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Finalul de an aduce
veºti bune din zona fi-
nanþelor publice. Pen-
tru prima oarã de la
preluarea guvernãrii
de cãtre PSD ºi ALDE,
încasãrile din TVA au
depãºit nivelul înregis-
trat în perioada simi-
larã a anului trecut, în
contextul în  care cota
standard de TVA a fost
micºoratã, de la 1 ia-
nuarie 2017, de la 20%
la 19%.

Astfel, totalul veniturilor
bugetare colectate de ANAF în
primele zece luni ale anului
2017 reprezintã, cumulat, pes-
te 179 de miliarde de lei, adicã
o creºtere cu 6% faþã de perioa-

ALDE DOLJ: VEªTI BUNE -
VENITURILE BUGETARE CRESC!

da similarã a anului trecut.
Acest fapt  va face cã gradul de
realizare a programului de în-
casãri bugetare alocat ANAF sã
se apropie de 100%.

Menþinerea creºterii colectã-

rii veniturilor bugetare
creazã condiþii favorabile
pentru realizarea obiecti-
velor de guvernare pentru
2018: sporirea investiþiilor
publice ºi creºterea calitã-
þii vieþii romanilor.

ALDE considera cã dis-
ciplina bugetarã ºi încura-
jarea iniþiativei private, a
investiþiilor în economie
sunt douã motoare impor-
tante în procesul de dez-
voltare al þãrii noastre.

ALDE va sprijini în con-
tinuare prin pârghiile sale de par-
tener la guvernare crearea unui
suport puternic pentru capitalul
românesc, pentru  orice iniþiati-
vã care este menitã sã contribuie
la creºterea economicã.
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Brazi ºi nici un molid! – aºa au decis toþi comer-
cianþii sã vândã pentru aceste sãrbãtori de iarnã.
Nici unul dintre cei ºapte vânzãtori care au venit
încãrcaþi cu pomi, în Piaþa Centralã din Craiova,
nu au adus alt tip de conifere decât brazi, verzi ºi
argintii, fiind convinºi cã aceºtia se vor cumpãra
cel mai bine în anul acesta.
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DNA: Modificarea

Codurilor Penale ar

putea avea un efect

devastator asupra

anchetelor penale
DNA susþine cã modificãrile

Codurilor Penale dezbãtute în
Comisia Specialã a Parlamen-
tului ar putea avea un efect
devastator asupra anchetelor
penale, întrucât eliminã
instrumentele legale indispen-
sabile, pentru care pot fi
investigate infracþiunile
sãvârºite. „Aceste modificãri
vor avea un efect devastator
asupra anchetelor penale,
deoarece eliminã instrumente-
le legale indispensabile prin
care organele de anchetã pot
investiga infracþiunile. În
realitate toate garanþiile pe
care le implicã Directiva (UE)
2016/343 a Parlamentului
European ºi a Consiliului din
09.03.2016 sunt deja prevãzute
în legislaþia internã. Aºadar,
Directiva este folositã doar ca
un pretext pentru a elimina
capacitatea organelor de
urmãrire penalã de a descoperi
ºi de a dovedi infracþiuni, iar
scopul acestor modificãri nu
are nicio legãturã cu prezum-
þia de nevinovãþie”, se aratã
într-un comunicat al Direcþiei
Naþionale Anticorupþie (DNA).
Pentru a-ºi susþine afirmaþiile,
reprezentanþii DNA oferã mai
multe exemple din modificãri-
le propuse, una dintre ele
vizând articolul care îi obligã
pe procurori ca, imediat dupã
înregistrarea unei sesizãri care
priveºte o persoanã determina-
tã sã o anunþe pe aceasta ºi sã
îi permitã sã asiste la actele
efectuate. În acest mod,
precizeazã DNA, nu vor mai
putea fi administrate mijloace
de probã care presupun
confidenþialitate, precum
înregistrãrile telefonice sau
ambientale, percheziþii domici-
liare sau informatice ori
prinderi în flagrant.
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MIRCEA CANÞÃR

Fostul preºedinte georgian, Miheil Sa-
akaºvili, arestat în urmã cu o sãptãmâ-
nã, sub acuzaþia pregãtirii unei lovituri
de stat, contra actualului preºedinte
ucrainian, Petro Poroºenko, a fost eli-
berat la începutul sãptãmânii, respingân-
du-se inclusiv solicitarea parchetului ca
acesta sã poarte o brãþarã electronicã.
Ex-preºedintele georgian ºi soþia sa de
origine olandezã, Sandra Roelofs, dar ºi
suporterii – unii dintre aceºtia deputaþi
–, au primit decizia cu aplauze. Învinuit
de intenþia luãrii puterii prin forþã, în
cursul manifestãrilor anti-corupþie care
au loc, în Ucraina, potrivit parchetului,
dar ºi de finanþarea din partea ex-pre-
ºedintelui pro-rus, Viktor Ianukovici,
destituit în martie 2014, în urma eveni-
mentelor de pe Maidan, Miheil Saakaº-
vili s-a apãrat declarându-se „primul
duºman al lui Vladimir Putin” la nive-
lul republicilor ex-sovietice. Dupã ce so-
licitase public destituirea preºedintelui
Petro Poroºenko – acuzat de corupþie
endemicã în þarã – dar ºi a Parlamentu-
lui ºi fusese arestat de serviciul ucrai-
nian de securitate, dupã douã tentative
soldate cu eºecuri umulitoare, în zilele
precedente, mai multe mii de partizani
ai sãi au descins în stradã, duminica tre-

cutã, pentru a protesta contra reþinerii.
Ex-preºedintele georgian, care începuse
o nouã carierã politicã în Ucraina, este
cãutat ºi de justiþia de la Tbilisi, pentru
„abuz de putere”. Povestea este lungã
ºi destul de neclarã. Poroºenko ºi Saa-
kaºvili au fost colegi de studii universi-
tare la Kiev. Dupã alegerea sa ca preºe-
dinte, în iunie 2014, Petro Poroºenko l-
a numit pe Saakaºvili guvernator al re-
giunii pro-ruse Odessa, funcþie din care
a demisionat dupã un an ºi jumãtate,
când a intrat în coliziune cu premierul
Arseni Iaþeniuk, dar ºi alþi membri ai
cabinetului. Devenit persona non grata
în Georgia, ºi deteriorându-ºi relaþiile cu
Petro Poroºenko, s-a vãzut deposedat de
paºaportul ucrainian, retrãgându-i-se
cetãþenia în august 2015, încât momen-
tan are statutul de apatrid. La 10 sep-
tembrie a.c., Miheil Saakaºvili a reuºit
sã penetreze frontiera polono-ucrainia-
nã, la o manierã spectaculoasã, pãtrun-
zând pe teritoriul Ucrainei, sub camere-
le de televiziune. Petro Poroºenko nu
ºtie acum cum sã scape de protejatul sãu,
cel care în urmã cu 14 ani punea capãt
regimului preºedintelui Eduard ªevar-
dnadze, devenind eroul revoluþiei tran-
dafirului. La 21 decembrie a.c., Miheil

Saakaºvili va împlini 51 de ani. Are sta-
tul de apatrid, dar cheamã ucrainienii
sã manifeste pentru antamarea destitui-
rii lui Poroºenko. Respinge categoric
acuzaþiile prinvind o posibilã coliziune cu
Moscova. Ceea ce poate fi verosimil,
având în vedere evenimentele militare
din vara anului 2008. Mai mult, la tele-
viziunea polonezã, a acreditat, printr-un
exces de zel, teza unui „asasinat al Ru-
siei”, asupra aeronavei în care se afla
preºedintele Lech Kaczynski – prãbuºi-
tã la 10 aprilie 2010, la Smolensk – tezã
susþinutã ºi de partidul Dreptate ºi Jus-
tiþie (PiS) aflat la putere. În Georgia, re-
formatorul fãrã concesii, cu reputaþia de
luptãtor împotriva corupþiei, s-a transfor-
mat spre sfârºitul mandatului într-un
impopular conducãtor. Partidul sãu, „Miº-
carea Naþionalã”, deþine doar 6 deputaþi,
încât nici nu conteazã în Parlament în faþa
„Deºteptãrii georgiene”, o miºcare pro-
occidentalã, care deþine majoritatea. În
Ucraina, platforma sa are, momentan, în
sondaje mai puþin de 5%, deºi se pregã-
teºte pentru alegerile legislative din 2019.
Cum o nouã „logodnã politicã”, cu Petro
Poroºenko, este greu de realizat, viito-
rul nu sunã deloc bine pentru excentri-
cul Miheil Saakaºvili.

Cu privire la incidentul din data
de 12 decembrie 2017, din staþia
de metrou Costin Georgian, vã in-
formãm cã în Centrul de Primire
Apeluri de Urgenþã 112 Bucureºti-
Ilfov a fost recepþionat un singur
apel telefonic, la ora 16:31:15, cu
o duratã totalã de douã minute ºi
douã secunde”, potrivit unui co-
municat de presã al Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale (STS).

Conform sursei citate, STS a
sesizat Parchetul Militar în vede-
rea efectuãrii cercetãrilor ce se
impun privind eventualele încãlcãri
ale legii de cãtre operatoarea 112
care a procesat cazul. „Cu privi-
re la evenimentul din staþia de me-
trou Dristor 1, din seara aceleiaºi
zile, facem precizarea cã primul
apel a fost recepþionat la ora
19:56:52 ºi a fost transferat la dis-
peceratele de urgenþã ale Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgen-
þã, Serviciului de Ambulanþã Bu-
cureºti-Ilfov, Direcþiei Generale de
Poliþie a Municipiului Bucureºti ºi
Direcþiei Generale de Jandarmi a
Municipiului Bucureºti”, conchi-
de sursa menþionatã.

STS sesizeazã Parchetul Militar în cazul operatoarei 112 care a preluat
apelul privind atacul de la staþia de metrou Costin Georgian

Serviciul de Telecomunicaþii Speciale a transmis joi cã
a sesizat Parchetul Militar în vederea efectuãrii cercetã-
rilor ce se impun privind eventualele încãlcãri ale legii de
cãtre operatoarea 112 care a procesat cazul primului atac

de la metrou, în staþia Costin Georgian. La rândul sãu,
directorul general al Poliþiei Capitalei, chestorul Nicu

Dragoº, confirmã, oficial, cã instituþia pe care o conduce
nu a fost informatã de apelul la 112 legat de tentativa de
omor de la staþia de metrou Costin Georgian, clarificãrile

în acest caz urmând sã fie fãcute de STS.
Reprezentanþii Poliþiei Capitalei

au explicat cum a decurs inter-
venþia în seara crimei de la me-
trou, menþionând cã tatãl primei
victime a sunat la 112 la aproxi-
mativ 30 de minute dupã atac, însã
operatorul i-a îndemnat sã mear-
gã la biroul de poliþie de la me-
trou, nefiind redirecþionat.

O tânãrã de 20 de ani a fost
împinsã de o femeie în faþa me-
troului, fata reuºind sã se opunã.
Ulterior, puþin dupã ora 16.00, o
rudã a tinerei a sunat la 112, anun-
þând cã aceasta a fost îmbrâncitã
la metrou de o cerºetoare. Apelul
nu a ajuns la Poliþie, nu a fost re-
direcþionat ºi i s-a spus sã mear-
gã la Poliþia de la metrou. Bãrba-
tul, însoþit de prima victimã a
agresoarei, a revenit la staþia Cos-
tin Georgian la ora 16.46, însã
casiera l-a direcþionat cãtre staþia
Piaþa Unirii, unde este sediul Poli-
þiei Transporturi. La ora 17.13 a
ajuns la biroul poliþiºtilor de la sta-
þia Piaþa Unirii, unde o femeie în-
soþitã de un copil reclama cã ºi-a
pierdut geanta.

