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- Cum te-ai distrat la Revelion,
Popescule?
- M-a pus ºeful ºi am dansat
toatã noaptea cu soþia ºi soacra
dânsului, iar în pauzã îi umpleam
paharul.
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În Germania mesajele
duºmãnoase
15.000 de craioveni
riscã amenzi
au petrecut
de milioane de euro! Revelionul în stradã
Discuþia este mai veche ºi
încã de la 28 septembrie 2017
Comisia Europeanã a publicat
principiile pe care doreºte sã le
instituie platformelor de linie,
pentru suprimarea conþinutului
incitant la violenþã ºi terorism
al oricãrui mesaj. Aprobatã din
luna iunie a anului trecut, votatã în Bundestag, în pofida a
numeroase critici, legea restrictivã vizând marile platforme
web, obligate sã ºteargã în mai
puþin de 24 de ore conþinutul ilegal al oricãrui mesaj duºmãnos,
a intrat în vigoare în Germania
de la 1 ianuarie a.c.
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Medicii de familie se declarã în continuare nemulþumiþi de birocraþia din sistemul de sãnãtate ºi, de ieri, o parte din
ei refuzã sã mai acorde servicii decontate de casele de asigurãri de sãnãtate. În
aceste condiþii, pacienþii nu mai primesc
trimiteri ºi reþete compensate.

Proiect de 1111
milioane de lei, la
Spitalul Judeþean
din Craiova
Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova a semnat un
contract de finanþare europeanã prin intermediul cãruia
aproximativ 800 de specialiºti
în furnizarea de servicii medicale (290 de medici rezidenþi ºi
specialiºti, 240 de medici de familie ºi 270 asistenþi medicali)
angajaþi în clinicile universitare ºi non-universitare, din 8
regiuni de dezvoltare din România, vor obþine noi competenþe în domeniul prevenþiei,
diagnosticului ºi tratamentului
cancerului colorectal.
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Protest al medicilor de familie. Nu se mai dau
trimiteri ºi reþete compensate
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Revelion dupã
gratii pentru
tentativã de omor
la Daneþi
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Doina Panã a demisionat
din funcþia de ministru
al Apelor ºi Pãdurilor
Doina Panã a demisionat, ieri, din
funcþia de ministru al Apelor ºi Pãdurilor, invocând motive de sãnãtate, se aratã într-un comunicat oficial
al ministerului. “Prin prezenta vã
aduc la cunoºtinþã cã starea mea
de sãnãtate nu-mi mai permite continuarea activitãþii în calitatea de
ministru. Prin urmare, prin prezenta, vã prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul ministerului Apelor ºi Pãdurilor, pe motiv de sãnãtate. Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasã pe care
am avut-o ºi vã asigur de întreg
sprijinul meu pentru îndeplinirea
programului de guvernare din calitatea mea de parlamentar”, se aratã în demisia cãtre premierul Mihai
Tudose, care este înregistratã miercuri, 3 ianuarie.
Adriana Doina Panã s-a nãscut în
16 mai 1957 în comuna Matei din judeþul Bistriþa-Nãsãud. Ea are un bãiat stabilit în strãinãtate ºi este vãduvã. Este licenþiatã în electrotehnicã,
profesia sa de bazã fiind de inginer
electrotehnist, ºi are masterat în Administraþie Publicã. Dupã absolvirea
facultãþii, Doina Panã a lucrat la Fabrica de Hârtie din Prundu Bârgãului, apoi a nãscut un bãiat ºi s-a mutat la Bistriþa la o fabricã, actuala Iproeb, care “patrona” Liceul Electrotehnic, actualul Colegiu Tehnic Infoel.
De 29 de ani, Doina Panã lucreazã în
învãþãmânt, în ultimii zece fiind director adjunct al Colegiului Infoel.
În 2008, timp de opt luni, ea a fost
secretar de stat în Ministerul Educaþiei. Anul acesta, a fost numitã
pentru o scurtã perioadã inspector
ºcolar general la Inspectoratul ªcolar Judeþean Bistriþa-Nãsãud. În
2004, Doina Panã a devenit consilier judeþean, iar în 2008 a câºtigat
un al doilea mandat în Consiliul Judeþean Bistriþa-Nãsãud, mandat pe
care l-a întrerupt în perioada în care
a fost numitã secretar de stat în Ministerul Economiei, unde a stat opt
luni în funcþie. În 2009, Doina Panã
a fost candidat la alegerile pentru
Parlamentul European.
În 2012, ea a fost aleasã din nou
consilier judeþean. În 9 decembrie,
Doina Panã a devenit deputat în
Colegiul 1 Bistriþa - Livezile, obþinând 56,85% din voturi. Ea era singura femeie parlamentar din Bistriþa-Nãsãud.
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Iohannis a promulgat Legea bugetului pe 2018
Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat, ieri, Legea bugetului de stat ºi
Legea bugetului asigurãrilor sociale de
stat, atrãgând însã atenþia cã existã
multe vulnerabilitãþi, printre care încadrarea deficitului bugetar în þinta de 3%
din PIB.
“Preºedintele Klaus Iohannis atrage
atenþia asupra unor vulnerabilitãþi ale
bugetului anului 2018 ºi asupra provocãrilor cadrului fiscal-bugetar actual,
având în vedere cã România are nevoie de un buget credibil ºi echilibrat, care
sã urmãreascã în mod consecvent
menþinerea obiectivelor fundamentale
de stabilitate macroeconomicã, predictibilitate ºi sustenabilitate fiscal-bugetarã. (...)Þara noastrã trebuie sã evite
capcana unei creºteri economice nesustenabile, bazate în principal pe consum, deficite bugetare ºi acumularea
de datorie publicã”, transmite Administraþia Prezidenþialã.
Sursa citatã transmite cã o problemã este
legatã de faptul cã acum construcþia bugetarã
ignorã recomandãrile pe care Comisia Europeanã
le-a formulat în contextul procedurii de deviaþie semnificativã a deficitului bugetar.
“Potrivit acestor recomandãri, bugetul naþional era indicat sã revinã pe calea consolidãrii
fiscale, prin ajustãri anuale ale deficitului bugetar de 0,5% din PIB. Preºedintele României îºi
manifestã îngrijorarea cu privire la faptul cã,
deºi înregistrãm rate record de creºtere economicã, existã dificultãþi ºi unele incertitudini în a
asigura încadrarea deficitului bugetar în þinta
de 3% din PIB. Totodatã, þara noastrã înregistreazã cele mai ample deviaþii ale deficitului
structural dintre toate þãrile Uniunii Europene.
Aceastã dinamicã demonstreazã cã, în urmãtorii ani, România trebuie sã facã eforturi serioase pentru a reveni pe calea disciplinei fiscal-bugetare. Bugetul anului 2018 ignorã însã
necesitatea unei asemenea schimbãri de direcþie, asumatã în principiu de cãtre Guvern prin
Strategia fiscal-bugetarã pentru perioada 20182020”, se aratã în comunicatul transmis de
Preºedinþie.

“Bugetul anului 2018 este construit, la fel ca
ºi în 2017, pe o þintã de deficit bugetar la limita
pragului de 3% din PIB, potrivit Pactului de
Stabilitate ºi Creºtere. Însã, deficitul bugetar
ajustat ciclic se va adânci în 2018, ceea ce indicã faptul cã România încã nu se apropie, ci
se îndepãrteazã de obiectivul bugetar pe termen mediu. (...) În ceea ce priveºte veniturile
bugetare, analizele de specialitate aratã cã proiecþia unei creºteri a încasãrilor din TVA de 16%
este una mult prea optimistã, din cel puþin douã
considerente. Pe de o parte, experienþa fiscalã
a anului 2017 a arãtat cã, în ciuda unei creºteri
economice peste cea prognozatã iniþial, care a
ajuns la 7% pe primele 9 luni ale anului - fiind
bazatã preponderent pe consum -, veniturile fiscale, inclusiv încasãrile din TVA, sunt chiar mai
mici decât cele estimate în Legea bugetului pentru anul 2017. În acelaºi timp, prognozele economice indicã încetinirea în 2018 a ritmului de
creºtere economicã, inclusiv a consumului. Pe
de altã parte, construcþia bugetului este lipsitã
de estimãri ºi calcule credibile privind impactul
unor mãsuri asumate, precum introducerea TVA
split, mãsurã care, deºi în prezent mult atenuatã în raport cu versiunea iniþialã, este apreciatã
prin venituri suplimentare aproape duble faþã

de cele estimate în prima variantã”.
Preºedintele Klaus Iohannis considerã cã prioritatea Guvernului trebuie sã fie îmbunãtãþirea colectãrii
veniturilor fiscale ºi avertizeazã cã
nu este suficient ca bugetul sã prevadã doar pe hârtie alocãri investiþionale, ci trebuie ca investiþiile sã
fie ºi realizate conform programãrii
bugetare.
“Deºi investiþiile din fonduri europene sunt estimate mult peste nivelul anului 2017, prevederile bugetare în materie de investiþii naþionale (cheltuielile de capital) sunt în
continuare unele dintre cele mai scãzute, ca pondere în PIB. De exemplu, anii 2017 ºi 2018 se caracterizeazã prin cele mai mici ponderi în
PIB ale cheltuielilor de capital
(2,2%, respectiv 2,3%) din ultimii
10 ani. În acest sens, Preºedintele României
atrage atenþia asupra importanþei investiþiilor,
deopotrivã în sens cantitativ ºi calitativ, pentru
consolidarea unei creºteri economice sãnãtoase în 2018 ºi în anii urmãtori. Guvernul trebuie
sã fie conºtient cã sacrificarea, în continuare,
a factorului investiþional este de naturã sã submineze potenþialul de dezvoltare al României.
Este esenþial ca fondurile europene sã fie valorificate în integralitatea lor, în special în legãturã cu proiectele de investiþii în infrastructurã.
Bugetul pentru anul 2018 este bazat pe o serie
de modificãri fiscale, adoptate abia cãtre sfârºitul anului 2017, în încercarea coaliþiei PSDALDE de a se încadra în programul de guvernare: unificarea sistemului de contribuþii sociale la nivelul angajatului, dar ºi reducerea consistentã a impozitului pe venit, de la 16% la 10%,
mãsurã de relaxare fiscalã prin care românii
anticipeazã creºterea veniturilor lor, într-un climat de stabilitate ºi predictibilitate. Preºedintele
Klaus Iohannis considerã cã actuala coaliþie de
guvernare PSD-ALDE are obligaþia de a rãspunde aºteptãrilor românilor ca þara noastrã sã
aibã un buget credibil ºi sustenabil, care sã nu
afecteze stabilitatea economicã ºi nivelul de trai
promis cetãþenilor’, mai transmite sursa citatã.

