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- La manifestaþie, Po-
pescu a strigat “Daþi afa-
rã Guvernul!” ºi Popes-
cu... a fost bãgat înãuntru.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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culturã / 7Un modernUn modernUn modernUn modernUn modern
cabinetcabinetcabinetcabinetcabinet
stomatologic,stomatologic,stomatologic,stomatologic,stomatologic,
deschis îndeschis îndeschis îndeschis îndeschis în
comuna Bucovãþcomuna Bucovãþcomuna Bucovãþcomuna Bucovãþcomuna Bucovãþ

Locuitorii din comuna Buco-
vãþ, dar ºi din localitãþile veci-
ne, inclusiv municipiul Craiova,
beneficiazã începând de ieri de
servicii medicale stomatologice
la cel mai înalt nivel. Un modern
cabinet medical stomatologic ºi-
a deschis porþile în satul Buco-
vãþ, pe strada principalã, chiar
în apropierea sediului poliþiei. În
cadrul cabinetului, dr. Simona
Popa, medic specialist în stoma-
tologie, vine în întâmpinarea
pacienþilor cu o bogatã ofertã de
servicii medicale.
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“Ajutor de minimis“Ajutor de minimis“Ajutor de minimis“Ajutor de minimis“Ajutor de minimis
pentru aplicareapentru aplicareapentru aplicareapentru aplicareapentru aplicarea
programuluiprogramuluiprogramuluiprogramuluiprogramului
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Marii Uniri!Marii Uniri!Marii Uniri!Marii Uniri!Marii Uniri!

Am intrat, de-a binelea, în 2018,
odatã cu încheierea sãrbãtorilor de
iarnã, care la români þin de la Sfân-
tul Nicolae pânã la Sfântul Ioan
Botezãtorul. Urmeazã un an în-
treg, dens în evenimente, multe
neprevãzute, dar unul dintre ele
este de bunã seamã cardinal, cu o
simbolistã eroicã aparte, fiindcã
celebrãm Centenarul Marii Uniri,
legitimã fiind în context ºi o dozã
de mitologie, fiindcã toate naþiu-
nile o au. Dincolo de comentarii
partizane, ºi aici Lucian Boia vrea
sã aibã dreptate în eseul sãu intitu-
lat „În jurul Marii Unirii de la 1918”
(Ed. Humanitas - 2017), „avem ne-
voie de o istorie fãcutã fãrã preju-
decãþi, în spiritul unei abordãri cri-
tice cel puþin din partea istoricilor
profesioniºti”.
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Un cetãþean turc, în vârstã de
46 de ani, cu reºedinþa în munici-
piul Caransebeº, a ajuns în ares-
tul IPJ Dolj, duminicã dupã-amia-
zã, pentru dare de mitã. Bãrbatul
fusese depistat în trafic, pe Ca-
lea Severinului din Craiova, cir-
culând cu 86 km/h ºi bãut. Ca sã
nu fie sancþionat contravenþional
ºi lãsat fãrã permisul de condu-
cere, cetãþeanul turc a vrut sã
cumpere bunãvoinþa poliþiºtilor
Biroului Rutier Craiova, însã
aceºtia ºi-au anunþat imediat su-
periorii ºi pe ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj care,
împreunã cu procurorul desem-
nat de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, l-au prins în fla-
grant pe bãrbat, chiar în biroul
poliþiºtilor, în timp ce le oferea
350 de lei ca sã scape. De alt-
fel, unul dintre cei doi agenþi de
la Rutierã a mai refuzat mitã în
octombrie 2016, de la un craio-
vean de origine arabã, ºi în acel

caz fiind anunþaþi ofiþerii an-
ticorupþie. Asearã, judecã-
torii Tribunalului Dolj au
dispus arestarea preventi-
vã a ºoferului turc pentru o
perioadã de 30 de zile.44444 EV
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Orban: Parlamentarii