La ora 17.45 poliþiºtii au înce-

put discuþiile cu fata agresatã ºi cu
tatãl ei, tânãra povestind cã o fe-
meie a îmbrâncit-o ºi a acuzat-o
cã i-a furat banii, au precizat ace-
leaºi surse. Dupã discuþii, însoþiþi
de poliþiºti, au cãutat imaginile în
arhivã ºi le-au vizualizat, procedu-
rã ce a durat 40 de minute. În timp
ce tânãra a dat declaraþii, la numã-
rul de urgenþã a venit un apel care
anunþa cã un bãiat s-a aruncat la
staþia Dristor 1. Ulterior, dupã ce
un angajat al Metrorex le-a spus
anchetatorilor cã în apelul iniþial,
în care era anunþatã o situaþie pri-
vind un bãrbat, este vorba despre
o tânãrã care a fost împinsã, poli-
þiºtii au fãcut legãtura între cele
douã cazuri, precizeazã sursele ci-
tate. Acest lucru se întâmpla în
jurul orei 20.00.

„În 45 de minute am sunat la
112. ªi 112 m-a trimis la Costin
Georgian sã investighez eu ca pã-
rinte. E posibil aºa ceva? Aproa-

pe douã ore am stat ca sã-mi ia
declaraþia, pentru cã în faþa mea
era o doamnã cu un copil, îi spu-
nea poliþistului cã ºi-a uitat gean-
ta. Poliþistul a venit ºi ne-a între-
bat, i-am spus cã a fost împinsã
în faþa metroului. Nu a crezut din
prima. Trebuia sã-i ia declaraþia
doamnei. În jurul orei 19.00 am
putut da declaraþii. Are 22 de ani,
a fãcut handbal. A venit în spate-
le ei, pur ºi simplu a împins-o. Ea
a crezut cã este o glumã a unei
prietene (..). Când ºi-a dat seama
cã nu e glumã, a pus dreptul în
faþã ºi l-a stopat. A opus rezisten-
þã ºi a reuºit sã se salveze. Atunci
a sãrit lumea ºi a reuºit sã fugã.
Toate acestea s-au întâmplat la 10
metri în faþa metroului. Era pri-
ma victimã ºi poate nu mai era a
doua. Mai avea un centimetru ºi
depãºea, deja era piciorul în aer”,
a declarat persoana apropiatã pri-
mei victime la Antena 3.
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Brazii care ne vom împodobi
sãrbãtorile de Crãciun se vând, ºi
în acest an, dintr-un singur loc. Ca
ºi pânã acum, piaþa de brazi se gã-
seºte în Piaþa Centralã, acolo unde
administraþia pieþelor a amenajat un
sector special pe care l-a pus la
dispoziþia comercianþilor. De luni
ºi pânã ieri, incinta respectivã s-a
ocupat deja ºi zeci de brazi sunt
acum scoºi la vânzare. „Un numãr
de ºapte comercianþi s-au instalat
în piaþã, venind cu brazi de toate
dimensiunile. Însã, dacã vor mai
exista ºi alþi vânzãtori interesaþi, cu
siguranþã noi le vom face loc ºi
acestora, fiindcã dorim sã le ofe-
rim craiovenilor o ofertã bogatã de
brazi ºi în acest an”, ne-a declarat
Adrian Dinu, purtãtorul de cuvânt
al SC Pieþe ºi Târguri Craiova.

Brazi, brazi ºi iarãºi brazi ...
Oferta de brazi pentru aceste

sãrbãtori este, într-adevãr, una ge-
neroasã, comercianþii venind cu

S-a deschis piaþa de brazi!S-a deschis piaþa de brazi!S-a deschis piaþa de brazi!S-a deschis piaþa de brazi!S-a deschis piaþa de brazi!

Tinerii din Pleniþa i-au colindat pe consilierii judeþeni
Consilierii judeþeni au fost ieri colindaþi de un grup

inimos de tineri din comuna Pleniþa. De la cel mai mic,
la cel mai mare, colindãtorii au fãcut senzaþie cu
costumele lor populare, cu talentul lor extraordinar ºi
nu în ultimul rând, cu repertoriul tradiþional românesc,
care a fãcut sã rãsune instituþia.

“Astãzi (n.r ieri), în plenul Consi-
liului Judeþean Dolj am primit vizita
colindãtorilor, un grup inimos de ti-
neri, care vin în fiecare an ºi ne co-
lindã ca sã ne meargã bine tot anul.
Grupul de colindãtori este din Pleni-
þa ºi de fiecare data încântã audito-
riul cu melodiile ºi interpretarea lor.
Ceva unicat.  Ne putem mândri cu
aceºti tineri talentaþi. Vã urez ºi eu la
mulþi ani ºi sã aveþi un an mai bun”,
a spus Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.

Dupã ce au plecat colindãtorii,
consilierii judeþeni au continuat sã
dezbatã în cadrul ultimei ºedinþe
ordinare din anul 2017 toate cele 24
de puncte. La final au fost votate în
unanimitate. S-a aprobat astfel
rectificare bugetului ªcolii Profesi-
onale Speciale Craiova, pe anul
2017, s-a aprobat actul additional
la protocolul de cooperare dintre
Consiliul Judeþean dolj ºi Asociaþia
Umanitarã pentru Protejarea ºi Spri-
jinirea Rãniþilor, Invalizilor ºi Urma-

ºilor celor Cãzuþi în Timpul Revo-
luþiei din Decembrie 1989 – Dolj.

S-a aprobat de asemenea, cu
unanimitate de voturi proiectul de
hotãrâre privind rezultatul final al
analizei noului proiect de manage-
ment al directorului Bibliotecii Ju-
deþene ºi s-a aprobat durata de 5

ani pentru care se va încheia noul
contract de management între pre-
ºedintele CJ dolj, Ion Prioteasa, în
calitate de ordonator principal de
credite ºi Lucian Dindiricã, mana-
gerul Bibliotecii Judeþene “Alexan-
dru ºi Aristia Aman” Craiova.

MARGA BULUGEAN

Brazi ºi nici un molid! – aºa au decis toþi comercianþii
sã vândã pentru aceste sãrbãtori de iarnã. Nici unul
dintre cei ºapte vânzãtori care au venit încãrcaþi cu pomi,
în Piaþa Centralã din Craiova, nu au adus alt tip de conife-
re decât brazi, verzi ºi argintii, fiind convinºi cã aceºtia se
vor cumpãra cel mai bine în anul acesta.

mai mulþi brazi decât în anii prece-
denþi. Ca o particularitate, de aceas-
tã datã, printre pomii care se vând
în piaþã nu se gãseºte nici un mo-
lid. Deºi recunosc cã nu s-au înþe-
les între ei, întâmplarea face ca nici
unul dintre comercianþi nu au ve-
nit decât cu un singur sortiment,
bradul, care poate fi cumpãrat tã-
iat sau în ghiveci. Întrebând în
stânga ºi în dreapta, cei mai mulþi
dintre comercianþi au venit cu o
singurã explicaþie: predominã bra-
dul pentru cã, pur ºi simplu, este
cel mai frumos dintre speciile de
conifere. „În anii precedenþi, am
observat cã bradul are o mai mare
cãutare, pe când molidul rãmânea
nevândut. ªi atunci ne-am hotãrât
sã mergem numai pe brazi ca sã-i
putem comercializa”, ne-a spus
unul dintre vânzãtorii de brazi.

Clientul, negociatorul-ºef
Aroma plãcutã, care se rãsfirã

peste tot schimbând pânã ºi aerul

din piaþã, este cea a unor brazi de-
o frumuseþe pe mãsurã. Toþi po-
mii care se aflã la vânzare în piaþã
sunt aduºi din import, din Germa-
nia ºi Danemarca. Printre aceºtia
se aflã, totuºi, ºi un producãtor
local, din Ostroveni, care are pe-
pinierã ºi care ai cãrui brazi sunt la
fel de frumoºi. Unii impresioneazã
prin înãlþimea foarte mare, ajunând
ºi pânã la doi metri. Aproape toþi,
chiar ºi cei mai mititei, au coroa-
nele bogate. În funcþie de aceste
detalii, se stabilesc ºi preþurile, care
pleacã de la 60 de lei – pentru bra-
zii din ghivece – ºi pânã la 300 de
lei, cum sunt cei de talie foarte
mare. Cheia însã este negocierea.
În funcþie de mãiestria cu care
clientul ºtie sã discute, mai de fie-
care datã comerciantul mai lasã
puþin la preþ. La final, toatã lumea
se declarã mulþumitã, clienþii ple-
când acasã cu o mândreþe de brad.

În aºteptarea celui mai bun
moment

La început, în primele zile, bra-
zii s-au vândut ºi nu prea, comer-
þul fiind mai degrabã timid. Comer-
cianþii spuneau ieri cã vânzãrile vor
fi mai bune dupã data de 15 de-
cembrie când, de obicei, se înca-
seazã salariile ºi pensiile ºi oamenii

ies la cumpãrãturi pentru sãrbãtori.
Care se deschid chiar cu achiziþia
brãduþului de Crãciun, care este,
de regulã, în fruntea listei. De cea-
laltã parte, clienþii ºtiu când este
cel mai bun moment. Pe 24 de-
cembrie, chiar în ziua de Ajun,
comercianþii încep sã mai lase la
preþ pentru a-ºi putea vinde brazii.
Mizând pe aceastã bursã a pieþei,
cei mai mulþi pândesc acest mo-
ment ca sã se aleagã cu un chilipir
de brad. Autoritãþile spun însã cã,
teoretic, brazii nu ar trebui sã fie

mai scumpi decât în anul trecut,
pentru cã administraþia pieþelor s-
au pãstrat vechile taxe pentru în-
chirierea locului de vânzare, care
este de 12 lei pe metru pãtrat pe zi.

ªi o crenguþã de brad aduce
sãrbãtorile în casã

Dacã nu sunteþi dispuºi sã nego-
ciaþi pentru un preþ care sã vã satis-
facã buzunarul sau, pur ºi simplu,
un brad ar fi prea mare pentru dum-
neavoastrã, existã ºi tot felul de aran-
jamente din brad cu care vã împo-
dobiþi casa de sãrbãtori. Coroniþele
din cetinã pentru masa de Crãciun
sau, ca în alte þãri, pentru a fi aºeza-
te la uºa de la intrare, au o împletitu-
rã generoasã de cetinã ºi se vând la
preþul de 5 lei. Pentru aroma proas-
pãtã ºi înviorãtoare de cetinã, dar ºi
pentru decor, comercianþii vã pot
vinde chiar ºi o singurã crenguþã.
Preþul este de 3 lei, iar în contul aces-
tor bani primþi o rãmuricã destul de
mãricicã de brad. Existã ºi cea de-a
treia posibilitatea pe care v-o oferã
piaþa de brazi. Chiar ºi dacã nu cum-
pãraþi nimic, este suficient sã daþi o
turã în Piaþa Centralã ca sã vã încãr-
caþi plãmânii cu oxigen ºi sã vã bu-
curaþi de o plimbare printre „pãduri-
cea” de brazi!

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamint im cã ,  în  august
2016, procurorii din cadrul Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova au
dispus trimiterea în judecatã, în
stare de libertate, a inculpate-
lor Floarea Roºca, în sarcina
cãreia s-a reþinut sãvâr-
ºirea infracþiunilor de
folosire sau prezentare,
cu rea-credinþã, de do-
cumente ori declaraþii
false, inexacte sau in-
complete, dacã fapta
are ca rezultat obþinerea
pe nedrept de fonduri
europene,  în  formã
continuatã, uz de fals ºi
fals în declaraþii în for-
mã continuatã, ºi Miha-
ela Bunciu (fostã Pîrvã-
nuºi), consilier superi-
or în cadrul Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agri-
culturã – Centrul Judeþean Dolj,
la data faptei, în sarcina cãreia
s-a reþinut sãvârºirea infracþiu-
nii de complicitate la folosire
sau prezentare, cu rea-credin-
þã, de documente ori declaraþii
false, inexacte sau incomplete,
dacã fapta are ca rezultat obþi-
nerea pe nedrept de fonduri eu-
ropene, în formã continuatã.