Zgonea, judecat pentru trafic de influenþã, dupã
ce a intervenit pentru numirea unui secretar de stat
Fostul preºedinte al Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, a
fost trimis în judecatã pentru trafic de influenþã, dupã ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunþã, miercuri,
într-un comunicat de presã, procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA).
„În perioada cu iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcþia
de preºedinte al Camerei Deputaþi-

lor ºi totodatã vicepreºedinte al unei
formaþiuni politice, inculpatul Zgonea Valeriu-ªtefan a acceptat promisiunea fãcutã de inculpatul Dobricã Dumitru, consilier judeþean,
privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenþei pe care a lãsat sã se creadã cã o are asupra unor funcþionari publici ºi a promis cã-i va determina sã numeascã într-o importantã funcþie publicã o rudã a lui

Dobricã Dumitru”, conform DNA.
Ulterior, aratã sursa citatã, Valeriu Zgonea ar fi primit de la Dobricã contravaloarea unor servicii
de turism ºi cheltuieli legate de
construirea unei case de vacanþã
în judeþul Covasna, în cuantum
total de 62.143 lei.
„La data de 22 aprilie 2013, ca
urmare a demersurilor fãcute de
Zgonea Valeriu – ªtefan, persoana
respectivã a fost numitã în funcþia de preºedinte al Centrului Naþional de Management pentru Societatea Informaþionalã din cadrul
Ministerului pentru Societatea Informaþionalã, deºi nu avea pregãtire de specialitate în domeniu.
Ulterior, tot ca urmare a demersurilor fãcute de Zgonea Valeriu ªtefan, persoana respectivã ºi-a
pãstrat funcþia la nivelul administraþiei publice centrale, fiind numitã, la data de 23 ianuarie 2014, în
funcþia de subsecretar de stat în
cadrul Ministerului Comunicaþiilor
ºi Societãþii Informaþionale”, se
aratã în rechizitoriul DNA.
Procurorii au pus sechestru în
acest dosar pe bunuri în valoare
de 62.143 lei. Fostul preºedinte al
Camerei Deputaþilor va fi judecat

de magistraþii de la Tribunalul Bucureºti.
În acelaºi dosar, Dumitru Dobricã, consilier judeþean în cadrul
Consiliului Judeþean Buzãu în perioada iunie 2004-decembrie
2013 ºi administrator/acþionar al
unei societãþi comerciale, a încheiat un acord de recunoaºtere
a vinovãþiei.
„În prezenþa avocatului, inculpatul Dobricã Dumitru a declarat
expres cã recunoaºte comiterea
faptelor reþinute în sarcina sa, acceptã încadrarea juridicã pentru
care a fost pusã în miºcare acþiunea penalã ºi este de acord cu felul
ºi cuantumul pedepsei aplicate,
precum ºi cu forma de executare
a acesteia, respectiv doi ani închisoare cu suspendarea executãrii
pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere
de 2 ani ºi 6 luni ºi interzicerea, pe
o perioadã de 1 an de la rãmânerea
definitivã a hotãrârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în
autoritãþile publice sau în orice alte
funcþii publice ºi de a ocupa o funcþie care implicã exerciþiul autoritãþii de stat”, potrivit unui comunicat al DNA, din 27 decembrie 2017.
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În Germania mesajele duºmãnoase
riscã amenzi de milioane euro!
MIRCEA CANÞÃR
Discuþia este mai veche ºi încã de la
28 septembrie 2017 Comisia Europeanã a publicat principiile pe care doreºte sã le instituie platformelor de linie,
pentru suprimarea conþinutului incitant la violenþã ºi terorism al oricãrui
mesaj. Aprobatã din luna iunie a anului trecut, votatã în Bundestag, în pofida a numeroase critici, legea restrictivã vizând marile platforme web, obligate sã ºteargã în mai puþin de 24 de
ore conþinutul ilegal al oricãrui mesaj
duºmãnos, a intrat în vigoare în Germania de la 1 ianuarie a.c. Conform
prevederilor, milioanele de utilizatori
trebuie sã suprime imediat mesajele
anti-musulmane, în principal, dar ºi
cele duºmãnoase, considerate ilegale,
orice întârziere putând fi extinsã pânã
la 7 zile, doar în cazuri complexe. Internauþii constatã cã orice încãlcare a
legii ar putea fi scump plãtitã dupã ce
ministerul german al Justiþiei a oferit
un formular special, conform cãruia
sunt obligate sã se plieze Facebook,

Twitter, Youtube, Google, Snapchat ºi
Instagram. Acestea, la rândul lor, vor
produce ºi un raport anual cu numãrul de publicãri suprimate ºi raþiunea
demersului respectiv. Oficial legea a
intrat în vigoare în luna octombrie a
anului trecut, dar antreprizele menþionate au beneficiat de o amânare de
trei luni pentru adaptarea la exigenþele legii. Al cãrei conþinut reprezintã un
eºec pentru marile grupuri web, acestea cãutând cu orice preþ evitarea oricãrei ingerinþe, de cãtre statele europene, prin legiferãri menite a le perturba activitatea. Chiar dacã ameninþãrile s-au multiplicat, platformele
anunþând cã ele îºi pot regulariza singure activitatea, în Germania lucrurile au stat altfel. Criticii la adresa legii, de acum în vigoare, denunþã o
ameninþare pentru libertatea de expresie ºi pe altã parte o cenzurã a antreprizelor private. Cum spuneam, noua
lege germanã vizeazã precumpãnitor
mesajele anti-refugiaþi ale extremei

drepte, provocând o vie polemicã în
þarã. Astfel, unul dintre oficialii partidului Alternativa pentru Germania
(AfD) Beatrix von Storch a denunþat
pe Twitter ºi Facebook, faptul cã Poliþia din Koln a publicat mesaje de informare cãtre populaþia localã, în arabã, dar ºi în englezã ºi francezã, în Ajunul Anului Nou. Cu referire expresã
la agresiunile sexuale la care au fost
supuse mai multe tinere din Koln, în
urmã cu un an, cum s-a spus, din partea imigranþilor. Twitter ºi Facebook
au retras mesajele controversate de
pe contul aleºilor AfD, în virtutea noi
legislaþii, considerate a incita la duºmãnie pe reþelele de socializare. În caz
contrar, sancþiunea financiarã mergea
pânã la 50 milioane euro. Co-preºedintele AfD, Alexander Gauland, vorbeºte de o „legislaþie înrobitoare”,
demnã de STASI în ex-RDG, iar Beatrix von Storch de „sfârºitul statului
de drept în Germania”: Conform „The
Guardian” criticile virulente nu sunt

monopolul AfD, fiindcã ºi partidul liberal democrat (FDP) ºi Die Linke (extrema stângã) au dezaprobat textul legii, care poate face prozeliþi. Bineînþeles, nimãnui nu îi trece prin cap sã
afirme cã Germania este la un pas de
ieºire din zona democraticã sau de o
dramaticã descalificare din rândul statelor de drept funcþionale. Punctul de
plecare al legii, în discuþie, nu a fost
altul decât restricþionarea fluxului
impresionant de mesaje rasiste, care
au urmat sosirii masive de imigranþi
dupã 2015. La intrarea în Bundestag,
AfD promitea „o nouã erã politicã”,
ºi probabil avea în vedere studiul respectatului institut american de cercetãri Pew Research Center – specializat în statistici demografice ºi religioase – publicat la 30 noiembrie 2017,
conform cãruia pânã în 2050 populaþia musulmanã, cifratã la 26 milioane
la mijlocul lui 2016 în Europa (UE plus
Elveþia ºi Norvegia), s-ar putea dubla,
chiar tripla.

15.000 de craioveni
au petrecut
Revelionul în stradã
Peste 15.000 de craioveni au participat la petrecerea de Revelion, organizatã de Primãria
Craiova în centrul oraºului, fiind, dupã mulþi ani,
cel mai mare numãr de participanþi.

Încurajaþi de vremea bunã de
afarã – termometrele au arãtat
10 grade Celsius la miezul
nopþii, la Craiova – foarte mulþi
craioveni au ales sã întâmpine
noul an în stradã, alãturi de alte
mii de persoane. ªi nu micã le-a
fost surpriza când au constatat
cã foarte mulþi petrecãreþi s-au
gândit sã facã exact acelaºi
lucru. Oamenii au început sã se
adune în jur de ora 23.00, când,
pe scenã, erau aºteptaþi bãieþii
de la „Direcþia 5”. ªi cum mulþi
dintre cei care au ieºit în centrul
oraºului au venit special pentru
acest concert, atmosfera de pe
scenã ºi cântecele binecunoscute i-au fãcut sã fredoneze ºi sã
se bucure.

Atmosferã de zile
mari la concertul
„Direcþia 5”

Cu puþin timp înainte de a
începe numãrãtoarea inversã,
strada „A.I. Cuza” se umpluse
deja de la Universitate ºi pânã

aproape de Primãrie. Mulþi
purtau haine de galã, fiind dintre
cei care au petrecut Revelion la
restaurantele sau cluburile din
oraº, dar ºi-au întrerupt petrecerea pentru a marca trecerea în
2018, în stradã. Cei mai mulþi
însã au venit de acasã, fãcând
drumul pânã în centru cu
maºina sau cu taxiul. Aproape
toatã lumea a adus cu sine o
sticlã de ºampanie ºi pahare din
plastic. De îndatã ce ceasul a
arãtat primele secunde din noul
an, dopurile sticlelor au pocnit ºi
ºampania a început sã curgã din
belºug. Grupuri-grupuri,
oamenii au închinat câte un
pahar de ºampanie ºi s-au
îmbrãþiºat fericiþi, fãrã a uita sãºi punã ºi prima dorinþã, despre
care se spune cã sigur li se va
împlini.

2018, întâmpinat cu
ºampanie ºi artificii

Cel mai savurat moment a fost
însã focul de artificii, care a

marcat venirea lui 2018. Ca în
fiecare an, organizatorii, în speþã
autoritãþile locale, s-au îngrijit sã
îi bucure pe craioveni cu un

adevãrat spectacol de lumini.
Preþ de câteva minute, cerul a
strãlucit, fiind colorat în mii de
steluþe care au plutit pe deasupra
tuturor. Pentru a nu pierde nici
un moment din acest spectacol,
fiecare ºi-a scos telefonul mobil
ºi a filmat sau fotografiat
explozia de lumini, care i-a þinut
pe toþi cu ochii aþintiþi fix pe cer.

