raportului de mediu, ce va avea
loc în data de 31.01.2018 la sediul Pri-
mãria municipiului Baileºti, începând cu
ora 12.00. Documentaþia poate fi consul-
tatã de cãtre persoanele interesate la se-
diul APM Dolj-Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, pe siteul-ul APM-Dolj, http://ap-
mdj.anpm.ro, precum ºi la sediul  Primã-
riei municipiului Baileºti, în zilele de luni-
joi între orele 8" -16.00 ºi vineri între ore-
le 8.00-13.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj (tel: 0251.530.010,
fax: 0251.419.035, e – mail: office@ap-
mdj.anpm.ro), pânã la data 26.01.2018.

DANUBE FUEL SRL anunþã publicul
interesat asupra depunerii documentaþiei
de emitere a Avizului de Gospodãrire a
Apelor la Administraþia Naþionalã Apele Ro-
mane-DIRECTIA APELOR JIU pentru proiec-
tul “FORAJE MONITORIZARE PENTRU IN-
VESTIÞIE CONSTRUIRE PUNCT ALIMENTA-
RE NAVE FLUVIALE -ANTREDEPOZIT FIS-
CAL”. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul firmei Str. Dunãreni, nr. 2,
comuna Podari, jud. Dolj.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Anunþul tãu!

ADMINISTRATOR PUBLIC
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE

A N U N Þ
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Regulamentul de organizare ºi desfãºurare a con-

cursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzãtoare funcþiilor din apara-
tul de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj, precum ºi din cadrul instituþiilor din subordinea Con-
siliului Judeþean Dolj, aprobat prin Dispoziþia Preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj nr. 613/2015,în-
tocmit în conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modidicãrile ºi completãrile ulterioare,
Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs în data de 11.01.2018, la sediul din Craiova, Calea Unirii,
nr.19, pentru ocuparea unui post vacant de conducere în regim contractual pe perioadã nedeterminatã
de director, grad profesional II în cadrul Centrului Medico Social Brabova.

Concursul va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã  -11.01.2018, ora 10,oo;
- proba de interviu–data si ora susþinerii probei de interviu se afiºeazã odatã cu rezultatele probei

scrise.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament, în vederea participãrii la concurs,candidaþii trebuie sã îndepli-

neasca urmãtoarele condiþii:
Conditiigenerale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparti-

nând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
    -  cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit;
    -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
    -  are capacitate deplinã de exercitiu;
    - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza  adeve-

rintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
    -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
    -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârºirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statu-

luiori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de
falsori a unor fapte de coruptiesau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii specifice :
- Studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de
Lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitate studiilor necesarã exercitãrii funcþiei –minimum 5 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 21.12.2017, la sediul Consiliului

Judeþean Dolj din Calea Unirii nr.19, ora 16,00.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii nr. 19,

Serviciul Organizare Resurse Umane, camera 1 sau la telefon: 0251/408. 224.

CITO PLAST RECYCLING SRL anun-
þã publicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de obþinere a autorizaþiei de me-
diu privind activitatea: „3811- Colecta-
rea deºeurilor nepericuloase, 3831- De-
montarea (dezasamblarea) maºinilor ºi
a echipamentelor scoase din uz pentru
recuperarea materialelor, 3832- Recupe-
rarea materialelor reciclabile”, ce se des-
fãºoarã în strada Popoveni, nr. 7, Craio-
va, judeþul Dolj. Informaþiile privind po-
tenþialul impact asupra mediului pot fi
consultate la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic de luni-joi între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic
la sediul APM Dolj pânã la data de
22.12.2017 (15 zile calendaristice de la
data apariþiei anunþului în ziar).
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ANIVERSÃRI
Familia Abraham
Francisc ºi Atia
ureazã doamnei dr.
SABETAY EVA,
multã sãnãtate, bu-
curii ºi împlinirea
tuturor dorinþelor
alãturi de întreaga
familie! Mulþi Ani
frumoºi ºi fericiþi,
alãturi de florile re-
cunoºtinþei strân-
se în buchet, cu sti-
mã ºi preþuire!

PRESTÃRI SERVICII
Geta Ungureanu -
croitoreasã Craiova,
str. Pãltiniº. Informa-
þii ºi programãri la te-
lefon: 0770/172.756.
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2
camere semideco-
mandate, 1/4, zona
Puºkin. Telefon:
0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bu-
cureºti, Prelungirea
Ghencea. Telefon:
0722/244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere, confort 1
sporit, Bulevardul
Dacia, etaj 3/4, pozi-
þie deosebitã. Tele-
fon: 0771/504.064.