În baza Planului de Acþiune
,,IMPACT”, desfãºurat în toatã
þara, care are drept obiectiv verifi-
carea autovehiculelor destinate
transportului de mãrfuri periculoa-
se, în scopul prevenirii accidente-
lor rutiere în care sunt implicate
aceste categorii de vehicule, ieri,
poliþiºtii rutieri doljeni, în coopera-
re cu specialiºti ai Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au acþionat pe mai multe arte-

Consilierã APIA Dolj, la a doua condamnare defintivãConsilierã APIA Dolj, la a doua condamnare defintivãConsilierã APIA Dolj, la a doua condamnare defintivãConsilierã APIA Dolj, la a doua condamnare defintivãConsilierã APIA Dolj, la a doua condamnare defintivã
pentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþie

Mihaela Bunciu (fostã Pîrvãnuºi), consilier
superior în cadrul APIA – Centrul Judeþean
Dolj ºi fina Mariei Schutz, fosta ºefã a pese-
distelor doljene, a ajuns la a doua condamna-
re definitivã pentru infracþiuni de corupþie
având ca rezultat obþinerea pe nedrept de fon-
duri europene. Ea a fost acuzatã de procuro-
rii DNA Craiova, în acest dosar, cã a înregis-

trat la platã patru cereri ale unei doljence,-
 ºtiind cã documentele sunt false. Curtea de
Apel Craiova i-a respins apelul declarat îm-
potriva sentinþei Tribunalului Dolj prin care
a primit 3 ani de închisoare cu suspendare în
acest dosar, în timp ce partenera sa de dosar
s-a ales cu pedeapsa redusã de la 3, la 2 ani ºi
8 luni de închisoare, tot cu suspendare.

A primit documentele
deºi ºtia cã sunt false
În rechizitoriul întocmit la fi-

nalizarea cercetãrilor, procurorii
au reþinut urmãtoarea stare de fap-
t: „în perioada 2011-2014, incul-

pata Roºca Floarea, a solicitat ºi
a obþinut pe nedrept, de la Agen-
þia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã – Centrul Judeþean
Dolj, prin folosirea de documen-
te false, fonduri nerambursabile
din bugetul naþional ºi bugetul
Uniunii Europene, în valoare to-
talã de 167.033,87 lei. În cursul
anului 2011, inculpata Roºca
Floarea a depus la Primãria co-

munei Gighera, judeþul Dolj, un
contract de arendã pe care chiar
ea îl falsificase, pentru a fi în-
scris în registrul de arendã. În sco-
pul obþinerii de subvenþii de la A.-
P.I.A. – Centrul Judeþean Dolj,
aceasta a completat ºi semnat pe

proprie rãspundere decla-
raþia de suprafaþã – 2011
pentru suprafaþa de
68,52 ha pe care nu o de-
þinea în mod real ºi a de-
clarat pe proprie rãspun-
dere, la aceeaºi primãrie,
cã foloseºte respectiva
suprafaþã. În aceeaºi pe-
rioadã, inculpata Roºca
Floarea a beneficiat de
ajutorul inculpatei Bun-
ciu Mihaela (fostã Pîrvã-
nuºi) care, în calitate de
consilier superior în ca-
drul Agenþiei de Plãþi ºi

Intervenþie pentru Agriculturã –
Centrul Judeþean Dolj, a ajutat-o
cu prilejul administrãrii celor pa-
tru cereri unice de platã pe supra-
faþã, deºi documentele doveditoa-
re cu privire la suprafeþele decla-
rate, depuse de inculpata Roºca
Floarea la dosare erau false, ine-
xacte ºi incomplete”, dupã cum
se aratã în comunicatul DNA. În-
trucât prejudiciul a fost recuperat

în totalitate, în cauzã nu s-a impus
luarea mãsurilor asigurãtorii. Aces-
ta este al treilea dosar în care Mi-
haela Bunciu, fina Mariei Schutz,
a fost trimisã în judecatã de pro-
curorii anticorupþie craioveni.

Pe 20 aprilie a.c., magistraþii Tri-
bunalului Dolj au pronunþat sentin-
þa ºi au condamnat-o pe Mihaela
Bunciu la 3 ani de închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
supraveghere de 3 ani, Floarea Roº-
ca primind tot 3 ani de închisoare
cu suspendare. Inculpatele au de-
clarat apel, soluþionat pe 12 decem-
brie a.c. de Curtea de Apel Craiova.
Instanþa a respins apelul declarat de
Mihaela Bunciu, care a rãmas, ast-
fel, cu pedeapsa de 3 ani închisoa-

re cu suspendare, ºi l-au admis pe
al Floarei Roºca, pedeapsa acesteia
fiind redusã la 2 ani ºi 8 luni închi-
soare, tot cu suspendare: „respin-
ge, ca nefondat, apelul declarat de
inc. Bunciu Mihaela. Admite ape-
lurile declarate de Ministerul Pu-
blic – D.N.A. ºi inc. Roºca Floa-
rea. Desfiinþeazã în parte sentinþa
sub aspectul laturii penale. (...)
inculpata Roºca Foarea va executa
pedeapsa de 2 ani ºi 8 luni închi-
soare. Menþine celelalte dispoziþii ale
sentinþei care nu contravin prezentei
decizii. Obligã pe inc.- apelantã
Bunciu Mihaela la 300 lei cheltu-
ieli judiciare cãtre stat. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã”, se
aratã în hotãrârea instanþei.

Aceasta este a doua hotãrâre definitivã de condamnare a Mihae-
lei Bunciu.Pe 10 noiembrie a.c., acesta a fost condamnatã definitiv,
printr-o hotãrâre a Curþii de Apel Craiova, într-un dosar vizând co-
miterea unor fapte similare, la 2 ani de închisoare cu suspendare pe
un termen de supraveghere de 4 ani ºi 100 de zile de muncã în
cadrul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj sau în cadrul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cel de-al treilea dosar, în care a fost trimisã în judecatã tot de DNA
Craiova, se aflã pe rolul Curþii de Apel Craiova, dupã ce, pe fond, la
Tribunalul Dolj, a fost condamnatã la 3 ani de închisoare cu execu-
tare pentru cã a ajutat-o pe Lili Maria Schutz sã obþinã ilegal aproxi-
mativ un milion de euro, bani europeni.

Autovehiculele care transportã mãrfuri periculoase,
verificate de poliþiºti ºi pompieri

re rutiere din judeþul Dolj. Oamenii
legii au verificat documentele ne-
cesare efectuãrii acestei categorii
de transport, dar i-au ºi testat cu
aparatul etilotest pe conducãtorii
autovehiculelor care transportau
mãrfuri care fac parte din catego-
ria celor periculoase. „La aceastã
acþiune au participat 8 poliþiºti din
cadrul Servicului Rutier, precum ºi
8 specialiºti din cadrul ISU Dolj,
al cãror scop a fost acela de a se

pregãti în vederea unei intervenþii
oportune ºi eficiente în cazul pro-
ducerii unui accident pe cãile de
transport în care sunt implicate
substanþe periculoase. Astfel, pom-
pierii din cadrul I.S.U. Dolj au
avut în dotare o autospecialã de
lucru cu apã ºi spumã, precum ºi o
autospecialã de primã intervenþie,
evaluare ºi cercetare C.B.R.N.
(Chimic-Biologic-Radiologic-Nu-
clear)”, a precizat inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Au fost con-
trolate 6 autovehicule destinate
transportului de mãrfuri periculoa-
se, iar în urma neregulilor consta-
tate au fost aplicate 8 sancþiuni
contravenþionale, 7 dintre ele pen-
tru abateri de la regimul circulaþiei
pe drumurile publice, ºi una pen-
tru încãlcarea prevederilor OG nr.
37/2007 privind perioadele de con-
ducere, pauzele de odihnã ale con-
ducãtorilor auto ºi utilizarea apa-
ratelor de înregistrare a activitãþii
acestora. Valoarea totalã a sancþi-
unilor aplicate a depãºit suma
de 5.000 de lei, dupã cum au mai
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.
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Dupã ce a pus la punct o mare parte
din infrastructura comunei a trecut ºi
la “obiective” de fineþe. De curând a
fost semnat un contract cu Compania
Naþionalã de Investiþii (CNI), un pro-
iect de care edilul îºi va lega numele în
mod cert. Este vorba de un Centru Cul-
tural, o lucrare de amploare cu o valoa-
re de peste 60 miliarde de lei vechi. Exe-
cuþia va începe de anul viitor, iar pe-
rioada de execuþie este de 18 luni. “Am
început cu acest proiect pentru cã am
reuºit astfel sã aduc în localitate un pro-

Breasta: Un Centru CulturalBreasta: Un Centru CulturalBreasta: Un Centru CulturalBreasta: Un Centru CulturalBreasta: Un Centru Cultural
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Comuna Breasta e una de referinþã în ju-
deþul Dolj. Un rol însemnat, dupã cum ne
povestesc localnicii, l-a avut de-a lungul ani-
lor ºi edilul localitãþii, om din parte locului.

Marin Marcu are state vechi în ale admi-
nistraþiei publice, este hârºit cum se zice în
popor. ªtie sã ºi comunice cu oamenii, dar
cunoaºte în detaliu ºi nevoile comunei.

iect finanþat de la bugetul de stat. De
regulã, prin comune o sã vedeþi inves-
tiþii fãcute mai mult din bugetul local.
Noi am reuºit ºi altceva ºi sunt foarte
mândru”, a subliniat edilul localitãþii
Breasta, Marin Marcu.

Reprezentanþii Primãriei Breasta au re-
cepþionat de curând ºi o lucrare, covor
asfaltic, 1 kilometru, cu o valoare de
100.000 de euro, proiect finanþat din bu-
getul local. “Tot pe infrastructurã s-a
semnat ºi un alt contract prin AFIR, în
cadrul Grupului de Acþiune Localã. Vor-

bim tot de un kilometru de asfalt. Fiecare
kilometru de asfalt în mediul rural este
preþios. Asiguri confortul cetãþeanului,
adicã al contribuabilului”, a mai spus pri-
marul Marcu. Edilul localitãþii a mai vor-
bit ºi despre un proiect de iluminat al co-
munei, lucrare finanþatã din bugetul lo-
cal, care se ridicã la 4,5 miliarde lei vechi.
“S-a semnat contractul în luna mai 2017
ºi au început deja lucrãrile. Preconizãm
cã toatã localitatea va fi iluminatã pânã în
2019”, a mai spus Marin Marcu.

MARGA BULUGEAN

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat cã au
dispus trimiterea în judecatã, în
stare de libertate, a inculpaþilor Jana
Fulga, la data faptelor primar al
comunei ªimnicu de Sus, judeþul
Dolj ºi avocat suspendat în cadrul
Baroului Dolj, în prezent vicepri-
mar al aceleiaºi localitãþi, sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunilor de
luare de mitã ºi abuz în serviciu
dacã funcþionarul a obþinut pentru
sine sau pentru altul un folos ne-
cuvenit, în formã continuatã; ºi
Marinel Rãdulescu, administrator
al unor societãþi comerciale, sub

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, poli-
þiºti din cadrul IPJ Dolj – Serviciul de Investi-
gare a Criminalitãþii Economice, în baza unui
plan naþional de mãsuri, au organizat, miercuri,
o acþiune pe linia prevenirii ºi combaterii con-
trabandei cu produse din tutun, ocazie cu care
au fost efectuate mai multe controale în pieþele
de pe raza municipiului Craiova unde existau date
cã se comercializeazã astfel de produse. Cu
aceastã ocazie au fost verificate 16 societãþi co-

merciale ºi a fost indisponibilizatã cantitatea
de 628 pachete (12.560 þigarete) diferite mãrci,
fãrã a avea aplicate timbre fiscale româneºti.-
 Þigãrile erau provenite din contrabandã ºi erau
oferite spre vânzare cãtre diverse persoane fi-
zice. Poliþiºtii de la Economic au întocmit trei
dosare de cercetare penalã sub aspectul sãvâr-
ºirii infracþiunii de contrabandã, în conformita-
te cu prevederile Legii nr. 86/2006.