Dupã ce ultimele scântei s-au
stins ºi s-au desprins cu greu din
aceastã vrajã, oamenii s-au întors
la restaurante sau acasã pentru aºi continua petrecerea, dar nu
înainte de o micã plimbare pe
strada „A.I. Cuza” ºi în centrul
oraºului, care a fost extrem de
animat în noaptea de Revelion.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Revelion dupã gratii
tentativã de omor la
Un bãrbat de 41 de ani, din comuna Daneþi, a ajuns în spatele gratiilor, pentru tentativã de omor, dupã ce, în timpul unui scandal
petrecut în localitate, în care au fost implicate mai multe persoane, l-a înjunghiat pe un
tânãr de 22 de ani, secþionându-i artera femuralã. Starea victimei este stabilã, însã medicii legiºti au stabilit cã i-a fost pusã în pri-

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
cauzã, fapta s-a petrecut în noaptea de 29/30 decembrie, în jurul
orei 02.00, pe raza comunei Daneþi, în timpul altercaþiei în care
au fost implicate mai multe persoane, una dintre ele fiind înjunghiatã cu un cuþit, leziune care i-a
pus în primejdie viaþa. Astfel, în
urma anchetei, s-a stabilit cã, pe
29 decembrie, seara, Flavius Ionuþ Inel, în vârstã de 19 ani, din
comuna Mârºani, s-a întâlnit cu
prietena sa, fiica autorului, apoi a
plecat, cu autoturismul, sã o conducã pe aceasta la domiciliul sãu,
în comuna Daneþi. La poarta locuinþei, Inel a oprit maºina ºi a mai
rãmas de vorbã cu fata. Între timp,
pe stradã a trecut un alt autoturism, în care se aflau Doru Florin
Popa, de 22 de ani ºi Alexandru
Daniel Mitran, de 22 de ani, iar
Inel a aprins farurile maºinii sale
semnalizând intermitent. Cei doi
au oprit, au coborât ºi s-au apucat la ceartã cu Inel pentru cã i-a
semnalizat. Discuþia a degenerat
rapid, iar Mitran l-a lovit de câteva ori cu palma peste faþã pe tânãrul de 19 ani, prin geamul coborât al portierei din stânga faþã.
În acest context, fata coborât din
maºinã ºi a fugit în curte, chemându-ºi tatãl în ajutor, pe Marian Cristian Rãduþ, de 41 de ani.
Rãduþ a ieºit la poartã însoþit de
Ioan Alexandru Olteanu, de 28 de
ani, care era la el în vizitã, a avut
un schimb de replici dur cu cei
doi tineri, care s-au urcat în autoturismul lor ºi au plecat. Rãduþ ºi
Olteanu au intrat în casã, s-au
îmbrãcat, au luat fiecare câte un

mejdie viaþa, astfel cã autorul a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile în baza hotãrârii
Tribunalului Dolj din 31 decembrie, care a
rãmas definitivã ieri, când Curtea de Apel
Craiova a respins contestaþia inculpatului. Alþi
trei participanþi la încãierare sunt cercetaþi,
în libertate, pentru tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi lovire sau alte violenþe.

cuþit ºi au plecat împreunã cu Flavius Ionuþ Inel cãtre locuinþa acestuia. De acolo l-au luat pe Inel
Sorinel, de 44 de ani, tatãl tânãrului, care, înarmat ºi el cu o scândurã, a urcat în autoturism, alãturi de ceilalþi ºi au pornit în cãutarea celor doi care îi supãraserã
fiul. I-au gãsit într-o staþie Peco,
au coborât toþi patru ºi s-au luat
la bãtaie.

Încãierarea s-a petrecut
la un Peco

Anchetatorii au vizionat ºi imaginile surprinse de camerele de
supraveghere amplasate în perimetrul staþiei Peco, stabilind cã, Flavius Ionuþ Inel s-a îndreptat cãtre
Popa ºi l-a lovit cu pumnul, în timp
ce Olteanu îl imobilizase pe cel deal doilea tânãr. Doru Florin Popa a
scos atunci din autoturismul sãu o
þeavã metalicã cu care s-a îndreptat cãtre cei care-l agresau ameninþându-i, îndreptându-ºi însã
atenþia ºi asupra lui Mitran, care

era imobilizat. „Profitând astfel de
neatenþia persoanei vãtãmate Popa
Doru Florin, inculpatul Rãduþ
Marian Cristian l-a dezarmat de
þeava metalicã ºi i-a aplicat o loviturã cu cuþitul pe care îl avea
asupra sa”, se aratã în referatul prin
care procurorii au cerut arestarea
autorului. Popa a fost lovit ºi de
ceilalþi bãrbaþi, pânã a cãzut la pãmânt, moment în care inculpaþii au
urcat în autoturism, intenþionând
sã pãrãseascã locul faptei. Numai
cã atunci, din partea lateralã s-a
apropiat Mitran, care a aruncat cu
o piatrã în autoturism. În aceastã
împrejurare, cei patru inculpaþi au
coborât din nou ºi l-au urmãrit pe
Alexandru Daniel Mitran, care a
fost prins ºi lovit cu pumnii, picioarele ºi cu cuþitul.

Au sunat dupã ambulanþã
ºi au ascuns armele

Agresorii au observat cã starea primului înjunghiat este gravã, aºa cã i-au legat piciorul ºi au

pentru
Daneþi

sunat la 112 solicitând o ambulanþã: „Înainte de a pãrãsi locul
faptei, inculpaþii s-au oprit lângã persoana vãtãmatã Popa Doru
Florin , care se afla cãzutã la
pãmânt ºi observând cã aceasta
sângera abundent, i-au legat piciorul cu un ºnur pentru a opri
sângerarea, iar inculpatul Inel
Sorinel a apelat serviciul 112 solicitând intervenþia unui echipaj
medical, cãruia i-a spus cã a gãsit pe marginea drumului o persoanã care este rãnitã. Apoi cei
patru inculpaþi au plecat de la faþa
locului spre comuna Mîrºani, pe
traseu hotãrând sã arunce obiectele corp delict folosite la agresiune. Astfel pe DC 35, la ieºirea
din comuna Dobroteºti, inculpaþii au oprit autoturismul ºi au ascuns, lângã un stâlp de pe marginea drumului, þeava metalicã,
scândura, un topor ºi cele douã
cuþite”, au mai reþinut procurorii
în referat.
Popa a fost transportat la spital, unde a fost operat de urgenþã,
medicii legiºti stabilind cã are nevoie de 25 de zile de îngrijiri medicale, ºi cã leziunile suferite i-au pus
viaþa în primejdie, întrucât i-a fost
secþionatã artera femuralã. Astfel,
pe numele lui Marian Cristian Rãduþ a fost deschis doar penal pen-

tru tentativã la omor, iar faþã de
inculpaþii Inel Sorinel, Inel Flavius
Ionuþ ºi Olteanu Ioan Alexandru se
efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi lovire sau alte violenþe.
Rãduþ a fost reþinut, iar în ultima zi a anului a fost prezentat instanþei, care i-a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile: „Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj. Dispune arestarea
preventivã a inculpatului Rãduþ
Marian Cristian, pe o duratã de
30 zile începând cu data de
31.12.2017 ºi pânã la data de
29.01.2018, inclusiv. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare. Pronunþatã în
ºedinþa din Camera de Consiliu,
azi, 31.12.2017”, se aratã în hotãrârea Tribunalului Dolj.
Inculpatul a formulat contestaþie, însã Curtea de Apel Craiova i-a
respins contestaþia, ca nefondatã:
„Respinge contestaþia formulatã de
cãtre inculpatul Rãduþ Marian Cristian împotriva încheierii nr. 284/
31.12.2017 pronunþatã de Tribunalul Dolj, ca nefondatã. Definitivã.
Pronunþatã în Camera de Consiliu,
03.01.2018”, astfel cã bãrbatul rãmâne în spatele gratiilor.

„Miercurea Sirenelor” îmbunãtãþeºte timpul de reacþie
al personalului care se ocupã de alarmarea populaþiei
Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
au derulat, ieri, prima zi de miercuri a lunii ianuarie, în intervalul orar
10.00-11.00, un nou exerciþiu de
alarmare a populaþiei, intitulat „Miercurea Sirenelor”.
Scenariul exerciþiului a vizat înºtiinþarea autoritãþilor administraþiei
publice locale despre probabilitatea
producerii sau producerea unei situaþii de urgenþã în zona de competenþã ºi verificarea funcþionãrii sistemului de alarmare publicã prin
acþionarea tuturor sirenelor electrice ºi electronice, la introducerea

semnalului “Alarmã la dezastre”.
Mai exact, ca urmare a intensificãrii vântului cu aspect de vijelie,
temperaturilor scãzute, precipitaþiilor mixte ºi ceþii s-au produs îngreunãri ºi întreruperi ale traficului datorate vizibilitãþii reduse ºi copacilor doborâþi pe drumuri. S-a decis
alarmarea populaþiei ca urmare a
probabilitãþii foarte mari de producere a unei situaþii de urgenþã în zona
de competenþã. Din cele 10 sirene
verificate de cadrele ISU Dolj în timpul exerciþiului, una singurã nu a
funcþionat. În plus, din dispeceratul ISU Dolj au fost alarmate locali-

tãþile Calafat, Bãileºti, Bechet, Dãbuleni, Ciupercenii Noi, Poiana
Mare, Desa, Piscu Vechi, Ghidici,
Rast, Negoi, Catane, Bistreþ, Cârna, Mãceºu de Jos, Gighera, Ostroveni, Cãlãraºi.
Potrivit reprezentanþilor ISU Dolj,
comparativ cu antrenamentele anterioare, s-a constatat o îmbunãtãþire în ceea ce priveºte timpul de
rãspuns pentru acþionarea sirenelor
de alarmare, personalul de specialitate destinat acþionãrii mijloacelor de
alarmare de la localitãþile din judeþ
fiind în mãsurã sã execute într-un
timp mai scurt alarmarea populaþiei.
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Protest al medicilor de familie.
Nu se mai dau trimiteri ºi reþete compensate
Medicii de familie se declarã în continuare
nemulþumiþi de birocraþia din sistemul de sãnãtate ºi, de ieri, o parte din ei refuzã sã mai
Societatea Naþionalã de Medicinã Familiei (SNMF) ºi Federaþia
Naþionalã a Patronatelor Medicilor
de Familie (FNPMF) a anunþat cã,
de ieri, cabinetele de medicina familiei nu mai acordã servicii decontate de casele de asigurãri de sãnãtate, ca urmare a nesemnãrii actelor adiþionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de
asistenþã medicalã primarã încheiate cu casele de asigurãri de sãnãtate judeþene.
În urma deciziei medicilor de
familie, pacienþii vor trebui sã plãteascã pentru consultaþii, dar ºi sã
achite integral reþetele eliberate de
aceste cadre medicale.