PNL vor cere CCR sã sesizeze

Comisia de la Veneþia

privind legile justiþiei
Grupurile parlamentare ale

PNL vor solicita CCR sã cearã
Comisiei de la Veneþia un punct
de vedere faþã de sesizãrile de
neconstituþionalitate formulate
de PNL ºi de ÎCCJ cu privire la
legile justiþiei, a declarat, luni,
preºedintele PNL, Ludovic
Orban. ”Am luat decizia sã
solicitãm prin grupurile parla-
mentare Curþii Constituþionale
sã uzeze de posibilitatea pe care
o are ºi care a mai fost folositã
în 2012, de a solicita Comisie de
la Veneþia un punct de vedere
faþã de sesizãrile de neconstituþi-
onalitate formulate de PNL ºi
de ÎCCJ”, a declarat preºedinte-
le PNL, Ludovic Orban, la
finalul ºedinþei Biroului
Executiv al partidului. În ceea
ce priveºte solicitarea organiza-
þiilor civice, Ludovic Orban a
afirmat cã preºedintele Klaus
Iohannis poate sesiza Comisia
de la Veneþia numai dacã
intervalul de timp în care
primeºte spre promulgare legile
respective corespunde cu
perioada sesiunilor plenare în
care lucreazã Comisia de la
Veneþia. ”Stim foarte clar cã a
fost în decembrie ultima sesiune
ºi urmãtoarea va avea loc în
aprilie. Preºedintele are o
constrângere constituþionalã
care sã îl determine ca în
termen de 30 de zile de când
primeºte sã se pronunþe asupra
proiectului de lege pe care
trebuie sã îl promulge, fie cã îl
retrimite spre dezbatere parla-
mentarã, fie cã îl promulgã. Ca
atare, aceastã solicitare nu
poate fi pusã în practicã (...)”, a
spus liderul PNL. CCR nu ar
putea fi acuzatã cã tergiverseatã
adoptarea unor acte normative,
dacã sesizeazã Comisia de la
Veneþia, a spus Orban, afir-
mând cã din partea societãþii
existã aºteptarea ca legile
justiþiei sã fie ”legi bune”.
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MIRCEA CANÞÃR

Am intrat, de-a binelea, în 2018, odatã
cu încheierea sãrbãtorilor de iarnã, care
la români þin de la Sfântul Nicolae pânã la
Sfântul Ioan Botezãtorul. Urmeazã un an
întreg, dens în evenimente, multe nepre-
vãzute, dar unul dintre ele este de bunã
seamã cardinal, cu o simbolistã eroicã
aparte, fiindcã celebrãm Centenarul Marii
Uniri, legitimã fiind în context ºi o dozã de
mitologie, fiindcã toate naþiunile o au. Din-
colo de comentarii partizane, ºi aici Lucian
Boia vrea sã aibã dreptate în eseul sãu inti-
tulat „În jurul Marii Unirii de la 1918” (Ed.
Humanitas - 2017), „avem nevoie de o is-
torie fãcutã fãrã prejudecãþi, în spiritul unei
abordãri critice cel puþin din partea istori-
cilor profesioniºti”. Este posibil aºa ceva?
Fiindcã drama istoricului, oricare ar fi
ºtiinþa lui de carte, iscusinþa, talentul, scor-
monirea în arhive, aidoma unui miner de
suprafaþã, este cã îºi vede viziunea asupra
trecutului, în mod fatal, depãºitã dupã 2-3
generaþii, dacã nu chiar mai repede. Aºa-
dar: o viziune definitivã – exhaustivã – asu-
pra trecutului este cu neputinþã ºi aserþiu-
nea aparþine istoricului Neagu Djuvara
(„Existã istorie adevãratã” – Ed. Humani-
tas - 2004). Care îºi propune ºi o definiþie
proprie al istoriei stricto senso: o încerca-
re de a relata ºi de a înþelege ceva uman
din trecut, pornind de la realitatea prezen-
tã. S-ar zice cã gradul de veridicitate al unei
fâºii de trecut retrãite depinde de intensi-
tatea emoþiei care însoþeºte resuscitarea.
1918 pentru România s-a dovedit un an
astral: a fost anul când a pierdut rãzboiul,
în chipul cel mai dezastruos cu putinþã,