CARMEN ZUICAN

Jana Fulga, fost primar ºi actual vice-
primar al comunei doljene ªimnicu de Sus,
a fost trimisã în judecatã de procurorii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA) –
Serviciul Teritorial Craiova, pentru lua-
re de mitã ºi abuz în serviciu. Procurorii
anticorupþie o acuzã cã ar fi cerut ºi pri-
mit 50.000 lei ºpagã de la administrato-

aspectul sãvârºirii infracþiunii de
complicitate la abuz în serviciu
dacã funcþionarul a obþinut pentru
sine sau pentru altul un folos ne-
cuvenit, în formã continuatã. În
rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au reþinut
urmãtoarea stare de fapt: „incul-
pata Fulga Jana, în calitate de
primar al comunei ªimnicu de Sus,
judeþul Dolj ºi ordonator princi-
pal de credite, în toamna anului
2009, a pretins ºi primit de la in-
culpatul Rãdulescu Marinel suma
de 50.000 lei, în schimbul exerci-
tãrii puterii de decizie în interio-
rul instituþiei pe care o conducea,

astfel încât societãþile comerciale
administrate de inculpatul Rãdu-
lescu Marinel sã încheie, cu încãl-
carea legislaþiei privind achiziþii-
le publice, contracte cu primãria.
În acest sens, în perioada 2010-
2012, inculpata Fulga Jana, în
calitatea menþionatã mai sus, cu
încãlcarea prevederilor legale, a
dispus prin procedura achiziþiei
directe, achiziþionarea de la mai
multe firme, printre care ºi cele
administrate de inculpatul Rãdu-
lescu Marinel, a mai multor bu-
nuri ºi servicii, fãrã hotãrâri ale
consiliului local, fãrã vizã de con-
trol financiar preventiv, fãrã alo-
cãri bugetare ºi la preþuri suprae-
valuate. Totodatã inculpata a mai
dispus ºi decontarea unor lucrãri
neefectuate sau care ar fi trebuit
suportate de societatea prestatoa-
re. Prin aceste demersuri, incul-
pata Fulga Jana a cauzat bugetu-
lui local un prejudiciu în cuantum
de 298.836 lei. În cauzã s-a dis-

pus mãsura asigurãtorie a seches-
trului asupra unui autoturism ce
aparþine inculpatei Fulga Jana”,
se aratã în comunicatul DNA.

Consiliului Local al comunei
ªimnicu de Sus s-a constituit par-
te civilã în cauzã. 

Dosarul a fost trimis spre jude-
care Curþii de Apel Craiova, cu pro-
punere de a se menþine mãsura
asigurãtorie dispusã în cauzã, ºi s-
a înregistrat miercuri 13 decem-
brie a.c. pe rolul instanþei.

CARMEN ZUICAN

rul unor firme, pentru a-i acorda acestuia
lucrãri cu încãlcarea legislaþiei vizând
achiziþiile publice. În acelaºi dosar va fi
judecat ºi administratorul societãþilor
care a obþinut contracte cu primãria, acu-
zat de complicitate la abuz în serviciu. Do-
sarul s-a înregistrat pe 13 decembrie a.c.
la Curtea de Apel Craiova.
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Gazda evenimentului a consem-
nat faptul cã pleiada de manifes-
tãri a constituit de fapt o misiune
de suflet, prof.Marin Budicã  fiind
un apropiat al Liceului Teologic
Adventsit, un iubitor de carte, un
puternic susþinãtor al valorilor cul-
turale italiene promovate prin or-
ganizarea ºi participarea la diferite
manifestãri ºi evenimente.

Tot în cadrul Liceului Teologic
Adventist, în anul 2013,  au fost
lansate ºi volumele „Misterele jun-
glei negre” ºi „Piraþii din Malae-
zia” ale aceluiaºi creator italian, tra-
ducãtorul Marin Budicã aducând
în cultura românã, printr-un efort
exepþional, ce poate fi apreciat nu-
mai de traducãtorii cu adevãrat
specializaþi, lumea lui Sandokan.

„Fete de la lecture”,
un concurs multicultural

Timp de câteva ediþii la rând,
profesorul Marin Budicã s-a im-
plicat alãturi de prof. univ. dr.E-

Cooperarea inter-instituþionalã,
la diferite niveluri este un element
fundamental în strategia ºi dezvol-
tarea strategiei de formare profe-
sionalã. Pentru a asigura coerenþa
ºi constitenþa dialogului cu actorii
esenþiali, pe de o parte, ºi între di-
feritele politici europene, pe de altã
parte, este necesarã construirea
sistematicã a oportunitãþilor ºi
cooperarea, printr-un dialog ºi, de
ce nu, pentru schimbul de infor-
maþii ºi opinii . În acord cu cele
menþionate, o direcþie de acþiune o

Proiect european , la Liceul „Charles Laugier” din Craiova
Liceul „Charles Laugier” din Craiova merge pe calea

dezvoltãrii europene, încheind un nou contract de dezvol-
tare ºi formare profesionalã, pe linia sãnãtãþii.

reprezintã schimbul de bune prac-
tici între Liceul „Charles Laugier”
ºi organizaþiile de profil – spitale,
rezidenþe pentru îngrijirea persoa-
nelor vârstnice, centre de tratamen-
te ºi recuperare – din þarã ºi strãi-
nãtate, Spitalul Regional „A. Car-
dello” din Campobasso (Italia) –
proiectul fiind câºtigat de cãtre in-
stituþia de învãþãmînt preuniversi-
tar craioveanã , pe proiectul „Eras-
mus+”, pentru „Formarea profe-
sionalã a asistenþilor medicali, în
context european”. „În acest pro-

iect, 40 de elevi de la ºcoala pst –
licealã, anii II ºi III, specailizarea
„Asistent medical generalist”, vor
efectua un stagiu  de cinci sãptã-
mâni în Italia. Scopul acestui pro-
gram îl constituie furnizarea unei
educaþii de calitate în domeniul
„nursingului”, care sã permitã tran-
zitarea de la ºcoalã la viaþa activã.
Stagiul de practicã se va desfãºu-
ra în cadrul proiectului propus ,
prin care vor învãþa metode ºi teh-
nici de îngrijire, iar experienþa eu-
ropeanã dobânditã  în proiect va fi
certificatã de documentul de mo-
bilitate Europass”, a precizat prof.
Ludmila Panea, director al Liceu-
lui „Charles Laugier”.

CRISTI PÃTRU

Eveniment cultural la LiceulEveniment cultural la LiceulEveniment cultural la LiceulEveniment cultural la LiceulEveniment cultural la Liceul
TTTTTeologic Adventisteologic Adventisteologic Adventisteologic Adventisteologic Adventist

Reprezentanþii Facultãþii de Litere, din
cadrul Universitaþii din Craiova, împreunã cu
cadrele didactice ºi elevii  au evocat perso-
nalitatea celui care a  fost traducãtorul, pro-
fesorul ºi omul de culturã –Marin Budicã. În
cadrul acestui eveniment marcant a avut loc

ºi lansarea cãrþii „Tigrii din Mompracem” a
scriitorului italian Emilio Salgari, în tradu-
cerea exemplarã a profesorului Marin Bu-
dicã, cartea fiind tipãritã la Editura Aius.
Dupã lansare a urmat o dezbatere cu tema
„Marin Budicã ºi epopeea lui Sandokam”.

lena Pîrvu ºi în derularea concur-
sului judeþean „Fête de la lectu-
re”, fâcãnd parte din comisia de
propunere de subiecte ºi evaluare
pentru secþiunea italianã, asigu-
rând, astfel, nivelul ºtiinþific al
acestui proiect ambiþios. Proiec-
tul este coordonar de cãtre prof.
Adriana Sãlceanu, inspector pen-
tru limbi romanice în cadrul ISJ
Dolj ºi de prof. Dana Militaru de
la liceul „Traian Vuia”, care au
participat cu multã deschidere ºi
la evenimentul in memoriam –
Marin Budicã.

În cadrul evenimentului, au
susþinut prelegeri personalitãþi aca-
demice reprezentateive ale învã-
þãmântului superior craiovean,
care, l-au cunoscut îndeaproape
pe marele traducãtor:  prof. univ.
dr. Elena Pîrvu, preºedinte execu-
tiv al Societãþii Culturale Româ-
no-Italiene „Dante Alighieri”, Co-
mitet Local al Societãþii „Dante Ali-
ghieri” din Roma care a vorbit

despre „Importanþa scriitorului
Emilio Salgari în literatura ita-
liana” ºi prof. univ. dr George
Popescu care a prezentat „Per-
sonalitatea lui Marin Budicã ºi
universul lui Sandokan”.  A ono-
rat cu prezenþa ºi profesorul Ni-
colae Marinescu, directorul Edi-
turii Aius ºi a revistei de culturã
Mozaicul a vorbit despre „Profe-
sorul, traducãtorul ºi Omul-
Marin Budicã”, pe cei doi legân-
du-i o prietenie de o viaþã. Un alt
invitat de marcã  a fost Lucian
Rãcilã, directorul Departamentu-
lui de „Educaþie” din cadrul Con-
ferinþei Oltenia a Bisericii AZS.

Emilio Salgari, creatorul
romanelor de aventuri

Din colectivul de organizare al
acestei manifestãri, având ºi cali-
tatea de moderatori ai programu-
lui  au fãcut parte prof. Florin
Filip, directorul Liceului Teologic
Adventist, prof. Emanuel Filiºa-
nu –capelan. prof. Carmen Mi-
hai - responsabil comisia metodi-
cã „Limbã si comunicare” ºi nu
în ultimul rând,  prof. Carmen
Fãgeþeanu, un profesor extrem de
inimos ºi implicat în activitãþile cul-
tural – educaþionale.

În istoria literaturii italiene, scri-
itorul Emilio Salgari (1862-1910)
este considerat a fi creatorul ro-
manelor de aventuri ºi un mare pre-
cursor al literaturii ºtiinþifico-fan-
tastice. Este printre primii 40 cei
mai traduºi autori italieni din toate
timpurile. Ca ºi cãrþile maeºtrilor
sãi – Jules Verne ºi Karl May, ro-
manele lui Emilio Salgari au stat la
baza a peste 40 de ecranizãri, une-
le dintre ele purtând semnãtura
unor regizori italieni renumiþi.

MARGA BULUGEAN
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Sãrbãtoarea de Hanuka 5778
a fost un astfel de prilej de a-i
reuni pe membrii comunitãþii la
sinagoga de pe strada Horezu-
lui. ªi de aceastã datã s-au fã-
cut toate pregãtirile necesare
astfel încât invitaþii sã simtã at-
mosfera acestei sãrbãtori: de la
decoraþiunile din hârtie multico-
lorã ºi pânã la aroma de gogoºi
proaspete, dar mai cu seamã
prin prisma oaspeþilor speciali
care le-au fost alãturi.

Moment de reculegere
în memoria Regelui Mihai

Seara a fost deschisã însã cu
un moment de reculegere în me-
moria Regelui Mihai, considerat,
alãturi de Regina-mamã Elena,
un adevãrat salvator pentru zeci
de mii de evrei în timpul celui de-
Al Doilea Rãzboi Mondial. Ma-
jestãþile lor au reuºit în acele vre-
muri tulburi sã anuleze planurile
de deportare în Polonia a întregii
populaþii evreieºti din România.

„Este o searã de Hanuka mai
tristã decât de obicei având în
vedere cã zilele acestea se des-
fãºoarã funeraliile Regelui Mi-
hai, o personalitate care a mar-
cat istoria þãrii ºi s-a comportat
demn într-un context foarte

Hanukiile au fost aprinse, miercuri seara, la
sinagoga din Craiova. Membrii Comunitãþii evre-
ieºti au celebrat împreunã Hanuka 5778, o sãr-
bãtoare a luminii, consideratã printre cele mai
importante ºi mai frumoase ale poporului evreu.
Prin grija acad. prof. dr. Corneliu Sabetay, ºi de
aceastã datã s-au fãcut toate pregãtirile necesa-
re astfel încât invitaþii sã simtã atmosfera aparte
a acestei sãrbãtori. Printre oaspeþi s-au numãrat

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

primarul municipiului Craiova - Mihail Genoiu,
viceprimarul Stelian Bãrãgan, comandantul In-
spectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj - gene-
ral de brigadã Constantin Florea, directorul Mu-
zeului de Artã – Emilian ªtefârþã, reprezentanþi
ai Prefecturii Dolj, ai altor culte religioase, dar ºi
ai Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din Româ-
nia, în persoana vicepreºedintelui Ovidiu Bãnes-
cu ºi a lui Silvian Horn.

complicat. Familia Regalã, Re-
gina-mamã Elena ºi Regele Mi-
hai au fost foarte apropiaþi de
comunitatea evreilor din Româ-
nia pe care au sprijinit-o în vre-
muri foarte tulburi. Au salvat
zeci de mii de vieþi”, a precizat
acad. prof. dr. Corneliu Sabe-
tay, preºedintele Comunitãþii
evreieºti din Craiova.