Medicii acuzã slaba finanþare
a sistemului de sãnãtate

Reprezentanþii medicilor de familie spun cã proiectul de buget
pentru anul 2018 prevede o stagnare la 5,8% în locul unei creºteri
a procentajului alocat asistenþei

acorde servicii decontate de casele de asigurãri de sãnãtate. În aceste condiþii, pacienþii
nu mai primesc trimiteri ºi reþete compensate.

medicale primare de la 5,77% la
10% din Fondul Naþional Unic al
Asigurãrilor Sociale de Sãnãtate,
administrat de CNAS.
Medicii de familie solicitã în
continuare modificãri ale sistemelor informatice care sã flexibilizeze ºi sã fluidizeze actul medical în
favoarea pacienþilor ºi sã nu mai
permitã penalitãþi la nivelul cabinetelor, respectiv anunþarea imediatã
a indisponibilitãþii PIAS ºi posibilitatea lucrului offline, asumarea
calitãþii ºi categoriei de asigurat de
cãtre CNAS, precum ºi alte elemente legate de alertarea în sistem
la prescrierea medicamentelor pentru care existã anumite reguli (restricþii, protocoale).
Medicii acuzã cã, la mai bine
de o lunã de la protestul lor, constatã cã principalele revendicãri
nu ºi-au gãsit rezolvarea, iar cu
excepþia unor minime cosmetizãri
ale proiectului de Contract-cadru
viitor, rezultatele discuþiilor pur-

tate în ultima lunã sunt doar promisiuni, amânãri, prevederi echivoce ºi refuzuri nejustificate ale
propunerilor organizaþiilor medicilor de familie.

2 din 3 români riscã sã rãmânã
fãrã medic de familie
În luna noiembrie a anului trecut, medicii de familie au protestat în toatã þara, solicitând asigurarea condiþiilor necesare pentru desfãºurarea activitãþii în scopul îmbunãtãþirii asistenþei medicale a populaþiei din România. De
asemenea, cadrele medicale au
cerut creºterea finanþãrii medicinii de familie, pentru echilibrarea
finanþãrii în sistemul public de sãnãtate. O altã revendicare este recunoaºterea importanþei rolului
medicului de familie ºi respectarea drepturilor constituþionale ale
medicilor ºi pacienþilor.
Potrivit medicilor de familie,
timpul consultaþiei este irosit cu
activitãþi administrative, nemedicale, birocratice, care au fost delegate medicului. Pe termen mediu ºi lung aceastã situaþie duce
la deprofesionalizare, la scãderea
performanþelor profesionale ºi
este una din cauzele principale ale
emigrãrii.
Conform unei analize realizate
de SNMF ºi FNPMF, 2 din 3 români riscã sã rãmânã fãrã medic
de familie în condiþiile în care populaþia României îmbãtrâneºte ºi,
odatã cu aceastã tendinþã, creºte
incidenþa bolilor care creeazã poveri economice ºi sociale extrem
de importante: bolile cardiovasculare, boli oncologice, boli respiratorii sau boli inflamatorii.

Existã o tendinþã negativã, de
ieºire a medicilor de familie din
sistem, fie din cauze naturale
(pensionare) fie prin migraþia
forþei de muncã ºi intrarea unui
numãr scãzut de medici tineri
care refuzã aceastã specialitate.
Aceastã tendinþã este acceleratã
de subfinanþarea sistemului naþional de asistenþã medicalã primarã ºi de lipsa oricãror politici
de atragere a tinerilor medici
cãtre cele 600 de localitãþi din
zonele rurale lipsite de medici de
familie, de care depind nu doar
gradul de sãnãtate al populaþiei,
ci ºi realizarea unor economii
importante pentru bugetul de
stat. Aceastã tendinþã negativã va
conduce la un colaps total al sistemului de medicinã primarã.
Conform analizei proiective realizate de SNMF ºi FNPMF pe un
eºantion de medici de familie reprezentativ demografic pentru toatã þara, în anul 2030, doar 1 din 3
pacienþi români va mai avea un
medic de familie, în condiþiile în
care se aºteaptã ca numãrul pensi-

onarilor – segmentul populaþional
cu cea mai mare nevoie de asistenþã medicalã primarã – sã reprezinte aproximativ 30% din totalul
populaþiei României.

CNAS: 60% din medicii
de familie au semnat
actele adiþionale

Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate a anunþat cã programul
de lucru va fi prelungit astfel încât
medicii de familie care doresc sã
semneze contractele-cadru. Potrivit CNAS, pânã la sfârºitul anului
2017, peste 60% din medicii de
familie aflaþi în relaþii contractuale
au semnat actele adiþionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de
furnizorii de servicii medicale. În
acelaºi timp, CNAS susþine cã face
toate demersurile care þin de atribuþiile instituþiei pentru menþinerea
continuitãþii asistenþei medicale furnizate asiguraþilor ºi solicitã medicilor de familie maximã responsabilitate faþã de pacienþii pe care-i
au în îngrijire.

Proiect de 1111 milioane de lei, la Spitalul Judeþean din Craiova
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova a
semnat un contract de finanþare europeanã prin intermediul cãruia aproximativ 800 de specialiºti în furnizarea de servicii medicale (290 de medici rezidenþi ºi
specialiºti, 240 de medici de familie ºi 270 asistenþi
medicali) angajaþi în clinicile universitare ºi nonuniversitare, din 8 regiuni de dezvoltare din România,
vor obþine noi competenþe în domeniul prevenþiei,
diagnosticului ºi tratamentului cancerului colorectal.
Cu o valoare totalã de aproximativ 11 milioane de lei, proiectul
„COLOREC: Dezvoltarea competenþelor personalului medical specializat ºi al medicilor de familie
în domeniul prevenþiei, diagnosticãrii ºi tratamentului chirurgical
al cancerului colorectal“ urmeazã
sã beneficieze de o finanþare europeanã nerambursabilã în proporþie
de peste 90% prin intermediul Programului Operaþional Capital Uman
2014-2020, Axa prioritarã 4.8.

UMF Craiova ºi Spitalul
de Boli Infecþioase sunt
incluse în program
Necesitatea implementãrii ºi derulãrii acestui proiect are ca substrat incidenþa mare a neoplaziilor
colorectale ce reprezintã a doua
cauzã de mortalitate prin cancer atât
în Romania, cât ºi la nivel global.
„Evoluþia complexã, dezvoltarea
tehnicilor ºi tehnologiilor precum ºi
tendinþa cãtre individualizare ºi par-

ticularizare a terapiilor în neoplaziile colorectale fac din acest domeniu un puzzle cu extrem de multe
piese foarte bine definite, pe care
numai un personal bine antrenat îl

poate rezolva corespunzãtor. Constatãm cã la momentul actual personalul implicat în acest gen de tratament este pe de o parte insuficient
antrenat, pe de altã parte destul de

redus numeric faþã de necesitãþile
impuse de incidenþa ridicatã a acestor afecþiuni. De aceea, prin acest
proiect ne-am propus în primul rând
dezvoltarea resurselor umane implicate în tratarea acestei afecþiuni
oncologice, considerând cã prin implementarea sa vom contribui semnificativ la reducerea morbiditãþii
specifice ºi a mortalitãþii prin cancer colorectal“, a declarat conf.
univ. dr. Stelian Mogoanþã, managerul de proiect.
În derularea acestui proiect
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova are ca parteneri Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova ºi Spitalul Clinic
de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº“ Craiova.
Se vor organiza atât cursuri teoretice, cât ºi de instruire practicã la nivel naþional în toate cele 8
regiuni de dezvoltare.
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Optimismul faþã de starea economiei
ºi sprijinul pentru euro sunt în creºtere
Potrivit unui sondaj Eurobarometru publicat luna
trecutã, majoritatea europenilor considerã cã starea
economiei este bunã. Sprijinul pentru moneda unicã
este cel mai ridicat din 2004 în zona euro, iar optimismul cu privire la viitorul UE întrece pesimismul.
Imigraþia este cea mai importantã problemã a UE la
ora actualã (39%, + 1) iar terorismul se situeazã pe
locul doi (38%, -6 puncte).
Sondajul Eurobarometru special 467 „Viitorul Europei” a fost
realizat prin intermediul unor interviuri telefonice desfãºurate în
perioada 23 septembrie – 2 octombrie 2017. Au fost intervievate 27.881 de persoane din toate statele membre ale UE.

Pentru prima datã de la începutul crizei economice ºi financiare din anul 2007, mult mai
mulþi europeni au o opinie pozitivã cu privire la situaþia actualã a
economiei europene (48%, + 6
puncte procentuale faþã de primãvara anului 2017) decât una
negativã (39%, -7). Majoritatea
respondenþilor din 23 de state
membre afirmã cã situaþia actualã a economiei europene este bunã (faþã de 21 în primãvara anului 2017). Începând cu primãvara anului 2017, percepþiile pozitive au câºtigat teren în 23 de state membre, cu o creºtere de douã
cifre în Spania (39%, + 12),
Portugalia (58%, + 11 puncte) ºi
Austria (63%, + 10).

Eurobarometru special
„Viitorul Europei”

Majoritatea europenilor sunt de
acord cã UE este o oazã de stabilitate într-o lume tulbure. Acestea sunt câteva dintre rezultate-

le-cheie ale celui mai recent sondaj Eurobarometru standard, publicat împreunã cu sondajul Eurobarometru special „Viitorul
Europei”. 48% dintre europeni
considerã cã situaþia actualã a
economiei naþionale este bunã (+ 2). Acesta reprezintã cel mai
înalt nivel de încredere exprimat dupã toamna anului 2007. Din primãvara
2017, percepþia pozitivã a
situaþiei economice naþionale a crescut în 19 state
membre, campionii fiind
Finlanda (71%, +12), Slovenia (46%, +12), Austria
(77%, +9) ºi Ungaria
(50%, +9). Percepþiile variazã însã între statele
membre. De exemplu, în
Olanda ºi în Germania,
91% considerã cã situaþia
economicã din þara lor este
bunã, în timp ce doar 2%
din respondenþii din Grecia sunt de aceeaºi pãrere.