dar paradoxal, fiindcã aliaþii sãi au ieºit
învingãtori, a reuºit prin unificãri succe-
sive (Basarabia – aprilie 1918; Bucuvina
– noiembrie 1918; Transilvania – 1 de-
cembrie 1918) înfãptuirea României
Mari, în graniþele cãreia se regãseau toa-
te þinuturile majoritar locuite de români.
Ne trebuie, ne încredinþeazã tot Lucian
Boia – istoricul cel mai tradus peste hota-
re –, în tot cazul, o istorie europeanã.
Complicatã sintagma. Asta însemnând, fãrã
nuanþele de rigoare, cã diplomatul ameri-
can James Petit, care afirma în iulie anul
trecut cã „Moldova nu e România”, adicã
Basarabia, respectiv Republica Moldova au
trecut printr-o istorie diferitã de a Româ-
niei, avea sutã la sutã dreptate. Sã lãsãm,
deoparte, momentan unionismul de faþadã
ºi nesincer, uneori din interese electorale,
dar analistul american de politicã externã
ºi scriitorul Robert D. Kaplan în cartea sa
– riguros documentatã – „În umbra Euro-
pei”, parcã altceva sugereazã. La fel ºi is-
toricul americane Keith Hitchins, de la Uni-
versity of Illinois, în lucrarea sa monumen-
talã „România 1866-1947” (Ed. Humani-
tas - 1996) care citându-l pe Ion I.C. Brã-
tianu, la una din apariþiile sale în faþa Co-
misiei teritoriale române, la 22 februarie
1918, spunea cã naþiunea românã nu poate
exista fãrã Nistru, ca graniþã rãsãriteanã ºi
cã „Basarabia este uºa casei noastre; în
mâna altora ar primejdui însãºi vatra”. Cã
lucrurile s-au complicat ulterior pânã la
semnarea pãcii definitive cu Ungaria, la 4
iunie 1920, prin Tratatul de la Trianon, este
o altã discuþie, care încã reverbereazã.

Dovadã cã, ieri, UDMR, Partidul Civic
Mahiar, Partidul Popular Maghiar din
Transilvania au semnat o petiþie comunã
în vederea alinierii conceptelor de auto-
nomie ale celor trei formaþiuni politice:
autonomie regionalã sau teritorialã, auto-
nomie localã ºi autonomie culturalã, cum
a afirmat Kelemen Hunor, fãcând referiri
la promisiunile de la Alba Iulia de acum 100
de ani. Kelemen Hunor este un politician
care înþelege bine cã drumul european nu
înseamnã „fundãtura politicã” în care a
intrat Catalonia, ci cu totul altceva, miza
pentru toþi fiind viitorul, nu trecutul. Cert
este cã în 1918, la momentul decisiv, ro-
mânii s-au dovedit pregãtiþi pentru mare-
le act al unirii, ºi nu numai ei, ci ºi cele-
lalte popoare desprinse din ansamblurile im-
periale. Construcþia naþionalã a rãmas so-
lidã un secol întreg, confirmându-ºi juste-
þea ºi trãinicia. Centenarul Marii Unirii nu
este o datã pe care maghiarii sã o aprecie-
ze în mod deosebit. Dimpotrivã. ªi trebuie
înþeleºi. Dar, este un prilej de a discuta
despre istoria încãrcatã a 100 de ani, cu
bune ºi rele, fãrã a ne considera mai viteji
decât am fost, dar ºi fãrã a minimaliza faptul
cã prin dibãcie diplomaticã, eroismul ar-
matei, puterea ºi curajul unor oameni poli-
tici de a rezista provocãrilor, abnegaþia po-
pulaþiei rãbdãtoare, România a depãºit oro-
rile secolului XX. Cât de bine ºi cât de trai-
nic, asta este o altã discuþie, care ne va
încurca cu siguranþã în aprinsele dezba-
teri ce vor urma. Inclusiv la nivelul Dolju-
lui, unde este deja pregãtit un amplu pro-
gram de manifestãri  speciale.