Despre simbolistica
acestei sãrbãtori

Dupã momentul de reculege-
re, profesorul Corneliu Sabetay
a vorbit despre simbolistica bo-
gatã a sãrbãtorii de Hanuka, care
are în centrul sãu lumina ºi mi-
nunile. „Toate sãrbãtorile noas-
tre nu vin sã proslãveascã un eve-
niment militar, pentru cã aici este
vorba de victoria Macabeilor. Im-
portantã nu este victoria milita-
rã, ci miracolul care a apãrut. S-
a gãsit un ulcior cu ulei sfinþit
care nu putea sã ardã mai mult
de câteva ore, dar a ars 8 zile.
Aceasta este sãrbãtoarea de Ha-
nuka, sãrbãtoarea lumânãrelelor
care se aprind timp de 8 zile pen-
tru a simboliza faptul cã lumina
a învins întunericul. Aceastã mi-
nune a Macabeilor rãzbate peste
secole ºi rãmâne în picioare ca

bucuria de a vedea lumina care
ne face sã fim mai buni, mai în-
þelegãtori”. „Comunitatea noas-
trã, de aici, reprezintã ºi ea tot o
minune. Relaþiile pe care evreii
din Oltenia le au cu reprezentan-
þii altor culte religioase sunt trai-
nice ºi noi ne mândrim întotdeau-
na cu aceste lucruri. Printre mi-
nunile noastre, trebuie sã amin-
tim cã aici existã o piaþã care se
numeºte Ierusalim, iniþiatã în
1994, cu concursul regretatului
mitropolit al Olteniei, cãrturarul
Nestor Vornicescu. De asemenea,
strãzi cu numele de Filip Lazãr,
Felix Aderca, numele unor oa-
meni reprezentativi ai acestei co-
munitãþi”, a mai spus acad. prof.
dr. Corneliu Sabetay.

Primarul Craiovei, Mihail Genoiu:
„O comunitate respectatã,

de suflet, a Craiovei”
Printre invitaþii speciali la sãr-

bãtoarea din acest an s-a aflat ºi
primarul municipiului Craiova, Mi-
hail Genoiu. „Este o onoare sã re-
prezint Primãria Craiova, alãturi de
viceprimarul Stelian Bãrãgan, la
aceastã sãrbãtoare a luminii. Mã
onoreazã sã fiu aici, în rândul dum-

neavoastrã, o comunitate respec-
tatã, de suflet, a Craiovei”, a afir-
mat primarul municipiului Craio-
va, Mihail Genoiu.

ªi vicepreºedintele Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din Ro-
mânia, Ovidiu Bãnescu, a fost
prezent miercuri searã la sinago-
ga din Craiova. „Sunt pentru pri-
ma datã la Craiova ºi aº vrea sã

vã spun cã sunt impresionat de
sinagogã. Este o construcþie
splendidã. De asemenea, aº vrea
sã vã transmit salutãrile ºi mesa-
jul domnului preºedinte Aurel
Vainer, cu ocazia sãrbãtorii de
Hanuka”, a declarat Ovidiu Bã-
nescu.

În final, ªtefan Ardeleanu,
unul dintre cei mai vechi membri
ai comunitãþii evreieºti, a rostit
câteva rugãciuni.

Tradiþionalele gogoºi nu au lipsit
de pe masa de sãrbãtoare
Sãrbãtoarea de Hanuka este ºi

sãrbãtoarea gogoºilor, existând
obiceiul ca, în cele opt zile sã se
consume foarte multe gogoºi. „În
Þara Sfântã, în aceste zile, se gã-
sesc pe toate drumurile, nu mai
trebuie sã-þi faci tu acasã pentru
cã le gãseºti la orice magazin ºi
poþi, cu mare plãcere, sã le cum-
peri, fãrã a mai deranja pe cei din
familie sã le pregãteascã”, a adus,
prin cuvinte, un crâmpei din Þara
Sfântã, medicul Corneliu Sabetay.

Delicioasele gogoºi, cu umplu-
turã de ciocolatã ºi dulceþuri, nu
au lipsit nici de pe masa sãrbãto-
rii de Hanuka, la care au fost pof-
tiþi sã se aºeze toþi cei prezenþi. O
bucurie le-a fost fãcutã ºi copii-
lor care, conform tradiþiei, le-au
fost dãruite cadouri.

Tradiþia spune cã, timp de opt
nopþi, cât dureazã sãrbãtoarea, fa-
miliile se adunã în jurul unui sfeº-
nic hanukia – un candelabru spe-
cial cu opt braþe, în care se ard
opt lumânãri. În prima noapte, ca-
pul familiei aprinde o lumânare. În
cea de-a doua searã, douã lumâ-
nãri, ºi aºa mai departe, pânã când,
în cea de-a opta searã, se aprind
toate lumânãrile. Existã obiceiul ca
sfeºnicul sã fie aºezat în pragul uºii
sau la fereastrã, o cale pentru evrei
de a împãrtãºi bucuria sãrbãtorii
cu restul comunitãþii în mijlocul cã-
reia trãiesc. Hanuka este ºi un pri-
lej de serbãri cu cântece ºi jocuri,
în special pentru copii.
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Decoraþiuni din lemn pictat, din
hârtie, ba chiar din dopuri de plu-
tã, coroniþe care mai de care mai
frumoase, o mulþime de brãduþi din
paste fãinoase vopsite, din hârtie
imprimatã cu note muzicale, din
conuri, iutã ºi sfoarã coloratã, dar
ºi brad natural împodobit cu glo-
buleþe, sunt oferite spre vânzare la
Târgul Winterland, pânã duminicã,
în holul central al Universitãþii cra-
iovene. Decoraþiunile unicat sunt
realizate din materiale reciclabile,
câteva sãptãmâni fiindu-le necesa-
re studenþilor de la specializãrile
Peisagisticã ºi Horticulturã pentru
a le confecþiona.

Larisa Niþulescu, studentã în
anul al II-lea, s-a implicat pentru
prima datã în organizarea Târgu-
lui de Crãciun Winterland. Spune
cã încã din vacanþa de varã a în-
ceput sã strângã materialele nece-
sare pentru decoraþiuni. „Nu este
o muncã foarte grea, dar trebuie
sã o faci cu pasiune”, susþine tâ-
nãra, arãtând spre aranjamentele
realizate din scoarþã de stejar,
muºchi de copac, conuri de brad,
care se vând cu 35-40 de lei. „Am
lucram aproximativ douã sãptã-
mâni. Toþi colegii mei au muncit,

Asociaþia Artiºtilor Fotografi din România (A.A.F.R.) – Su-
cursala Sud verniseazã astãzi, ora 18.00, în Sala „ªtefan Ciu-
ceanu” a Muzeului Olteniei,   expoziþia de artã fotograficã „Din-
colo de o privire” – „în fapt, o lecþie deschisã/interactivã de
fotografie”, potrivit organizatorilor. Expoziþia prezintã o colec-
þie de peste 80 fotografii ale membrilor A.A.F.R. care au câºti-
gat premii ºi medalii la concursuri din þarã ºi de peste hotare,
majoritatea deþinând titluri acordate de societãþile internaþionale
de fotografie. Printre expozanþi se aflã ºi doi craioveni: Rucsan-
dra Cãlin ºi Livia Corcoveanu.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã astãzi, ora
17.00, lansarea volumului „Liviu
Emil Pop. Un om, o viaþã, un des-
tin”, editor Nicolae Marinescu. In-
vitaþi: profesorii universitari Bãducã
Cîmpeanu Constantin, Gheorghe
Manolea, Stancu Iancu, Valeria Mar-
ghitu. Moderator: Mircea Canþãr, jur-
nalist, redactor-ºef al cotidianului
„Cuvântul Libertãþii”. Lansarea de
carte se va desfãºura în Sala „Acad.
Dinu C. Giurescu”.

Birou Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

Winterland sau despre cum din dar se face dar pentruWinterland sau despre cum din dar se face dar pentruWinterland sau despre cum din dar se face dar pentruWinterland sau despre cum din dar se face dar pentruWinterland sau despre cum din dar se face dar pentru
un bãieþel bolnav…un bãieþel bolnav…un bãieþel bolnav…un bãieþel bolnav…un bãieþel bolnav…
Încã un an în care studenþi, masteranzi ºi profesori ai

Facultãþii de Horticulturã au fãcut echipã ºi, în timpul lor
liber, cu pricepere ºi generozitate, au realizat ingenioase
decoraþiuni de Crãciun pe care, zilele acestea, le vând în

scop caritabil. Cadrul este Târgul Winterland, ajuns la cea
de-a VII-a ediþie ºi deschis, ieri, în holul central al Univer-
sitãþii din Craiova. Felicitãri, încurajãri, dar ºi diplome au
primit chiar de la rectorul Cezar Ionuþ Spânu, bucuros cã

instituþia poate sã ajute, din nou, pe cineva aflat în dificul-
tate. De aceastã datã, banii strânºi din vânzarea obiectelor
vor fi donaþi unui bãieþel în vârstã de numai 7 ani, Mihnea
Andrei Diaconu, care suferã de leucemie acutã limfoblasti-
cã cu celule T, ºi familiei sale greu încercate, cu scopul de a
oferi un suport moral, medical ºi financiar, menit sã creas-

cã ºansele de vindecare ale copilului.

chiar s-au strãduit pentru realiza-
rea acestor obiecte. Dar au mun-
cit cu drag ºi au creat lucruri foarte
frumoase”, adaugã Marius Cãtã-
lin Damin, student în anul al II-
lea la specializarea Peisagisticã.

Toþi banii care se vor strânge
din vânzarea decoraþiunilor vor
ajunge la Mihnea Diaconu, un
bãieþel de numai 7 ani, din Craio-
va, diagnosticat cu leucemie acu-
tã limfoblasticã cu celule T. Mih-
nea are nevoie de ajutor, având în
vedere cã intervenþia chirurgicalã
de transplant de mãduvã, care se
va face în strãinãtate, presupune
costuri foarte mari. Copilul este
internat din luna iulie la Institutul
Clinic Fundeni Bucureºti, unde
face un tratat cu citostatice. În si-
tuaþia în care chimioterapia nu va
conduce la o vindecare, se va im-
pune transplantul de mãduvã, care,
în strãinãtate, presupune costuri de
peste 100.000 euro.

Alãturi de studenþi s-a aflat, ieri,
la deschiderea Târgului Winterland,
ºi prof. univ. dr. Sina Cosmules-
cu, decanul Facultãþii de Horticul-
turã din Craiova. „Mulþumesc în
primul rând acestor tineri minunaþi,
care ºi-au dãruit din talentul, cu-

noºtinþele ºi abilitãþile lor în acest
scop nobil. Stã în puterea noastrã
ca ºi de data aceasta sã fim acei
spiriduºi care ajutã la rãspândirea
lucrurilor bune ºi sã reuºim ca de
Crãciun sã aducem un strop de
bucurie lui Mihnea ºi familiei sale
greu încercate”, a spus decanul,
alãturând mulþumiri ºi pentru conf.
univ. dr. Nicu Carmen ºi lect.
univ. dr. Mandã Manuela, coor-
donatorii acestui eveniment. ªi

prof. univ. dr. Radu Constanti-
nescu, prorector, a adresat stu-
denþilor „felicitãri ºi mulþumiri pen-
tru cã aduceþi deja spiritul sãrbã-
torilor de iarnã la Universitatea din
Craiova”. De asemenea, rectorul
instituþiei, prof. univ. dr. Cezar
Ionuþ Spânu, le-a înmânat diplo-
me celor 27 de tineri care s-au
implicat în realizarea decoraþiuni-
lor pentru Târgul Winterland.