Încrederea în Uniunea
Europeanã rãmâne
ridicatã
În zona euro, trei sferturi dintre respondenþi
susþin
moneda unicã (74%, +1), cel mai
mare procentaj înregistrat
din toamna anului 2004
pânã în prezent. Cel puþin 80% dintre respondenþi sprijinã moneda
euro în ºapte þãri: Slovacia, Belgia, Germania,
Spania, Estonia, Irlanda
ºi Slovenia. 40% dintre
europeni au o imagine
pozitivã despre UE; 37%
au o imagine neutrã, iar
numãrul europenilor care
au o imagine negativã despre UE rãmâne la un nivel scãzut (21%). Aceste rezultate s-au
menþinut stabile faþã de primãvara 2017 ºi confirmã tendinþa
crescãtoare înregistratã începând cu 2016. Majoritatea respondenþilor au
o imagine pozitivã despre UE în 14 þãri, cele
mai mari procentaje fiind înregistrate în Irlanda (59%), Bulgaria ºi
Luxemburg (ambele cu
57%).

Sondajul Eurobarometru standard) a fost realizat prin intermediul
unor interviuri faþã în faþã, desfãºurate în perioada 5–19 noiembrie
2017. Au fost intervievate 33.193 de persoane din toate statele membre ale UE ºi din þãrile candidate.

„Vocea lor conteazã
în Europa”

Încrederea în UE este
de 41% (-1). Majoritatea respondenþilor din
18 state membre au încredere în UE (faþã de
indicator începând cu toamna
anului 2004.

Migraþia este principala
temere a cetãþenilor europeni,
urmatã de terorism

doar 15 în primãvarã). Încrederea în UE este cea mai mare în
Lituania (64%), Bulgaria (57%)
ºi Luxemburg (56%). Începând
cu primãvara 2017, încrederea în
UE a câºtigat teren în zece þãri,
mai ales în Belgia (53%,
+ 7), Slovacia (48%, + 5) ºi Republica Cehã (35%, + 5), ºi a
scãzut în 17 þãri. Majoritatea europenilor sunt optimiºti în ceea
ce priveºte viitorul UE (57%,
+ 1). Acest lucru este valabil în
toate statele membre, cu excep-

þia a douã dintre ele (faþã de 24
în primãvara 2017): Grecia
(60% „pesimiºti” faþã de 37%
„optimiºti”) ºi Marea Britanie
(48% faþã de 44%). Optimismul
cu privire la viitorul UE este cel
mai mare în Irlanda (80%), Luxemburg (72%) ºi Malta (70%).
Nivelul cel mai scãzut al optimismului se înregistreazã în Franþa
(49%) ºi Italia (50%). 44% dintre europeni sunt de acord cã
„vocea lor conteazã în Europa”,
atingând un nou record la acest

În final, 70% dintre europeni
se simt cetãþeni ai UE. „Libera
circulaþie a persoanelor, a bunurilor ºi a serviciilor în UE” ºi „pacea între statele membre UE”
sunt percepute ca fiind cele mai
semnificative rezultate pozitive
ale Uniunii, de 57% ºi, respectiv, 56% dintre europeni. Imigraþia este cea mai importantã problemã a UE la ora actualã (39%,
+ 1). Terorismul se situeazã pe
locul doi (38%, -6 puncte), cu
mult înaintea situaþiei economice (17%, -1), a stãrii finanþelor
publice ale statelor membre
(16%, -1) ºi a ºomajului (13%,
-2). La nivel naþional, principalele preocupãri rãmân ºomajul (25%, -4) ºi imigraþia (22%,
neschimbat). 75% dintre europeni au o percepþie pozitivã
asupra Uniunii Europene, cele
mai bune rezultate înregistrându-se în Lituania (91%), Danemarca (89%) ºi Olanda (87%).
71% dintre europeni sunt de
acord cã UE este „o oazã de
stabilitate într-o lume tulbure”
(+5 faþã de 2016).
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Spectacolul
Spectacolul „Nãpasta”
„Nãpasta” va
va avea
avea
premiera la TNC într-o nouã distribuþie
Cel mai longeviv spectacol din
repertoriul Teatrului Naþional din
Craiova (TNC), care a avut pre-

miera în urmã cu 15 ani, revine
într-o nouã distribuþie. „Nãpasta”, de I. L. Caragiale, în regia

lui Kincses Elemer ºi scenografia Liei Dogaru, îi va aduce în
scenã – vineri, 19 ianuarie, ora
19.00 – pe Costinela Ungureanu
/ Monica Ardeleanu, Dragoº Mãceºanu, Adrian Andone ºi Cãtãlin Miculeasa.
Biletele pot fi cumpãrate online
ºi de la Agenþia teatralã (tel.
0251.413.677), la preþurile de 20,
25, 30 lei (15 lei pentru elevi, studenþi, pensionari). Agenþia este
deschisã de luni pânã vineri între
orele 11.00 ºi 19.00, iar sâmbãta
ºi duminica, de la 12.00 la 19.00.
Spectacolul dureazã 80 de minute ºi va avea loc la Sala Atelier.
O ultimã reprezentaþie cu „Nãpasta” avându-i în distribuþie pe
Nataºa Raab, Constantin Cicort,
Tudorel Petrescu ºi Valentin Mihali a putut fi vãzutã la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” pe data

de 25 noiembrie 2017, când
spectacolul-eveniment s-a jucat
cu casa închisã.
„Nãpasta” în regia lui Kincses
Elemer a avut premiera la Naþio-

nalul craiovean pe data de 27 aprilie 2002. Pe 20 martie 2013, pe
scena instituþiei s-a jucat cea dea 100-a reprezentaþie.
MAGDA BRATU

Caiete ºi programe specifice pentru elevi
Sunt informaþii importante pentru învãþãmântul profesionalºi tehnic, aºa cum sunt ele prevãzute în programul de ºcolarizare. Astfel, în conformitate cu adresa Ministerului Educaþiei Naþionale, înregistratã cu nr. VET/3800/08.12.2017
ºi menþionatã la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj cu nr. 1259/11.12.2017: „Ca urmare a derulãrii activitãþilor Proiectului „JOBS – JOB orientantion – trening in businesses and schools”, elementele proiectului au fost introduse în
curriculumul pentru învãþãmântul gimnazial,
aprobat prin Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale nr. 3393/28.02.2017, la disciplinele „Consiliere ºi dezvoltare personalã ºi Educaþie tehnologicã ºi aplicaþii practice”, precum ºi în curriculumul pentru învãþãmântul profesional, prin Ordinul Ministrului Educaþiei Naþionale, nr. 4473/

2014, la disciplina „Consiliere ºi orientare”, dupã
cum a precizat prof. Monica Leontina Sunã,inspector general al ISJ Dolj. La rândul sãu, prof.
Coca Tanciu, inspector de specialitate în cadrul
ISJ Dolj, a menþionat: „În cadrul implementãrii proiectului, pentru asigurarea sustenabilitãþii, a fost elaborat „Caietul elevului: JOBS – Orientare profesionalã – instruire în întreprinderi ºi ºcoli pentru învãþãmânt secundar”, în vederea utilizãrii în clasã (a
VII-a ºi a VIII-a, ciclu inferior liceal – filiera tehnologicã ºi învãþãmântul profesional). Utilizarea, la
clasã, a acestui manual a fost aprobatã de conducerea Ministerului Educaþiei Naþionale, prin Nota
nr.433/02.11.2017, iar Caietele se vor ridica de la
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, în perioada 810 ianuarie 2018”.
CRISTI PÃTRU

Cinci ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu
S-au împlinit cinci ani de la dispariþia
celui mai prolific regizor român, Sergiu
Nicolaescu, care a încetat din viaþã pe
data de 3 ianuarie, la vârsta de 82 de ani,
la Spitalul Elias din Capitalã, iar imediat

Filmografia lui Sergiu Nicolaescu – regizor, actor de film, scenarist ºi producãtor de film – cuprinde peste 50 de lungmetraje,
dintre care cele mai cunoscute
sunt “Atunci i-am condamnat pe
toþi la moarte” (1971), “Cu mâinile curate” (1972), “Osânda”
(1976), “Ultima noapte de dragoste”, “Nea Mãrin miliardar”
(1979), “Ciuleandra” (1985),
“Mircea” (1989), “Coroana de
foc” (1990), “Triunghiul morþii”
(1999), “Orient Express”
(2004), “15” (2005), “Supravieþuitorul” (2008).
Dacã filmul “Orient Express”

a fost cea mai vizionatã premierã româneascã a anului 2004,
probabil cã cea mai impresionantã
producþie semnatã de regizorul
Sergiu Nicolaescu a fost “Mihai
Viteazul” (1979), cu Amza Pellea în rolul principal – creaþie de
referinþã în istoria filmului românesc. Printre ultimele filme ale
sale se numãrã “Ultimul corupt”,
lansat la începutul acestui an ºi
care este o continuare a lungmetrajului “Poker” (2010).
Sergiu Nicolaescu a fost ales
pentru prima datã parlamentar în
1990, pe listele FSN, iar în actuala legislaturã a încheiat al cin-

cilea mandat în Parlament. Singura legislaturã în care nu a fost
parlamentar a fost cea din 20042008. Nicolaescu a fost membru
al Comisiilor de culturã din Senat în fiecare legislaturã ºi a deþinut preºedinþia comisiei în actuala legislaturã. El s-a numãrat,
totodatã, printre cei care au luat
parte la Revoluþia din 1989.
La nici douã zile de la decesul
lui Sergiu Nicolaescu s-a iscat o
controversã publicã foarte mare,
din cauza faptului cã trupul acestuia a fost incinerat pe data de 5
ianuarie la Crematoriul Vitan Bârzeºti din Bucureºti. Zile întregi,
presa a scris despre moartea regizorului, iar nu puþine au fost
emisiunile televizate în ce ore întregi s-a dezbãtut decizia luatã de
vãduva cineastului, Dana Nicolaescu, de a incinera trupul neînsufleþit al omului de film. Inclu-

dupã decesul acestuia a urmat un lung ºir
de controverse. Sergiu Nicolaescu s-a
stins din viaþã la vârsta de 82 de ani, lâsând în urma lui o moºtenire uriaºã din
punct de vedere cinematografic.