CASE

Vând casã nouã toa-
te utilitãþile. Telefon:
0757/414.713.
Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani co-
muna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Te-
lefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni, judeþul
Gorj cu 7000 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Proprietar vând  1000
mp Cîrcea lângã Com-
plex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lân-
gã Fabrica de termo-
pane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Caut instrucþiuni de
folosire pentru fax-
copiator marca Sam-
sung SF 5100 P. Te-
lefon: 0721/995.405.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lãmâi
în el, preþ 1000 lei. Te-
lefon: 0765/261.910.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând coceni ºi baloþi
lucernã. Telefon:
0724/053.806.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.

Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu
cauciucuri de iarnã,
televizor Toshiba Te-
lefon: 0762/183.205.

Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” 70- lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã fri-
gorificã BOSCH,a-
ragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5
elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoa-
re gri - 12 bucãþi. Te-
lefon: 0728/911.350.
Vând cuptor electric
nefolosit. Preþ 250 lei.
Telefon: 0775/383.003;
0351/805.288.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 8 decembrie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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:

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
ocuparea în data de 28.12.2017, a trei (3) funcþii contractuale
de execuþie temporar vacante de consilier tr. II în cadrul Comp.
Programe finanþate din fonduri externe nerambursabile ºi
monitorizarea serviciilor, utilitãþilor publice

Condiþii de participare la concurs:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licen-

þã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã

-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute la art.3 din
HG 286/2011

Condiþii specifice:
-certificat/diplomã operare pe calculator
Concursul constã în 3 etape succesive:
-selecþia dosarelor –conf. art.19 alin(2) din HG 286/2011
-proba scrisã la data de 28.12.2017 la sediul Primãriei Mun.

Calafat ora 10.30
-interviul la data stabilitã odatã cu afiºarea rezultatelor la

proba scrisã.
Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în termen de

5 zile lucrãtoare de la data publicãrii anunþului.
Relaþii suplimentare la Serv.Resurse umane, tel 0251231424

inter 107.

Vând jgheaburi gal-
vanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Te-
lefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã, încãlzire gaze
(zona Catargiu). Te-
lefon: 0758/131.341.

PIERDERI
DECLAR pierdute ºi
nule urmãtoarele do-
cumente: carnet de
student, legitimaþie de
student ºi legitimaþie
de transport, elibera-
te pe numele Caldeº
Aurelian Alexandru
de cãtre UMF Craiova.
DECLAR pierdut ºi
nul Atestat de Studii
Complementare în
Ultrasonografie Ge-
neralã, eliberat de
cãtre Ministerul Sã-
nãtãþii pe numele
Popescu Claudia Si-
mona, eliberat la
data de 17.08.2010.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 20 14 4 2 33-10 46
2. FCSB 20 12 5 3 40-14 41
3. Craiova 20 11 6 3 34-22 39
4. Botoºani 20 10 5 5 25-18 35
5. Viitorul 20 9 4 7 26-17 31
6. Astra 20 8 7 5 28-20 31
7. Dinamo 20 9 3 8 29-22 30
8. CSMP Iaºi 20 7 6 7 23-26 27
9. ACS Poli 20 6 7 7 18-29 25
10. Chiajna 20 7 2 11 28-25 23
11. Voluntari 20 5 7 8 17-23 22
12. Mediaº 20 2 7 11 9-31 13
13. Sepsi 20 3 3 14 11-36 12
14. Juventus 20 1 6 13 11-40 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXI- a
Juventus – Astra, astãzi, ora 21