MAGDA BRATU

Prof. univ. dr. Cezar Ionuþ
Spânu, rectorul Universitãþii din
Craiova: «Este un gest foarte fru-
mos al studenþilor. Practic, este o
acþiune generatã de ei, a fost ideea
lor sã facem acest Târg de Crã-
ciun. Dupã primele ediþii am ºi în-
cercat sã sprijinim copii ºi tineri -
nu puþini, din pãcate - care au ne-
voie de ajutor. Anul acesta, dona-
þiile vor ajunge la un bãieþel de 7
ani, Mihnea Diaconu, pe care în-
cercãm sã îl ajutãm ºi pe alte cãi.
Universitatea din Craiova deja a
demarat o acþiune de mobilizare
generalã, nu numai a colegilor
noºtri, ci ºi a partenerilor econo-
mici. Am contactat inclusiv Mitro-
polia Olteniei ºi sperãm sã strân-
gem cât mai multe fonduri. Spu-
neam cã ne-am implicat ºi în alte
cazul, cum a fost cel al fetiþei de la
Colegiul Naþional „Elena Cuza”,
Irina Cerãt Naidin, care acum este
în Franþa, unde a început tratamen-
tul. Într-o zi ºi jumãtate, Universi-
tatea din Craiova a donat familiei
acestei fetiþe în jur de 40.000 lei».
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VINERI - 15 decembrie

07:00 Ediþie specialã
07:53 Filler
08:00 Ediþie specialã
08:55 Filler
09:00 Ediþie specialã
09:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
10:00 Ediþie specialã
10:53 Filler
11:00 Ediþie specialã
11:55 Discover Romania
12:00 Ediþie specialã
12:55 Filler
13:00 Ediþie specialã
13:50 Discover Romania
14:00 Telejurnal
14:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:00 Ediþie specialã
17:00 Telejurnal
17:50 Discover Romania
18:00 Ediþie specialã
18:53 Filler
19:00 Ediþie specialã
19:58 Filler
20:00 Telejurnal
20:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:00 Ediþie specialã
23:00 Ora de ºtiri
00:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:00 Oameni cu minte
01:25 Ediþie specialã (R)
03:25 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

07:55 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

08:00 Spirit ºi credinþã
09:00 Deportaþii (R)
09:50 Discover Romania
10:00 Memorialul Durerii
10:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 Interviu cu Regele Mihai
12:00 Documentar 360° Geo
12:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:30 Maramureº, credinþã ºi

tradiþie
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Dreptul la memorie
15:00 Monumente ale spirituali-

tãþii Vâlcene (R)
15:20 Discover Romania
15:30 Deportaþii (R)
16:20 Interviu cu Regele Mihai

(R)
17:20 Memoria locului
17:50 Memorialul Durerii (R)
18:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50 Discover Romania
20:00 Triunghiul Morþii
1999, România, Rãzboi
21:30 Requiem de Mozart
23:20 Deportaþii (R)
00:10 Triunghiul Morþii (R)
1999, România, Rãzboi
01:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:35 Oameni ca noi
09:30 O reþetã letalã
11:00 Aliatul
13:05 În sãlbãticie
14:30 Doctor Dolittle 2
16:00 Prima recoltã
17:40 Filme ºi vedete
18:15 Partenere pentru Mike ºi

Dave
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:50 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
00:40 Umbre
01:45 Suita paradisului

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 Adevarul intunecat
2012, Canada, Acþiune, Thriller
02:15 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:15 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

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

Dramã, Thriller
05:15 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)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:45 O viaþã nouã, cu probleme

vechi
14:00 Jocurile seducþiei (R)
16:00 La bloc
18:15 Juniorul dã lovitura
20:30 În luptã cu mafia
22:45 Piranha 3D
00:30 Reteaua
03:00 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 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 X Factor
00:00 Ceva nou
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
02:00 Acces direct (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Cei 7 ani de acasã
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
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
22:30 In bãtaia inimii
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Bravo, ai stil! (R)
02:45 In bãtaia inimii (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 Interviurile Cristinei

Þopescu
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 Am fost ºaisprezece
1979, România, Dramã, Rãzboi
22:30 Pistruiatul 3 - Insurecþia
1986, România, Aventuri
00:00 ªtefan cel Mare - Vaslui

1475 (R)
1975, România, Dramã, Istoric
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Am fost ºaisprezece (R)
1979, România, Dramã, Rãzboi
05:00 Pistruiatul 3 - Insurecþia

(R)
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exacta in sport (R)
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Superkombat
00:00 Stiri Sport.ro
01:00 Rezumate UEFA Europa

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

Mister
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
03:30 La bloc
2002, România, Comedie

PRO X

SÂMBÃTÃ - 16 decembrie

07:00 Festival George Enescu

2015

08:40 Filler

08:50 Interviu Vartan Arachelian

cu Regele Mihai (R)

09:30 Ediþie specialã

20:00 Telejurnal

20:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

21:00 Moºtenirea

22:20 Mihai I, regele românilor

23:30 Festival George Enescu

2013

00:55 Oameni cu minte

01:20 Mihai I, regele românilor

(R)

02:30 Rãscrucea de luminã (R)

02:55 Telejurnal (R)

03:50 Viaþa satului (R)

05:55 Interviu cu Regele Mihai

(R)

06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Festival SoNoRo 2011

07:55 Mihai I al României

09:00 Destinul unei naþiuni

09:30 Ediþie specialã

20:00 Pentru patrie

1978, România, Istoric, Rãzboi

21:40 Pentru patrie

1978, România, Istoric, Rãzboi

23:20 Memorialul Durerii

00:20 Pentru patrie (R)

1978, România, Istoric, Rãzboi

02:00 Pentru patrie (R)

1978, România, Istoric, Rãzboi

03:40 Festival SoNoRo 2011

(R)

04:35 Naturã ºi aventurã (R)

05:00 Memorialul Durerii (R)

06:00 Imnul României

06:05 Monumente ale spirituali-

tãþii Vâlcene (R)

06:25 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

06:30 Teleshopping

TVR 2

07:50 Lumi separate

09:45 Filme ºi vedete

10:20 Acoperã-mi inima

12:25 O noapte la muzeu 2

14:10 Viaþa nemuritoare a

Henriettei Lacks

15:45 Polul Nord

17:15 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii

20:00 Norman

22:00 Jackie

23:45 Avertizarea 3

01:25 Rãzbunare: O poveste de

dragoste

03:05 Hemingway ºi Gellhorn

05:40 Meda

06:00 Jucãrii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 ªtirile Pro Tv
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Singur acasã 2 - Pierdut

în New York
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie
23:00 Greu de ucis 2
1990, SUA, Acþiune, Thriller
01:30 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
03:30 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
04:15 România, te iubesc! (R)
05:00 Superspeed la Pro TV

(R)
05:30 I Like IT (R)
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)

07:30 O viaþã nouã, cu proble-
me vechi (R)

09:45 La bloc (R)
12:00 Jocurile seducþiei (R)
14:00 Juniorul dã lovitura (R)
16:15 La bloc
18:30 Ziua Recunoºtinþei în

familie
20:30 Spectacol mortal
22:30 Avocatul din limuzinã
00:45 Jurnalele vampirilor
02:45 Reteaua
04:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator

09:00 Poftiþi în vacanþã (R)

12:00 Star Wars: Trezirea Forþei
(R)

2015, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic, SF

15:00 X Factor (R)
19:00 Observator
20:00 Regatul de Gheaþã.

Sãrbãtori cu Olaf
2017, SUA, Animaþie, Scurt

metraj
20:30 Te cunosc de undeva
23:30 Ceva nou
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
01:30 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
03:30 Observator (R)
04:15 Ceva nou (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, 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
15:00 Pintea
1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric
17:15 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Fiul lui Dumnezeu
2014, SUA, Dramã
23:00 Pintea (R)
1976, România, Aventuri,

Dramã, Istoric
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
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 Nimic fãrã Dumnezeu –

Interviu cu M.S Regele Mihai
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 Ameninþare nuclearã
1999, Franþa, Dramã, Thriller
00:30 Angela merge mai departe
1981, România, Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Cu lumea-n cap (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 Stiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Sevilla – Liverpool
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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DUMINICÃ - 17 decembrie

07:00 Istorii trãite
07:55 Discover Romania
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 Automobilul, o pasiune

regalã
13:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:00 Telejurnal
14:30 Ameninþarea invizibilã
15:30 Întoarcerea Regelui
16:30 Timiºoara 1989
18:10 Lozul cel mare
18:40 Ora regelui
19:45 Extragere Loteria

Bonurilor Fiscale
20:00 Telejurnal
20:41 Sport
21:00 Vedeta popularã
23:10 Mihai I al României
00:20 Festival G.eorge Enescu

2011
01:30 Ora regelui (R)
02:30 Vorbeºte corect! (R)
02:40 Chip ºi asemãnare
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Sport (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Gãri de poveste (R)
06:00 Imnul României

TVR 1

07:00 Memorialul Durerii (R)
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 Când Pãmântul vorbeºte
14:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:10 Festivalul Enescu 2015
16:40 Prietenii copilãriei mele
2003, SUA, Dramã
18:10 Destinul unei naþiuni (R)
18:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Sãgeata cãpitanului Ion
1972, România, Acþiune, Istoric
21:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:55 Ce minune mare
22:10 Craciun fericit domnule

Lawrence!
1983, Marea Britanie, Dramã,

Rãzboi
00:25 Prietenii copilãriei mele

(R)
2003, SUA, Dramã
01:55 Sãgeata cãpitanului Ion

(R)
1972, România, Acþiune, Istoric
03:20 Teatru TV
05:20 Ferma (R)

TVR 2

08:05 Sushi din East Side
09:55 Trolii
11:30 Norman
13:30 Reforma
15:00 Reforma
16:35 Trolii
18:10 Florence
20:00 Viaþã, primele semne
21:40 Meda
22:00 Umbre
23:00 Naºterea unei naþiuni
01:00 De-a v-aþi ascunselea
02:40 Bucla temporalã
04:15 Viaþã, primele semne
06:00 Reforma

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Regatul secret
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,

Familie, Fantastic
13:15 Apropo Tv
14:15 Jocuri de celebritate
15:30 Singur acasã 2 - Pierdut

în New York (R)
1992, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Viaþa lui Pi
2012, SUA, Aventuri, Dramã
23:00 Cum s-o dai sã fie bine?
2011, SUA, Comedie
01:15 Apropo Tv (R)
02:15 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:15 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 Juniorul dã lovitura (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Ziua Recunoºtinþei în

familie (R)
13:45 Dansul dragostei 2
15:45 La bloc
18:15 Un an de pominã
20:30 Descendenþii
22:45 Moneyball: Arta de a

învinge
00:45 Jurnalele vampirilor
02:45 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
04:30 Rãfuialã în Seattle
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 Te cunosc de undeva (R)
16:00 Observator
17:00 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 X Factor
00:00 Placinta americanã: Cursa

nudiºtilor
2006, Canada, SUA, Comedie
02:00 B.D. la munte ºi la mare

(R)
1971, România, Comedie
04:00 Placinta americanã: Cursa

nudiºtilor (R)
2006, Canada, 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 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
15:45 Fiul lui Dumnezeu (R)
2014, SUA, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Taxi Don Titi
21:30 Bravo, ai stil!
00:30 Ochii din umbrã (R)
02:15 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Ochii din umbrã (R)

04:45 Taxi Don Titi (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 Evadare în zori

2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi

01:00 Liceenii (R)
1987, România, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste

03:00 Super Cireaºa de pe tort

(R)

05:00 Focus 18 (R)

05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (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 Champions

League (PREMIERÃ)
15:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 1000 de intamplari mortale
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

LUNI - 18 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 Documentar 360° Geo
08:10 Când Pãmântul vorbeºte
09:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:56 Ce minune mare
10:10 Gala Umorului
11:00 MotorVlog
11:30 Teleshopping
11:50 România vãzutã altfel
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!
20:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
20:56 Ce minune mare
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 România vãzutã altfel (R)
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 MotorVlog (R)
02:30 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
03:20 Craciun fericit domnule

Lawrence! (R)

TVR 2

07:30 Reforma
09:05 Florence
10:55 Abulele
12:35 Vaiana
14:25 Cidru cu Rosie
16:00 Misterul din florarie:

Nimeni nu sufla o vorba
17:25 Pe platourile de filmare
17:55 Trumbo
20:00 Babylon Berlin
20:45 Babylon Berlin
21:35 Assassin’s Creed: Codul

Asasinului
23:30 Petrecerea cârnaþilor
01:00 Lumea de Dincolo:

Rãzboaie Sângeroase

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 Hard Target 2
2016, Acþiune, Thriller
22:30 Ucenicul vrãjitor
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic
01:00 ªtirile Pro Tv
01:30 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
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

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 O viaþã nouã, cu
probleme vechi (R)

09:30 La bloc (R)
12:00 Dansul dragostei 2
14:00 Aventuri pe terenul de

baseball
16:00 La bloc
18:30 Cand spiritele se

razbunã
20:30 Ma scoþi din minþi!
1999, SUA, Comedie
22:30 Petrecerea burlacilor
00:45 Jurnalele vampirilor
02:45 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
05:00 Rãfuialã în Seattle
05:45 Cine A.M.