siv Biserica Ortodoxã Românã a
reacþionat ºi s-a opus procedurii
de incinerare, mai ales în contextul în care, Sergiu Nicolaescu ar fi scris în testamentului lui
cã dorea sã fie „înmormântat
creºtineºte”.
La scurt timp dupã decesul lui
Sergiu Nicolaescu, sora acestuia, Iolanda Nicolaescu – care a
decedat în iulie 2017 – a atacat
în instanþã testamentul fratelui ei,
care ar fi decis sã lase toatã averea soþiei. Iolanda a refuzat sã
creadã cã fratele ei a luat aceastã decizie, ºi chiar a acuzat faptul cã semnãtura de pe testament
ar fi fost una falsã. Averea lui
Sergiu Nicolaescu nu este deloc
una de neglijat, constând în terenuri, conturi, o casã pe litoralul
românesc ºi trei apartamente,
dintre care unul de pe celebra
stradã Zambaccian din Bucu-

reºti. Pe lângã toate acestea, ºi
drepturile de autor pentru filmele sale.
În cele din urmã, potrivit declaraþiilor publice fãcute de cãtre Iolanda Nicolaescu, ea ºi cumnata ei, Dana Nicolaescu, ar fi
ajuns la un acord, prin care cea
din urmã s-ar fi angajat sã o îngrijeascã pe bãtrânã pânã la sfârºitul vieþii, ceea ce s-a ºi întâmplat. Cu puþin timp înainte de
deces, Iolanda declara cã este
mulþumitã de comportamentul
cumnatei ei.
O altã controversã legatã de
dispariþia lui Sergiu Nicolaescu sa învârtit tot în jurul tinerei sale
soþii, care a decis sã þinã secret
locul în care era pãstratã urna cu
cenuºa regizorului, luând decizia
sã-l înhumeze, dupã un an de la
deces, în Cimitirul Bellu Militar
din Bucureºti. (Mediafax)
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programe TV

JOI - 4 ianuarie

VINERI - 5 ianuarie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Povesti de iarnã... cu
cântec
18:30 Retrospectiva anului 2017
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Români care schimbã
lumea
22:00 Stela de 5 stele
22:30 Înainte de potop
2016, SUA, Documentar
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect!
00:30 Români care schimbã
lumea
01:30 Garantat 100%
02:20 Înainte de potop
2016, SUA, Documentar

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 G.I. Joe: Ascensiunea
Cobrei
2009, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF, Thriller
22:30 Fãrã obligaþii
2011, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
00:30 G.I. Joe: Ascensiunea
Cobrei (R)
2009, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF, Thriller
02:15 Fãrã obligaþii (R)
2011, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
10:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:00 Bãiat de treabã
1997, SUA, Comedie
22:00 Antiglonþ
1996, SUA, Comedie
23:30 Plãcinta americanã:
Cartea dragostei
2009, SUA, Comedie
01:30 Antiglonþ (R)
1996, SUA, Comedie
03:00 Observator (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Retrospectiva anului 2017
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Handbal masculin:
Romania - Bahrain
22:35 Înainte de potop
2016, SUA, Documentar
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã (R)
01:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:20 Înainte de potop (R)
2016, SUA, Documentar
03:15 Telejurnal (R)
03:55 Sport (R)
04:05 Retrospectiva anului 2017
(R)

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 Piraþii din Caraibe:
Blestemul Perlei Negre
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie
23:00 Naºul
1972, SUA, Dramã, Thriller
02:00 Piraþii din Caraibe:
Blestemul Perlei Negre (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,
Comedie
04:15 La Mãruþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

07:00 Observator
10:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:00 Nea Mãrin Miliardar
1979, România, Comedie
22:00 Miss Agent Secret 2:
Înarmatã ºi seducãtoare
2005, SUA, Comedie, Crimã
00:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
02:00 Prietenii de la 11 (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Câºtigã România!
09:00 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Retrospectiva Anului
sportiv 2017
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Iubito, este frig afarã
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Racheta albã
1984, România, Aventuri
14:45 Fram
1983, România, Aventuri,
Dramã, Familie
15:40 Revelion la TVR
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Câºtigã România!
21:10 Cãsuþa din prerie
2005, SUA, Muzical
22:45 Iubito, este frig afarã
22:55 Poate nu ºtiai
23:00 Revelion 2018
00:00 PHOENIX 45: 100%
unplagged
01:10 Revelion la TVR
03:00 Plimbaþi ºi mâncaþi
03:30 Telejurnal TVR 2
04:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
04:30 Mic dejun cu un campion
05:20 Iubito, este frig afarã
05:25 Naturã ºi aventurã
05:55 Imnul României

HBO
07:15 Oamenii focului
09:15 Triplu X: Întoarcerea lui
Xander Cage
11:05 Un minut de tãcere
12:40 Dacã Truman ar vorbi
14:30 Înnebunit sã fii normal
16:15 Spionii din vecini
18:00 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate
21:30 Încã o datã, cu pasiune
23:20 Intervenþia
00:50 Martorul acuzãrii

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Destinul Evei (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
05:45 Silvana (R)

PRO CINEMA
07:00 La bloc (R)
07:30 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:30 Sabrina (R)
14:45 Rãzboi în bucãtãrie (R)
16:45 La bloc
18:45 Reþetã pentru dezastru
20:30 Schimb de prizonieri
22:15 Bel Ami
00:00 Schimb de prizonieri (R)
01:30 Cine A.M.
06:15 Amnezie cu surprize (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Champions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Europa
League, FCSB – FC Lugano
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Craiova
“Bataia Maxima”, Catalin Morosanu, Sebastian Ciobanu, Ionuþ
Atodiresei (Exploziv)
03:00 La bloc
04:00 La bloc

PRIMA TV
07:15 Pasiune Toscanã (R)
08:00 Elisa (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
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
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Mijlocaº la deschidere
1982, România
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
07:00 Pastila de râs
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 (R)
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 O împuºcãturã în întuneric
1964, Marea Britanie, Comedie,
Crimã, Mister
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Steaua sufletului (R)
1983, Turcia
03:00 Teo Show (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Retrospectiva Anului
sportiv 2017 (R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Iubito, este frig afarã
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Racheta albã
1984, România, Aventuri
14:45 Fram
1983, România, Aventuri,
Dramã, Familie
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Cãsuþa din prerie
2005, SUA, Muzical
22:45 Iubito, este frig afarã
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 Furia unei mame
2013, SUA, Dramã, Mister,
Thriller
00:45 Iubito, este frig afarã
00:55 Poate nu ºtiai
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Pescar hoinar (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

HBO
07:45 Masa 19
09:15 Înnebunit sã fii normal
11:00 Spionii din vecini
12:45 Francisc: Roagã-te pentru
mine
14:30 500 de zile cu Summer
16:05 Tânãrul papã
17:00 Tânãrul papã
18:00 Filme ºi vedete
18:30 Masa 19
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:35 Sin City
23:40 Fãrã armã în linia întâi
02:00 Norman
03:55 Sin City

PRIMA TV

08:15 Reþetã pentru dezastru
(R)
10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Grace de Monaco (R)
15:00 Mereu la prima întâlnire
(R)
16:45 La bloc
18:45 Dansul dragostei 2
20:30 Feþe în mulþime
22:15 Misionarul rãzboinic
00:30 Feþe în mulþime (R)
02:15 Cine A.M.

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
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
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 A doua cadere a Constantinopolului
1994, Romania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:00 Joe cel frumos (R)
2000, SUA, Marea Britanie,
Comedie, Dramã

PRO X

KANAL D

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Destinul Evei (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
05:45 Silvana (R)

PRO CINEMA

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Champions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Champions
League, Barcelona - Juventus
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Tacaneala
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker
ep.1
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,
fã-l Pireu!", Cãtãlin MoroºanuGiannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)
03:00 La bloc

07:00 Pastila de râs
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 O împuºcãturã în întuneric
(R)
1964, Marea Britanie, Comedie,
Crimã, Mister
17:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 în bãtaia inimii
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Steaua sufletului (R)
1983, Turcia
02:45 In bataia inimii (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
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programe TV

SÂMBÃTÃ - 6 ianuarie

DUMINICÃ - 7 ianuarie

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Undeva, cândva în
Transilvania
08:15 Vorbeºte corect! (R)
08:30 Vreau sã fiu sãnãtos
09:00 Zon@ IT
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Universul credinþei
12:00 Retrospectiva anului 2017
(R)
12:30 Retrospectiva anului 2017
(R)
13:00 Retrospectiva anului 2017
(R)
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Izolaþi în România (R)
15:00 Ora regelui
16:10 Concertul de la Budapesta al Filarmonicii din Viena 2017
(R)
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Handbal masculin
22:40 Dosar România
23:35 Un suedez absolut (R)
01:10 Poveste dupã poveste
(R)
01:40 Undeva, cândva în
Transilvania (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Destin în prelungiri
2011, SUA, Dramã, Familie,
Fantastic, Sport
12:15 Ce spun românii (R)
13:15 Spirit rebel
2011, SUA, Comedie, Dramã,
Muzical
15:15 Ultima vacanþã
2006, SUA, Aventuri, Comedie,
Dramã
17:15 Jack ºi Jill
2011, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Puicuþa cu cocoºel
2002, SUA, Comedie
00:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Puicuþa cu cocoºel (R)
2002, SUA, Comedie
03:30 Destin în prelungiri (R)
2011, SUA, Dramã, Familie,
Fantastic, Sport

07:00 Observator
09:00 The Wall - Marele Zid
10:00 Aventura cu 4 stele
13:00 Observator
14:00 Miss Agent Secret 2:
Înarmatã ºi seducãtoare (R)
2005, SUA, Comedie, Crimã
16:00 Observator
17:00 Bãiat de treabã (R)
1997, SUA, Comedie
19:00 Observator
20:00 O poveste încâlcitã
2010, SUA, Animaþie, Comedie,
Familie, Muzical
22:00 Grozavul ºi puternicul Oz
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic
00:30 Lumea Dispãrutã:
Jurassic Park
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,
SF, Thriller
03:00 Observator (R)
04:00 Grozavul ºi puternicul Oz
(R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic
06:00 Observator