Viitorul – Chiajna, sâmbãtã, ora 17
CFR Cluj – ACS Poli, sâmbãtã, ora 20

Gaz Metan – „U” Craiova, duminicã, ora 17
FC Botoºani – FCSB, duminicã, ora 20

Sepsi – CSMP Iaºi, luni, ora 17
Dinamo – FC Voluntari, luni, ora 20

ªtiinþa este probabil cea mai
spectaculoasã echipã din Liga I,
etalând un joc ofensiv, dar care
presupune ºi anumute riscuri.
Cu excepþia meciului de la Bo-
toºani, alb-albaºtrii au înscris în
fiecare partidã din acest sezon
intern (nu au marcat în dubla cu
AC Milan, din Europa League),
dar totodatã Craiova este echipa
din sextetul de play-off care a
primit cele mai multe goluri – 22.
În ultima vreme, oltenii nu reu-
ºesc sã-ºi menþinã poarta fere-
catã, începând cu deplasarea de
la Iaºi primind cel puþin un gol
pe meci. Fie cã au jucat amica-
lul cu Slavia Praga sau în Cupa
României cu CS Afumaþi, alb-al-
baºtrii au încasat mãcar un gol.
S-au adunat astfel nu mai puþin
de 9 partide consecutive în care
ªtiinþa nu ºi-a pãstrat buturile in-
tacte, ba chiar are o medie de 2
goluri primite în aceste jocuri, 9
fiind înscrise de FCSB ºi Slavia.
Devis Mangia s-a ferit de fieca-
re datã sã nominalizeze vreun ju-
cãtor când a vorbit despre pro-
blemele din faza de apãrare, pe
care le-a recunoscut, dar le-a
atribuit întregii echipe. Chiar
dacã în lot sunt mai mulþi fun-
daºi centrali ca oricând, în con-
diþiile în care ºi sistemul propus
de antrenorul italian presupune
3 stoperi, carenþele din apãrare
nu s-au remediat, sunt chiar din
ce în ce mai evidente. Nu mai
puþin de 9 jucãtori au evoluat în

Dupã terminarea fazei grupelor,
s-au calificat în optimile Champions
League: Manchester United, FC
Basel, Paris Saint-Germain, Bayern
Munchen, AS Roma, Chelsea, FC
Barcelona, Juventus Torino, Liver-
pool, Sevilla, Manchester City, ªah-
tior Doneþk, Beºiktaº Istanbul, FC
Porto, Tottenham Hotspur ºi Real
Madrid. În ºaisprezecimile de fina-
lã ale Europa League s-au calificat:
ÞSKA Moscova, Celtic Glasgow,
Atletico Madrid, Sporting Lisabo-
na, Spartak Moscova, Napoli, RB
Leipzig, Borussia Dortmund. Tra-
gerea la sorþi a optimilor de finalã

ale Champions League va avea loc
pe 11 decembrie. Pentru prima oarã
în istoria celei mai importante com-
petiþii intercluburi de fotbal din Eu-
ropa, Liga Campionilor, cinci echi-
pe dintr-o singurã þarã, Anglia, s-au
calificat în optimile de finalã: Liver-
pool, Manchester City, Manches-
ter United ºi Tottenham, toate din
postura de câºtigãtoare ale grupe-
lor, ºi Chelsea. Cristiano Ronaldo a
devenit primul jucãtor marcheazã în
toate cele ºase meciuri din faza gru-
pelor la o ediþie a Ligii Campionilor.
Totodatã lusitanul a egalat recordul
rivalului sãu argentinian Lionel

Messi (FC Barcelona), cu 60 de
goluri marcate doar în faza grupe-
lor competiþiei. Ronaldo a fost cel
mai bun marcator în ultimele cinci
sezoane ale Ligii Campionilor. Cla-
samentul celor mai buni marcatori
din Champions League (începând
cu sezonul 1992-93):  1. Ronal-
do 114 goluri, 2. Messi 97, 3. Raul
71, 4. van Nistelrooy 56, 5. Benze-
ma 53, 6. Henry 50, 7. Ibrahimo-
vic 48, 7. ªevcenko  48, 9. F. In-
zaghi  46, 10. Drogba 44.

Grupa E: Liverpool — Spartak
Moscova 7-0 (Coutinho 4 – pen.,
15, 50, Firmino 19, Mane 47, 76,
Salah 86), Maribor — Sevilla 1-1
(Tavares 10 / Ganso 75).

Grupa F: Feyenoord Rotterdam —
Napoli 2-1 (Joergensen 33, St. Juste
90 / Zielinski 2), ªahtior Doneþk —
Manchester City 2-1 (Bernard 26, Is-
maily 32 / Aguero 90 – pen.).

Grupa G: FC Porto — AS Mo-
naco 5-2 (Aboubakar 9, 33, Bra-
himi 45, Telles 65, Tiquinho 82 /
Glik 67 - pen., Falcao 78), RB Leip-
zig — Beºiktaº 1-2 (Keita 87 / Ne-
gredo 10 - pen., Talisca 90).