“Ministrul Afacerilor Interne
apreciazã absolut necesarã o eva-
luare de ansamblu a managemen-
tului Poliþiei, la toate nivelele,
iar acest lucru se poate face doar
printr-o diagnozã serioasã de sis-
tem. Sistemul este vechi, insufi-
cient organizat ºi prost gestionat
în multe domenii. Este nevoie de
o reformã adevãratã ºi vom ve-
dea dacã aceastã reformã va pu-

Mãsuri radicale la Ministerul de Interne,
dupã cazul pedofilului poliþist

Ministerul Afacerilor Interne susþine, refe-
ritor la cazul agentului suspectat de fapte
de pedofilie, cã este nevoie de o reformã a

sistemului, precizând cã toþi ºefii din poliþie
care “au ascuns problemele sub preº ar

trebui sã facã un pas înapoi”.

tea fi fãcxutã cu aceleaºi persoa-
ne care au condus acest sistem în
ultimii ani. Ministrul de interne
a decis ca pânã se va termina
aceastã diagnozã de sistem, toþi
acei ºefi care de-a lungul timpu-
lui au ascuns problemele sub preº
ar trebui sã facã un pas înapoi,
a declarat purtãtorul de cuvânt
al MAI”, Monica Dajbog.

De asemenea, ministrul Car-

men Dan a adresat mai multe
întrebãri ºefului Poliþiei Româ-
ne referitoare la testarea psiho-
logicã a agentului suspectat de
pedofilie. “Cât de serioase ºi ri-
guroase au fost testãrile psiho-
logice la care a fost supus acest
agent ºi când a fost ultima tes-
tare psihologicã a acestuia.
Cum a fost posibil ca nimeni,
atâþia ani, sã nu sesizeze pro-
blemele acestui agent. Ce cali-
ficatife profesionale a obþinut
poliþistul în ultimii ani. Ce pro-
puneri are Poliþia Românã pen-
tru evitarea, pe viitor, a unor
astfel de cazuri”, sunt întrebã-
rile la care Carmen Dan aºteap-
tã rãspuns pânã miercuri.

“Nu toatã poliþia este de bla-
mat, însã sistemul trebuie co-
rectat. (..) În mod cert, aceastã
gravã situaþie presupune o ana-
lizã serioasã asupra cunoaºte-
rii propriilor angajaþi, iar în
cazul de faþã nu e vorba de vre-
un nou angajat faþã de care sã
nu fi existat timp efectiv de cu-
noaºtere. Este un angajat care

lucreazã din 1990 în sistem ºi
din 2010 la Brigada Poliþiei
Rutiere. MAi recunoaºte faptul
cã în timp au mai existat dera-
paje grave la unii poliþiºti, ceea
ce înseamnã, în viziunea con-
ducerii ministerului, cã sistemul
actual nu are pârghii eficiente
de verificare, testare, cunoaº-
tere”, a mai spus Dajbog.

Reacþia vine dupã ce, ieri, s-
a constatat cã principalul sus-
pect care ar fi agresat doi mi-
nori, într-un lift al unui bloc din
cartierul Drumul Taberei este un
angajat al Brigãzii Rutiere a Ca-
pitalei. Numele bãrbatului agre-
sor este Eugen Stan, are 45 de
ani ºi este poliþist din anul 2010.
Acesta era ºoferul unui ºef de
serviciu, iar anterior a fost jan-
darm. Bãrbatul este suspectat
cã ar fi agresat doi minori, într-
un lift al unui bloc din cartierul
Drumul Taberei, fiind recunos-
cut ulterior de colegii sãi poli-
þiºti, ca urmare a vizionãrii ima-
ginilor surprinse de camerele de
supraveghere.
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Consilierii municipali sunt
convocaþi, astãzi, într-o
ºedinþã extraordinarã – prima
din acest an – pentru a aproba
patru proiecte de hotãrâre.
Douã dintre acestea se referã
la bugetul municipiului, mai
precis la sumele care au
rãmas necheltuite în anul care
tocmai s-a încheiat. În docu-
mentaþia ce însoþeºte proiec-
tele se precizeazã cã este
nevoie de votul aleºilor locali
pe aceste propuneri pânã cel
târziu la data de 9 ianuarie,
inclusiv. Altfel, dacã se
depãºeºte acest termen, banii
publici, deºi existã la bugetul
municipiului, nu vor mai putea
sã fie pãstraþi ºi cheltuiþi în
2018.