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Izolaþi în România (R)
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:00 Concertul de Anul Nou de
la Viena 2018 (R)
18:10 Lozul cel mare
18:45 România în versiune
francezã
19:00 Jocuri murdare
2016, Documentar, Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Concert Angela Gheorghiu în cadrul evenimentului Zilele
Bucureºtiului Piaþa Constituþiei
23:00 Garantat 100%
00:00 Dosar România (R)
00:55 Jocuri murdare (R)
2016, Documentar, Sport
01:50 Povesti de iarnã... cu
cântec (R)
02:15 Cooltura (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Sport
03:55 Universul credinþei (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ultima vacanþã (R)
2006, SUA, Aventuri, Comedie,
Dramã
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Jack ºi Jill (R)
2011, SUA, Comedie
14:45 Aproape letalã
2015, SUA, Comedie
16:30 Fantoma mea iubitã
1990, SUA, Comedie, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Stãpânul inelelor: Frãþia
inelului
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic
23:45 Pearl Harbor
2001, SUA, Acþiune, Dramã,
Rãzboi, Romantic, Dragoste
03:00 Fantoma mea iubitã (R)
1990, SUA, Comedie, Dramã
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
09:00 Barbie: Prinþesa perlelor
2014, SUA, Animaþie, Familie
10:30 Aventura cu 4 stele
13:00 Observator
14:00 O poveste încâlcitã (R)
2010, SUA, Animaþie, Comedie,
Familie, Muzical
16:00 Observator
17:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Trage tare ºi te scoþi
2013, SUA, Acþiune, Comedie,
Crimã, Dramã
22:30 Regatul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
00:30 Trage tare ºi te scoþi (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,
Crimã, Dramã
03:00 Observator (R)
04:00 Regatul (R)
2007, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,
Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,
Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie
09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
10:00 Gala Premiilor Excelsior
13:00 Revelion 2018
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Revelion 2018 (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Arca vieþii
2015, Marea Britanie, Dramã
21:50 Iubito, este frig afarã
22:10 La graniþa libertãþii
2009, SUA, Dramã
00:15 Gala Umorului (R)
01:15 Furia unei mame (R)
2013, SUA, Dramã, Mister,
Thriller
02:40 La graniþa libertãþii (R)
2009, SUA, Dramã
04:40 Memorialul Durerii (R)
05:30 Safari (R)
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,
Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie
06:20 Imnul României

HBO
07:55 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate
09:20 Joaca de-a spionii
10:50 Rules Don't Apply
12:55 Julieta
14:35 Efectul acvatic
16:00 Demolat
17:40 X-Men: Apocalypse
20:00 Paºii
21:40 Silence
00:20 Inimi cicatrizate
02:40 Pe cãi ocolite
04:15 Când se rupe craca
06:00 Ultimul vânãtor de
dragoni

PRO 2

PRIMA TV

07:30 Arthur (R)
09:30 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Mereu la prima întâlnire
(R)
15:00 Dansul dragostei 2 (R)
16:45 La bloc
18:45 El Dorado
20:30 Un om periculos
22:15 Carrie
00:15 Un om periculos (R)
01:45 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,
Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, 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 Eu, tu ºi Ovidiu
1977, România, Comedie,
Muzical
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
16:00 Mijlocaº la deschidere (R)
1982, România
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Soldatul universal:
Confruntare finala
1999, Canada, Acþiune
00:30 Rãfuiala
1997, SUA, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:00 Soldatul universal:
Confruntare finala (R)
1999, Canada, Acþiune
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

PRO X

KANAL D

08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

PRO CINEMA

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Apropo TV
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions
League, Real Madrid - Tottenham
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,
fã-l Pireu!", Catalin MorosanuGiannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)
03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

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 Roata norocului (R)
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 3 - Insurectia
1986, România, Aventuri
22:00 Icarus
2010, Canada, Acþiune, Dramã,
Thriller
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
02:30 Icarus (R)
1977, Germania, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,
Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:10 Elefãnþelul albastru
2008, SUA, Animaþie, Aventuri,
Familie
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Grãbeºte-te încet
1981, România, Comedie
14:50 Iubito, este frig afarã
15:00 Revelion la cabaret
16:00 Revelion 2018 (R)
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Fraþii Jderi
1974, România, Aventuri, Istoric
22:35 Onoarea familiei Prizzi
1985, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
00:55 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
01:10 Fraþii Jderi (R)
1974, România, Aventuri, Istoric
03:30 D'ale lu' Miticã (R)
04:30 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
04:40 Sãnãtate cu de toate (R)
05:05 Ferma (R)
05:55 Imnul României

HBO
07:45 Paºii
09:25 Doamna ºi Vagabondul
10:45 Vincent ºi sfârºitul lumii
12:50 ªtrumpfii: Satul pierdut
14:25 Ziua Patrioþilor
16:40 Doamna ºi Vagabondul
18:00 Jack Reacher: Sã nu te
întorci niciodatã!
20:00 Gardienii Galaxiei Vol. 2
22:15 Tovarãºul miliþian
23:00 Cetãþeanul
00:50 Executantul
02:50 Fluturele negru
04:25 London
06:00 Vincent ºi sfârºitul lumii

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

PRIMA TV

08:00 Concert Andra for Hope
09:45 Frankenweenie
11:15 La bloc (R)
13:15 Dansul dragostei 2 (R)
15:00 El Dorado (R)
16:45 La bloc
18:45 El Dorado
20:30 Paradisul spulberat
22:30 Scenariu pentru happyend
00:45 Paradisul spulberat (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

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 A doua cadere a Constantinopolului (R)
1994, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Cred în mine
00:15 Trãdaþi în dragoste
02:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:00 Rãfuiala (R)
1997, SUA, Thriller
04:30 Apel de urgenþã
05:45 Focus 18 (R)
06:45 Teleshopping (R)

PRO X

KANAL D

PRO CINEMA

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Superspeed la PRO TV
11:30 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions
League, Bayern - PSG
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker
ep.3
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Finala,
Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev (EXPLOZIV)
03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,
(EXPLOZIV) ep. 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
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Pistruiatul 3 - Insurecþia
(R)
1986, România, Aventuri
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Detectiv cu greutate:
Ploaia de diamante
1993, SUA, Comedie, Thriller
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã (R)
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Detectiv cu greutate:
Ploaia de diamante (R)
1993, SUA, Comedie, Thriller
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping
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Anunþul tãu!

Vând apartament cu Consiliul Local al comunei Pleniþa, judeþul Dolj, organizeazã
douã camere în Bu- licitaþie publicã, în plic închis, în vederea închirierii suprafaþa
10000 mp, situatã în extravilanul comunei Pleniþa, cariera PleMITRAN Claudiu Nicuºor, ti- cureºti, Prelungirea de
niþa, în vederea exploatãrii pitriºului ºi nisipului.
tular al proiectului „Construire Ghencea. Telefon:
Preþul de pornire la licitaþie este de 1,5 euro/mp/an.
0722/244.888.
Data þinerii licitaþiei: 19.01.2018, ora 10:00 la sediul

restaurant parter, piscinã, spãlãtorie auto, fosã septicã ºi împrejmuire parþialã teren” anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj- Fãrã evaluarea
impactului asupra mediului si
fara evaluare adecvatãpentru
proiectul menþionat, propus a fi
amplasat în comuna Ciupercenii Noi, satul Ciupercenii Noi, str.
Morii, nr. FN, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele de L-J, între orele 8.00-16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00,
precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 08.01.2018.
OFERTE DE SERVICIU
LICEUL de Arte “Marin Sorescu”, cu sediul în localitatea Craiova, Dolj, str. Tabaci,
Nr. 4, organizeazã
concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de îngrijitor. Informaþii suplimentare se pot obþine la sediul liceului.
PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii 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 semidecomandate, 1/
4, zona Puºkin.
Telefon: 0758/
153.669.

3 - 4 CAMERE

primãriei.
Termenul limitã pentru depunerea ofertelor: 18.01.2018,
ora 16:00.

Vând apartament 3
camere, confort 1
sporit, Bulevardul
Condiþii de participare la licitaþie:
Dacia, etaj 3/4, pozi- Certificat O.R.C. ºi certificat de înregistrare fiscalã;
þie deosebitã. Tele- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþiilor
fon: 0771/504.064. cãtre de stat;
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 camere 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã termic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament 3 camere parter sau etaj 1. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea obligaþiilor
cãtre bugetul local;
- Declaraþie pe proprie rãspundere cã societatea nu se aflã în
procedurã de executare silitã, reorganizare judiciarã, faliment, închidere operaþionalã, dizolvare, lichidare sau administrare specialã.
Taxa garanþie participare = 3000 lei, depusã la casieria primãriei comunei Pleniþa.
-Oferta de preþ.
Relaþii suplumentare ºi contractul-cadru de închiriere la sediul
primãriei. Telefon/fax: 0251/368.086.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 20042008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Telefon: 0727/700.411.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu fructe de lãmâi
în el, preþ 1000 lei. Telefon: 0765/261.910.
Vând combinã frigorificã. Telefon: 0748/
408.819.

Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Informaþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, motoare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut
colaboratori pentru
înfiinþarea unei crescãtorii de fazani, gîºte, curcani, raþe. Telefon: 0768/661.401,
0742/023.399.
Vând alain-delon pentru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Telefon: 0729/684.222.
Vând roþi Mercedez
195/65 R-15, cu
cauciucuri de iarnã,
televizor Toshiba Telefon: 0762/183.205.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon: 0721/995.405.

Vând garniþã de unturã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect- 100 lei,
televizor color -100
lei, sãpun de casã5 lei kg. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând robot de bucãtãrie nou, marca
“PHILADELPHIA”,
preþ 150 lei. Telefon:
0766/598.880.
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 funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
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publicitate

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea a patru (4) funcþii
publice de execuþie vacante, respectiv:
a)-denumire funcþie publicã:
1. inspector, cls I, grad Debutant în cadrul Comp.Protecþie socialã Autoritate tutelarã;
2. inspector, cls.I, grad Debutant în cadrul Comp.Cadastru Registru Agricol.
3. inspector, cls.I, grad Debutant în cadrul Comp.Administraþie publicã, Transporturi –
2 posturi
b)-condiþii de desfãºurare a concursului :
-proba scrisã la sediul instituþiei – str.T.Vladimirescu, nr.24, în data de 08.02.2018, ora
10.30.
-interviul se va susþine în termen de 5 zile lucrãtoare de la data afiºãrii rezultatelor la
proba scrisã.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare în Monitorul Oficial, ziarul
Cuvintul Libertatii si la sediul primãriei, str.T.Vladimirescu, nr.24, Serviciul Resurse umane, in perioada 05.01.2018-25.01.2018
Selecþia dosarelor – în termen de 5 zile de la expirarea termenelor de depunere a
dosarelor.
d)-condiþii de participare la concurs:
-certificat/diplomã operare calculator, cunostinþe de bazã
-sa îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)
e) condiþii specifice:
Pentru funcþia nr.1: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul sociologie/psihologie/administraþie publicã
Pentru funcþia nr.2: - studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã,
respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul agronomie/horticulturã/administraþie publicã
Pentru funcþia nr.3: - studii universitare de licenta absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã;
Dosarul de înscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare ºi va cuprinde
documentele doveditoare cã sunt îndeplinite condiþiile generale ºi specifice funcþiei publice pentru care se organizeazã concursul ºi documentele prevãzute de art.49 din HG 611/
2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici. Relaþii suplimentare la tel 0251/ 231.424 int 107.