Grupa H: Real Madrid - Dort-
mund 3-2 (Borja Mayoral 8, Ronal-
do 12, Vazquez 81 / Aubameyang
43, 49), Tottenham - APOEL Nico-
sia 3-0 (Llorente 20, Son 37,
N’Koudou 80).

Portughezul Ronaldo este primul jucãtor care a
marcat în toate meciurile disputate în grupã într-o

ediþie, el fiind ºi golgheterul all-time al competiþiei

Liga Campionilor -  s-a încheiat faza grupelor

Defensiva, problema acutã a lui MangiaDefensiva, problema acutã a lui MangiaDefensiva, problema acutã a lui MangiaDefensiva, problema acutã a lui MangiaDefensiva, problema acutã a lui Mangia
Universitatea Craiova este echipa din sextetul de

play-off care a primit cele mai multe goluri - 22,
în condiþiile în care a folosit cei mai mulþi stoperi – 9

acest sezon în tripleta defensi-
vã: Kelic, Tiago Ferreira, Datko-
vic, Spahija, Screciu, Briceag,
Popov, R. Popa ºi Barthe, ulti-
mul pãrãsind între timp echipa.
Deºi opþiunile au fost multiple,
faþã de sezoanele anterioare, în
care antrenorii se bazau pe ma-
xim 3 fundaºi centrali, Mangia
nu a gãsit formula care sã dea
mai multã siguranþã. Poate cã
noul sistem nu a fost asimilat
încã de fundaºi sau calitãþile
acestora nu se pliazã pe aceastã
aºezare, dar în ciuda discursu-
lui diplomatic al lui Mangia, pro-
blemele provin de la tripleta de-
fensivã, ºi nu neapãrat de la
modul cum întreaga echipã tra-
teazã faza de apãrare. În acest
timp, cu 3 fundaºi centrali la cen-
trãrile din faze fixe echipa ar tre-
bui sã aibã un atu, dar singur gol
a fost marcat de cei 9 stoperi uti-
lizaþi în aceastã stagiune, Kelic
punctând cu FCSB.

În acelaºi timp, majoritatea
echipelor au utilizat cel mult 3
fundaºi centrali pe parcursul se-
zonului, în condiþiile în care însã
utilizeazã o formulã cu 4 jucã-
tori pe fund, ºi posedã niºte cu-
pluri de stoperi destul de suda-
te, pe care le schimbã numai în
caz de suspendãri sau acciden-
tãri. La FCSB: Bãlaºa-Planic (La-
rie); la CFR Cluj: Vinicius-Mu-
reºan (Boli); la Botoºani: Miron-
Burcã (Plãmadã), la Viitorul:
Þâru-Hodorogea (Horj); la Dina-

mo: Nedelcearu-Katsikas (Du-
dea), la Astra: Erico-Polczak
(Bejan), la Iaºi: Frãsinescu-Mi-
halache; la Voluntari: M. Popes-
cu-Balaur.

Deºi pentru perioada de mer-
cato se vehiculeazã în general
soluþii pentru atac, oficialii Cra-
iovei ar trebui sã-ºi întrepte aten-
þia cãtre niºte fundaºi veritabili,
care sã se ºi plieze pe sistemul
utilizat de Devis Mangia. Stope-
rii din Liga I atractivi din punct

de vedere al valorii ºi al vârstei,
ºi în acelaºi timp oarecum ac-
cesibili, ar fi: Burcã de la Boto-
ºani, Nedelcearu de la Dinamo,
Tudor Bãluþã de la Viitorul. Tot-
odatã, jucãtori precum Rãzvan
Popa ºi Vlad Screciu au potenþi-
al indiscutabil ºi dupã o pregãti-
re de iarnã eficientã ar putea
compune o linie defensivã mai
solidã. În acelaºi timp, benzile
par acoperite la Universitatea, cu
Martic ºi Dimitrov pe dreapta ºi

Bancu ºi Briceag în stânga. Pro-
blema apãrãrii include însã ºi
portarii. Calancea a avut niºte
prestaþii modeste, departe de ce
arãtase în campionatul trecut, în
timp ce Mitrovic este practic o
glumã. Evoluþiile acestuia din
urmã în meciurile de la Braºov,
cu Sepsi, ºi de la Ploieºti, cu
Afumaþiul, sunt grãitoare, goal-
keeper-ul neoferind siguranþã ºi
primind niºte goluri pe care ºi le
poate revendica.
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