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
17:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
17:30 Vrei sã fii milionar (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 WOWBiz
23:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Teo Show (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Angela merge mai

departe (R)
1981, România, Dramã
09:00 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 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Focus Magazin
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 Rãzbunarea roºie
2014, SUA, Crimã
22:30 Focus din inima Româ-

niei
23:00 Evadare în zori (R)
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
01:30 Ameninþare nuclearã (R)
1999, Franþa, Dramã, Thriller
03:15 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Mãrul discordiei
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (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
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
03:30 La bloc
2002, România, Comedie
04:00 La bloc

PRO X
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MARÞI - 19 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 #Creativ (R)
02:20 Europa mea (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Garantat 100% (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Câºtigã România! (R)
08:45 Ce minune mare
08:50 Urãri de Sãrbãtori
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
11:30 Teleshopping
11:50 România vãzutã altfel
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 La pescuit
1997, SUA, Comedie
22:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:56 Ce minune mare
23:00 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 România vãzutã altfel (R)
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:45 Cidru cu Rosie
09:20 Misterul din florãrie:

Nimeni nu suflã o vorba
10:45 Trumbo
12:50 Polul Nord
14:15 Pasagerii
16:10 Acoperã-mi inima
18:15 Eddie Vulturul
20:00 Divizia din Berlin
20:55 Orizont
22:30 Umbre
23:30 Strangulat
01:30 Seiful
03:05 Seducerea lui Joyce

Mitchell
04:35 Din adâncuri
06:00 Polul Nord

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 Luptând cu focul
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:15 Regele Arthur
2004, SUA, Aventuri, Dramã
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
02:15 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:15 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
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)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:45 Un an de pomina (R)
13:45 Dansul dragostei 2
15:45 La bloc
18:00 Prietenie
20:30 Buried: Îngropat de viu
22:30 Soldatul universal: Ziua

rãzbunãrii
00:45 Jurnalele vampirilor
02:45 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
05:00 Rãfuialã în Seattle
05:45 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)
06:30 Când spiritele se rãzbunã (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
17:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
17:30 Vrei sã fii milionar (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 WOWBiz
23:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Teo Show (R)
04:15 Te vreau lângã mine (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 La TV
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Focus Magazin
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 Frontiera crimei
2012, Mexic, SUA, Thriller
22:30 Focus din inima Româ-

niei
23:00 Rãzbunarea roºie (R)
2014, SUA, Crimã
01:00 Vreau sã divorþez
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Mãrul discordiei
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (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
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 1000 de intamplari mortale
23:45 Rezumate Champions League
01:45 ªtiri Sport.ro

PRO X

MIERCURI - 20 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)
02:15 Interes general (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Ora regelui (R)
04:45 Pulsul zilei (R)
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
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 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Ceauºescu ºi poporul
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, bãrba?i 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 Prostanacul
1965, Franþa, Comedie
23:10 Anatomia lui Grey
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Câºtigã România! (R)
01:00 Ceauºescu ºi poporul (R)
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Pescar hoinar (R)
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
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)

TVR 2

07:30 Pasagerii
09:25 Acoperã-mi inima
11:30 Eddie Vulturul
13:15 O coroanã de Crãciun
14:45 O reþetã letalã
16:15 Miliarde
17:10 Miliarde
18:10 Spiritul din cochilie
20:00 Viaþã, primele semne
22:00 Umbre
23:05 Babylon Berlin
23:50 Babylon Berlin
00:40 Templierii
01:25 T2 Trainspotting
03:20 Suburra

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 Momentum: Urmãrire

disperatã
2015, Africa de Sud, SUA,

Acþiune, Thriller
22:15 Liga
2003, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Culisele puterii
2013, SUA, Dramã
01:45 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:45 Jurnalele vampirilor
2009, SUA, Dramã, Horror,

Romantic, Dragoste
04:00 Rãfuialã în Seattle (R)
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
02:45 Cum am cunoscut-o pe

mama voastrã

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Prietenie (R)
14:15 Un an de pominã (R)
16:15 La bloc
18:45 Rutina, bat-o vina!
20:30 Crãciunul pe strada

Chestnut
22:15 Cãlãul cu ochi albaºtri
00:15 Jurnalele vampirilor
02:15 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului
04:30 Rãfuialã în Seattle
05:15 Cine A.M.
06:15 Prietenie (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 Dennis, pericol public
1993, SUA, Comedie, Familie
23:15 Xtra Night Show
01:00 Dennis, pericol public (R)
1993, SUA, Comedie, Familie
02:45 Acces direct (R)
04:15 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
17:00 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
17:30 Vrei sã fii milionar (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:30 WOWBiz
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Testul de rezistenþã (R)
02:15 Teo Show (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 La TV
2015, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Camera de râs
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Focus Magazin
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
22:15 Focus din inima României
22:30 Toamna bobocilor
1975, România, Comedie
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Mãrul discordiei
05:45 Mama mea gãteºte mai

bine (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
1989, SUA, Animaþie, Comedie
16:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
17:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
18:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
20:00 Teoria Big Bang
2007, SUA, Comedie
21:00 O familie modernã
2009, SUA, Comedie
22:00 Cititorii de oase
2005, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:00 1000 de intamplari mortale
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League (PREMIERA
01:45 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!
ANUNÞ DE VÂNZARE PRIN LICI-

TAÞIE. Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu„ Craiova, cu sediul în Craiova, stra-
da A.I.Cuza Nr.11, conform HG nr. 841 /
1995, anunþã organizarea unei licitaþii
pentru vânzarea unui autoturism fabri-
caþie 2007, numãr locuri 9, culoare ne-
gru, capacitate 1870 CMC sursa de
energie motorinã. Licitaþia pentru vân-
zarea bunului va avea loc la sediul Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” Craio-
va, cu sediul în Craiova, str. A.I. Cuza
nr.11, la data de 22.12.2017, ora 12.00, iar
în caz de neadjudecare licitaþia se repro-
grameazã pentru data de 28.12.2017, ora
12.00. Relaþii suplimentare se pot obþine
la telefon: 0742/ 016.864. Poate participa
la licitaþie orice persoanã fizicã sau juri-
dicã din România.

LICEUL Teoretic Amãrãºtii de Jos,
cu sediul în localitatea Amãrãºtii de Jos,
strada Principalã, numãrul 1000A, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiilor contractuale vacan-
te, conform HG286/23.03.2011 cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare de: Mun-
citor calificat (fochist)- 1 post (0,5 nor-
mã), îngrijitor curãþenie grãdiniþã- 1 post
(0,25 normã). Pentru aceste posturi, con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data de 12.01.2018, ora 11,00, Pro-
ba practicã în data de 15.01.2018, ora
11,00. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: cetãþean român; stu-
dii- minim 8 clase, cunoºtinþe limba ro-
mânã scris ºi vorbit. Pentru postul de
Muncitor calificat (fochist), candidatul
este necesar sã deþinã un certificat de
calificare profesionalã pentru meseria de
fochist. Pentru postul de îngrijitor curã-
þenie, candidatul este necesar sã deþinã
un certificat de instruire în noþiuni de igie-
nã ºcolarã. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la data pu-
blicãrii prezentului anunþ în Monitorul
Oficial, la sediul unitãþii, strada Princi-
palã, numãrul 1000A, judeþul Dolj. Rela-
þii suplimentare la sediul: Liceul Teore-
tic Amãrãºtii de Jos, persoana de con-
tact: prof. MARCU RAMONA MIHAELA,
telefon: 0784.213.805.

Anunþul tãu!
CENTRUL Judeþean de Resurse

ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj, cu se-
diul în: localitatea Craiova, strada
Ludwig van Beethoven, numãrul 2, ju-
deþul Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea a 1 post contractual va-
cant aprobat prin HG nr.286/2011, mo-
dificat ºi completat de HG nr. 1027/
2014, în cadrul instituþiei. Denumirea
postului: informatician,  grad profe-
sional I. Condiþii specifice de partici-
pare la concurs: Nivelul studiilor- Stu-
dii superioare de lungã duratã în do-
meniul  informaticii, vechimea în
specialitatea studiilor necesare ocu-
pãrii postului- 10 ani. Data, ora ºi lo-
cul de desfãºurare a concursului:
Proba scrisã: 12.01.2018, ora 10,00,
la sediul CJRAE Dolj; Proba practicã:
12.01.2018, ora 14,00 la sediul CJRAE
Dolj; Proba de interviu: 17.01.2018, ora
09.00, la sediul CJRAE Dolj. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial
la sediul unitãþii: Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj, cu sediul în: localitatea Craiova,
strada Ludwig van Beethoven, numã-
rul 2, judeþul Dolj, date contact: tele-
fon 0351.411.055, 0351.411.056, email:
cjraedolj@yahoo.com.

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

Vând douã
chioºcuri noi,

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

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial anga-
jeazã secretar nota-
rial. Cerinþe: cunoº-
tinþe Word, Excel,
experienþa constitu-
ie avantaj. Cv-urile
se depun la adresa
de e-mail: birou.job-
s@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Rela-
þii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii 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 (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 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 neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea  unei (1) funcþii

publice de execuþie vacante,  respectiv:
a)-denumire funcþie publicã
1. inspector, cls I, grad Superior în cadrul Serv.Impozite ºi taxe locale, Direcþia

Economicã.
b)-condiþii de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de 26.01.2018, ora

10.30.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare la sediul primãriei, str.T.Vla-

dimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane. Selecþia dosarelor - 5 zile de la expirarea
termenului de depunere a dosarelor.

d)-condiþii de participare la concurs:
-sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)
e) condiþii specifice:
-  certificat/diplomã operare calculator;
 - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superi-

oare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în specialitatea
ºtiinþe economice;

- condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor - 9 ani
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va cuprinde

documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi specifice funcþiei publi-
ce pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevãzute de art.49 din HG 611/
2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionari-
lor publici, modificata ºi completatã de H.G. nr. 761/2017.

Coordonaãe de contact pentru primirea dosarelor de concurs:
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Municipiul Calafat, judeþul Dolj, cod postal 205200,

telefon: 0251 231424, interior 107, fax: 0251 232884, e-mail rodicca33@yahoo.com, per-
soana de contact: Vãetiºi Rodica, sef serviciu Resurse Umane-Salarizare.

Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 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 Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intra-
v i lan cadastru,
vie, pomi fructi-
fer i ,  60 cuibur i
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
comuna Bãrbãteºti -
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
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 lân-
gã Complex Mag-
nolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã
Fabrica de termopa-
ne Q Fort. Telefon:
0752/641.487.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr carte tele-
fonicã veche cu
adresa completã a
abonatului. O plã-
tesc foarte bine .
Craiova. Telefon:
0723/ 684.511.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþ i ,
costum damã (3
piese) Telefon:
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 /
bucatã,  maºinã
electricã de fãcut
pâine “Alasca” – 70
lei. Telefon: 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 elec-
tric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0 7 7 5 / 3 8 3 . 0 0 3 ;
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
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã fri-
gorificã cu trei serta-
re funcþionabilã, am-
bele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.