Vând combinã frigorificã BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã
fontã bucãtãrie, calorifer fontã 5 elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând taburele din
pal melaminat culoare gri - 12 bucãþi. Telefon: 0728/911.350.
Vând cuptor electric nefolosit. Preþ
250 lei. Telefon:
0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigorificã cu trei sertare funcþionabilã, ambele 400 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând jgheaburi galvanizate lungime
3,4m x 20 lei/ bucãþi,
2 tuburi beton 1100
mm, tub azbociment
D 220x2500 mm, Telefon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând
aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiuvetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Telefon: 0728/011.731.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor color 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
Vând maºinã de cusut - 250 lei, aspirator - 70 lei, saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon: 0770/298.240.
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ANUNT DE VÂNZARE
CEC BANK S.A. Sucursala Craiova – str. Sf. Dumitru, bl.13-5, parter, jud. Dolj, organizeazã în data de 17.01.2018 ora
13:00, licitaþie deschisã fãrã preselecþie pentru vânzarea imobilului, cu suprafaþa construitã desfãºuratã de 138.3 mp ºi
teren în suprafaþã de 650 mp din acte ºi 774 din mãsurãtori,
situat în localitatea Dãbuleni, str.Victoriei, nr.57, judeþul Dolj.
Preþul de pornire al licitaþiei este 29000 Euro (imobilul se
vinde în scutire de TVA).
Depunerea ofertelor se poate face pânã la data de 12.01.2018,
ora 16:00.
Proprietatea CEC Bank se poate vizita zilnic de luni pânã
vineri între orele 09:00 – 16:00.
Garanþia de participare este de 1450 Euro.
Detalii la telefon nr. 0251/412957, persoanã contact –
Cristina Moºoiu.
Dosarul de prezentare, în valoare de 50 lei, se poate achiziþiona de la sediul Sucursalei CEC Bank Craiova, locul de desfãºurare a licitatiei.

CONDOLEANÞE
Colectivul Clinicii
de Chirurgie Ortopedie Pediatricã a
SCJU Craiova este
alãturi de colega
lor Tanþi Olaru în
aceste momente
grele pricinuite de
decesul mamei ºi
tatãlui. Dumnezeu
sã-i odihneascã în
liniºte ºi pace!
Condoleanþe familiei îndurerate!

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de
Medicinã). Telefon:
0748/ 102.286.

Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru înfrumuseþare saloane
cabinete medicale.
Telefon: 0722/ 956.600.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Joi, 4 ianuarie 2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

16 / cuvântul libertãþii

sp rt

joi, 4 ianuarie 2018
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Mangia: „Vreau sã rãmân mulþi ani la Craiova,
dar în fotbal se poate întâmpla orice”
Antrenorul Universitãþii Craiova a vorbit în presa din Italia
despre munca ºi obiectivele sale la echipa din Bãnie
Devis Mangia a vorbit în presa
din Italia despre experienþa de la
Craiova, spunând cã Universitatea
nu are un buget la nivelul primelor
douã clasate, CFR ºi FCSB, dar
compenseazã acest ecart printr-o
strategie eficientã în lupta cu cele
douã. „Bilanþul este unul pozitiv
pânã acum. La nivel de buget nu
putem concura cu FCSB ºi CFR,
care au un potenþial superior, dar
noi avem propria strategie ºi vrem
sã facem lucrurile corect, nu cãutãm rezultate imediate cu orice preþ.
E bine cã am creat o bazã pe care
putem construi” a declarat antrenorul Craiovei pentru tuttomercatoweb. Ziarele italiene au vehiculat
douã nume ca posibile achiziþii pentru Universitatea în pauza de iarnã:
portarul Mirko Pigliacelli de la Pescara ºi atacantul Jacopo Manconi

de la Carpi. Mangia n-a confirmat
interesul pentru cei doi, dar a declarat cã este permanent atent la
jucãtorii din Serie B: „Noi cãutãm
jucãtori ºi în Italia, dar e important
sã gãsim fotbaliºti motivaþi, care
sã înþeleagã ºi realitãþile fotbalului
românesc. Este ceva diferit faþã de
ceea ce se ºtia în trecut despre
România. Dar trebuie sã cunoºti ºi
sã înþelegi realitãþile pentru a te
adapta. Sper sã gãsim jucãtori buni
în perioada de mercato”. Despre
posibila trecere a lui Pigliacelli la
Universitatea, preºedintele Pescarei, Daniele Sebastiani, a declarat:
„Existã varianta Craiova pentru el,
Mangia îl cunoaºte, a lucrat cu el,
noi avem deja o relaþie bunã cu
Craiova, dar jucãtorul încã se gândeºte, mai are ºi varianta revenirii
la Pro Vercelii. Dacã-l vom ceda,

va fi definitiv, nu se pune problema împrumutului”.
Cât despre jucãtorii veniþi la
Universitatea din fotbalul italian,
Devis Mangia a precizat: „Fausto
Rossi a suferit o accidentare ºi trebuie sã-l mai aºteptãm câteva luni.
Mitriþã joacã bine, l-am transferat
definitiv de la Pescara. Vom studia
ºi alte piste în acest mercato din
iarnã”. Tehnicianul italian este mulþumit de munca pe care a fãcut-o
ºi de colaborarea cu oficialii ºi jucãtorii Craiovei, de aceea a ºi acceptat prelungirea contractului.
„Mi-am prelungit contractul cu
Craiova pentru încã 3 ani ºi nu mã
gândesc sã plec, dar ºtim foarte
bine cã în fotbal se poate întâmpla
orice. Vreau sã rãmân la Craiova
mai mulþi ani, facem o treabã bunã
acolo, îmi place strategia clubului”
a spus Mangia. Invitat sã comenteze ºi lupta la titlu în Serie A, Mangia a precizat: „Îmi dedic majoritatea timpului pentru munca de la

echipã, dar în România se transmit multe meciuri din Italia ºi le vãd.
E clar cã este o luptã pentru titlu
între Napoli ºi Juventus, dar Inter
ºi Roma se pot amesteca ºi ele. Mai
e ºi Lazio care poate interveni. Cât
despre Milan, avem încã o dovadã

cã investiþiile majore nu-þi garanteazã succesul, când schimbi mulþi
jucãtori ai nevoie de timp, deºi în
fotbal timpul nu este niciodatã.
Gattusso are o ºansã uriaºã, chiar
dacã nu se aflã într-o posturã tocmai facilã”.

Universitatea ºi-a adus de la
Manchester City antrenor de juniori
Universitatea Craiova l-a adus
ca antrenor în cadrul Academiei
clubului pe Bruno Vienescu, un
tehnician de numai 29 de ani
care ultima datã a lucrat pentru
clubul Manchester City. Mai
precis, a fãcut parte dintr-un
proiect al „cetãþenilor” în China, unde a antrenat echipe under 15 ºi under 18, dar în ace-

laºi timp a ºi instruit tehnicieni
asiatici. La Craiova, Vienescu
va fi director tehnic la Academia clubului ºi va lucra alãturi
de Dragoº Bon, cu care a colaborat în urmã cu câþiva ani, la
CS Turnu Severin. Vienescu
este oltean ºi a jucat fotbal la
Extensiv ºi Gaz Metan CFR. Sa apucat devreme de antrenorat

ºi a început de jos, antrenând
Jiul Bucovãþ, în ultima ligã judeþeanã. Vienescu ºi-a încercat
apoi norocul în Anglia, antrenând o echipã de fete, în Liga a
III-a, la Leamington, apoi a pregãtit o echipã de copii la West
Bromwich Albion, dupã care a
avut ºansa sã lucreze pentru
Manchester City.

SCM Craiova a câºtigat trofeul de la Halep ºi Begu, în sferturi la Shenzhen
Zalãu ºi pregãteºte meciul cu Brest
Echipa femininã de handbal SCM Craiova a câºtigat turneul amical „Cupa Consiliului Judeþean Sãlaj”, dupã ce a câºtigat toate
cele trei partide disputate la Zalãu. În ultima
zi a turneului, SCM Craiova a învins HCM
Rm. Vâlcea, scor 26-24 (14-14). În celãlalt
meci al zilei, HC Zalãu – România Tineret
44-35. Au evoluat pentru Craiova: Dumanska, Stanciu – Florianu (11 g.), Pricopi (4
g.), Ardean-Elisei (2 g.), Klikovac (1 g.),

Nikolic (6 g.), Þicu (2 g.), Tudor, Rãdoi,
Trifunovic. În celelalte douã partide, echipa
lui Bogdan Burcea se impusese cu 32-26 în
faþa echipei naþionale de tineret a României
ºi cu 32-31 pe HC Zalãu. Handbalistele de la
SCM Craiova ºi-au reluat antrenamentele
imediat dupã Revelion, pregãtind debutul în
grupele Cupei EHF, care va avea loc duminicã, 7 ianuarie, de la ora 18, în deplasare,
contra echipei Brest Bretagne din Franþa.

Simona Halep, lider mondial WTA, s-a
calificat în sferturile de finalã ale turneului
de la Shenzhen (China), dupã ce a trecut
de favorita gazdelor, Ying-Ying Duan (91
WTA), în trei seturi: 3-6, 6-1, 6-2. A fost
practic un meci identic cu cel direct dintre
cele douã jucãtoare disputat pe iarbã, la
Eastbourne, anul trecut, când Duan a condus cu 6-3, dar a pierdut apoi cu 6-3, 6-2.
De la 3-6 ºi 1-1 în setul secund, românca a
câºtigat nu mai puþin de 10 game-uri consecutive, apropiindu-ºi succesul. La finalul setului secund, jucãtoarea din China a

cerut intervenþia fizeoterapeutului din cauza unor probleme musculare ºi apoi a mers
la vestiare. În sferturi, Halep joacã împotriva Arinei Sabalenka, din Belarus, care a
eliminat-o în primul tur pe Monica Niculescu. Halep a câºtigat în 2015 turneul de
la Shenzhen. Irina Begu, a patra favoritã,
s-a calificat ºi ea în sferturi, dupã ce a dispus de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu
4-6, 6-1, 6-2. În sferturi, Begu o va întâlni
pe Timea Babos. În schimb, tot la turneul
din China, Ana Bogdan a fost eliminatã în
douã seturi de cehoaica Kristina Pliskova.