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 re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
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.
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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, 15 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:

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ,
Strada Calea Unirii nr. 19, Craiova

tel. 0251/408.200, fax: 0251/408.242

anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii emiterii avizului
de gospodãrire a apelor de cãtre

ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ APELE ROMÂNE
ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ JIU

pentru obiectivul de investiþii

„Modernizare DJ561 A, Moþãþei (intersecþie DN56) – Dobridor
– Unirea – Pleniþa – Lim. Jud. Mehedinti, tronson 2”

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul CON-
SILIULUI JUDEÞEAN DOLJ, Str. Calea Unirii nr. 19, Craiova între
orele 08:00 – 14:00.

 CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ,
Strada Calea Unirii nr. 19, Craiova

tel. 0251/408.200, fax: 0251/408.242

anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii emiterii avizului
de gospodãrire a apelor de cãtre

ADMINISTRAÞIA NAÞIONALÃ APELE ROMÂNE
ADMINISTRAÞIA BAZINALÃ DE APÃ JIU

pentru obiectivul de investiþii

„Modernizare DJ561 A, Giurgiþa (DJ561) – Urzica Mare –
Urzicuþa – Afumaþi – Boureni – Bãileºti – Balasan – Moþãþei

Garã – Moþãþei (intersecþie DN56), tronson 1”

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul CON-
SILIULUI JUDEÞEAN DOLJ, Str. Calea Unirii nr. 19, Craiova între
orele 08:00 – 14:00.

Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei buca-
ta, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fã-
cute noi cimitirul
Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

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 þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/ 956.600.

PIERDERI
DECLAR pierdutã ºi
nulã Legitimaþie de
student eliberatã de
Facultatea de Ingine-
rie Electricã pe nu-
mele Sprîncu Mihai.
EVARES COMPANY
SRL, J16/ 867/ 2013
declarã pierdut certifi-
cat constatator sediu
social emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 21 15 4 2 34-10 49
2. FCSB 21 13 5 3 43-14 44
3. Craiova 21 11 7 3 34-22 40
4. Botoºani 21 10 5 6 25-21 35
5. Viitorul 21 10 4 7 29-17 34
6. Astra 21 9 7 5 29-20 34
7. Dinamo 21 10 3 8 31-22 33
8. CSMP Iaºi 21 7 6 8 24-28 27
9. ACS Poli 21 6 7 8 18-30 25
10. Chiajna 21 7 2 12 28-28 23
11. Voluntari 21 5 7 9 17-25 22
12. Sepsi 21 4 3 14 13-37 15
13. Mediaº 21 2 8 11 9-31 14
14. Juventus 21 1 6 14 11-41 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXII- a
Astra – FC Botoºani, astãzi, ora 20

Chiajna – Gaz Metan, sâmbãtã, ora 15
„U” Craiova – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 20.30
CSMP Iaºi – Juventus, duminicã, ora 17.30

FCSB – Viitorul, duminicã, ora 20
FC Voluntari – Sepsi, luni, ora 17
ACS Poli – Dinamo, luni, ora 20

Pe final de an se vehiculeazã
întoarcerea lui Andrei Ivan în Ro-
mânia, la Universitatea Craiova sau
la un alt club interesat de împru-
mutul sãu de la FC Krasnodar.
Corectã este poziþia jucãtorului,
atât prin declaraþiile de fidelitate
faþã de culorile alb-albastre, dar ºi
fiindcã îºi doreºte sã rãmânã în
Rusia ºi sã lupte pentru un loc în
echipã. „Nu vreau sã mã întorc în
România, sunt plecat abia de 6 luni.
Vreau sã mã impun în Rusia. M-
am acomodat, îmi place oraºul, mã
simt foarte bine. Îmi mai trebuie
puþin timp sã prind încredere în
mine. Am învãþat ºi limba. Pentru
mine, în România existã doar Uni-
versitatea Craiova. De ce sã accept
o altã ofertã? Sunt la Krasnodar,
îmi e foarte bine acolo. Nu e vor-

Echipa masculinã de volei
SCMU Craiova s-a calificat în se-
mifinalele Cupei României, dupã
dublul succes obþinut în sferturi
contra celor de la CSM Bucureºti.
Astfel, dupã un 3-1 în deplasare,
echipa lui Dan Pascu s-a impus cu
3-0 ºi în Sala Polivalentã, pe se-
turi: 25-22, 25-22, 25-16, dupã o
orã ºi 18 minute. „Dupã o victo-
rie, toatã lumea se simte bine, este
optimistã. Aºa se întâmplã ºi la noi.
Am fãcut un joc exact, am înce-
put mai stângaci, dar pe parcurs
am jucat din ce în ce mai bine. O
calificare meritatã ºi în Final Four
sper sã jucãm finala” a spus Dan
Pascu, acesta folosind în retur ju-
cãtorii: Blagojevic, Hohne, Mirko,
Ene, Sippola, Olteanu, Milic ºi

Rosic – libero. Pentru Craiova ur-
meazã un joc dificil în campionat,

cu Tricolorul Ploieºti, sâmbãtã, de
la ora 12.45, în Sala Polivalentã.

SCMU Craiova, în Final Four-ul Cupei RomânieiSCMU Craiova, în Final Four-ul Cupei RomânieiSCMU Craiova, în Final Four-ul Cupei RomânieiSCMU Craiova, în Final Four-ul Cupei RomânieiSCMU Craiova, în Final Four-ul Cupei României

În etapa a 9-a a Ligii Naþionale
masculine de baschet, SCMU Cra-
iova joacã astãzi, de la ora 17.45
(în direct la Digisport 4), împo-
triva campioanei en-titre, „U” BT
Cluj Napoca. Echipa din Bãnie  se
aflã pe locul 8, cu 12 puncte, în
timp ce ardelenii ocupã poziþia se-
cundã, cu 14 puncte. Ca ºi în
meciul de la Sibiu, Craiova va fi
lipsitã de antrenorul principal,
Rami Hadar, care nu a obþinut viza
de intrare în România. „Este o pro-
bemã birocraticã, la contractul-
cadru propus de minister, care nu
poate fi respectat, sunt peste ni-
velul meu de a înþelege aceste lu-
cruri. Am depus documentaþia ºi
avem promisiunile cã va primi vizã
în urmãtoarele zile, aºteptãm rãs-

puns de la Imigrãri. Dacã nu se
rezolvã aceastã problemã, vom lua
decizii radicale, inclusiv rezilierea
contractului„ a declarat manage-
rul echipei, Marius Toma.

Despre meci ºi problemele echi-
pei în general, acesta a spus: „Nu
suntem favoriþi, echipa Clujului
este extrem  de serioasã, favoritã
certã la titlul naþional, cu o experi-
enþã în cupele europene acumula-
tã în ultimii doi ani. Lãsând la o
parte chestiunea legatã de lipsa
antrenorului, sunt nemulþumit de
aceastã inconstanþa din meciurile
de acasã ºi deplasare. Clubul este
le zi cu plata salariilor, sportivii nu
au niciun motiv sã fie nemulþumiþi.
Este o boalã în România, toate
echipele care au probleme finan-

ciare au câºtigat. Nu este o soluþie
sã nu-i plãteºti la timp, dar nici sã
fii în zona de confort, pe care nu o
agreez deloc. Mureº, Steaua, Ti-
miºoara au mari probleme ºi au
câºtigat, mult mai motivate decât
echipele care sunt cu plãþile la zi.
Trebuie sã joace pentru Craiova, sã
respecte condiþiile care li se acor-
dã, dacã nu vor înþelege acest lu-
cru, trebuie sã plece. Ei cred cã sunt
apãraþi de clauze, dar sunt supãrat,
fiindcã se poate mai mult. Vreau sã
luptãm, iar dacã pierdem, sã o fa-
cem demn. Ne dorim victoria, fi-
indcã jucãm acasã. Ultimele douã
deplasãri au fost jalnice, la Oradea
ºi Sibiu. Partea a doua a campiona-
tului va fi mai uºoarã, ºi cred cã
avem ºanse sã intrãm în Top 6”.

SCMU Craiova,  tot  fãrã antrenor principal ,
întâlneºte Clujul  în Sala Polivalentã

Campioana României la baschet vine în Bãnie

ªerban ºi Mihãilã au evoluat în remiza contra Italiei

Cât de utilã ar fi repatrierea lui Ivan?Cât de utilã ar fi repatrierea lui Ivan?Cât de utilã ar fi repatrierea lui Ivan?Cât de utilã ar fi repatrierea lui Ivan?Cât de utilã ar fi repatrierea lui Ivan?
Atacantul îºi doreºte sã rãmânã la FC Krasnodar,

iar Universitatea nu ar fi avantajatã de readucerea lui

ba cã eu aº refuza Steaua, o sã o
refuze cei de la Krasnodar. Mo-
mentam nu vreau în România” a
declarat atacantul.

O revenire a lui Ivan la Univer-
sitatea ar fi utilã din douã puncte
de vedere: echipa ar avea un jucã-
tor important pe postul under 21,
Ivan având o valoare certã, dar ºi
un potenþial fizic care sã-i permitã
sã joace meci de meci 90 de minu-
te, ºi apoi ruºii i-ar plãti salariul,
unul mare. În rest, întoarcerea sa
în Bãnie n-ar fi recomandatã. În
primul rând pentru el, fiindcã s-ar
putea vorbi de un eºec în prima sa
aventurã externã. La Krasnodar
sunt atacanþi de valoare precum
Smolov, Wamberto, Claessen, iar
antrenorul Igor ªalimov, fost in-
ternaþinal rus, i-a acordat mai multã

încredere puºtiului crescut la
academia localã, Ignatiev (18 ani),
care a confimat rapid, marcând 2
goluri în 4 meciuri. Ivan a adunat
numai 20 de minute în campionat,
jucând practic mai mult în returul
play-off-ului Europa League, de la
Belgrad, unde a scos ºi un penalty.
Fostul cãpitan al Craiovei s-a con-
fruntat ºi cu o accidentare care l-a
þinut departe de gazon o perioadã.

Nici Universitatea nu ar avea
interes sã-l readucã în Bãnie, fiind-
cã are de încasat sume importante
din bonusuri dacã Ivan joacã la
Krasnodar, iar acestea ar dispãrea
în cazul în care Ivan revine acasã.
Apoi, pe cele 3 locuri în ofensivã
la Universitatea concureazã 6 ju-
cãtori. Bãluþã, Mitriþã ºi Gustavo
sunt titularii ºi au marcat împreu-
nã 23 de goluri, dar un loc în tri-
pleta ofensivã pretind ºi: Burlacu,
Bãrbuþ ºi Roman, primul având 4
goluri, 2 pase decisive ºi 2 penal-

ty-uri obþinute în acest campionat.
Aºadar, concurenþa este acerbã
deja în atacul Craiovei, iar clubul
are interes sã promoveze jucãtorii
pe care ar putea scoate profit la un
moment dar, Ivan fiind un jucãtor
speculat deja din acest punct de
vedere. În aceste condiþii, e greu

de crezut cã Universitatea ar fi in-
teresatã de un împrumut al lui Ivan,
mai ales cã a achitat recent 700.000
de euro pentru cumpãrarea lui Mi-
triþã. În schimb, Mangia ar avea
nevoie de jucãtori importanþi pe alte
posturi, gen: portar ºi fundaºi cen-
trali, în pauza de iarnã.

Jucãtorii Universitãþii Craio-
va, Marian ªerban ºi Valentin
Mihãilã, au evoluat pentru naþi-
onala de juniori under 18 a Ro-
mâniei în ultimul meci al anu-
lui, cel de la Viterbo, împotriva

selecþionatei Italiei, terminat la
egalitate, 0-0. Mijlocaºul ªerban
a fost integralist, în timp ce
Valentin Mihãilã a fost introdus
pe teren în minutul 85. Pentru
preliminariile Euro 2019 la un-

der 18, România face parte
dintr-o grupã alãturi de Bulga-
ria (gazdã), Grecia ºi Gibraltar.
Vor merge mai departe la Turul
de Elitã, ultimul înainte de Euro,
primele douã clasate.



vineri, 15 decembrie 201716 / cuvântul libertãþii