Se acoperã deficitul
de la secþiunea
de dezvoltare

Concret, potrivit autoritãþi-
lor, urgenþa promovãrii acestor
proiecte de hotãrâre este datã
de dispoziþiile unui ordin de
ministru (OMF 3244/2017)
care prevãd ca operaþiunile de

Dupã ce ne-au luminat sãrbã-
torile, brazii devin inutili, ba chiar
ne încurcã ºi trebuie neapãrat sã
scãpãm de ei. ªi încã foarte re-
pede, ar spune gospodinele, pen-
tru a nu ne tapeta sufrageria cu
o pãturã de ace. Pentru a veni în
întâmpinarea craiovenilor, SC
Salubritate organizeazã o zi nu-
mai pentru colectarea brãduþilor

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Sâmbãtã, aruncãm brazii
la platforma de gunoi!

care nu ne mai folosesc. Ziua
aleasã în acest scop este sâmbã-
tã, 13 ianuarie, când pomii de
Crãciun vor fi ridicaþi de la toate
platformele gospodãreºti din mu-
nicipiu. „Acþiunea se va desfãºura
numai pentru transportul brazi-
lor ºi, prin urmare, adresãm ru-
gãmintea cetãþenilor care locuiesc
la bloc sã depoziteze arborii us-

caþi doar pânã la data sus-menþi-
onatã, în zonele destinate colec-
tãrii deºeurilor”, precizeazã Cris-
tina Ghenea, purtãtorul de cuvânt
al SC Salubritate Craiova. Toatã
masa lemnoasã colectatã va fi
predatã, în vederea reciclãrii, cã-
tre firma autorizatã cu care SC
Salubritate Craiova SRL are con-
tract în acest sens.
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Primãria Craiova închide pe plus anul 2017.
Dar pentru asta se vede nevoitã sã apeleze la o

strategemã: sã-ºi cârpeascã golurile dintr-o parte
(de la secþiunea de dezvoltare) cu peticele rãmase
într-altã parte (de la secþiunea de funcþionare). În

bani, este vorba de 1,4 milioane de lei.

încheiere a execuþiei bugetului
local sã se efectueze în
primele 5 zile lucrãtoare ale
lunii ianuarie 2018. Primul
proiect prevede ca, din
excedentul realizat la secþiu-
nea de funcþionare sã se
acopere deficitul de secþiunea
de dezvoltare. Cu alte cuvinte,
autoritãþile au chibzuit mai bine
banii ºi, de la partea de organi-
zare, a reieºit un plus de 1,6
milioane de lei. Însã, la cealaltã
secþiune, cea privind proiectele
de investiþii, s-a cheltuit mai
mult decât se prevãzuse la
început de an ºi a rezultat o
depãºire de 1,4 milioane de lei.
Pentru a nu închide bugetul pe
minus, autoritãþile propun
acum sã transfere bani de la o
secþiune la alta.

Spitalele ºi ºcolile pot
sã-ºi pãstreze banii
necheltuiþi

Tot pe ordinea de zi a
ºedinþei de astãzi se aflã ºi un al
doilea proiect de hotãrâre care
propune ca, pe acelaºi model,
banii care au rãmas necheltuiþi

la alte instituþii publice din
subordinea Primãriei sã fie
pãstraþi ca venituri ºi folosiþi,
cu aceeaºi destinaþie, în cursul
lui 2018. În proiect sunt

nominalizate toate cele trei
spitale municipale – Spitalul
Municipal „Filantropia”, Spitalul
Clinic de Neuropsihiatrie ºi
Spitalul de Boli Infecþioase
”Victor Babeº”. În documenta-
þie se spune cã aceste spitale îºi
pot reporta, conform legii,
sumele pe care nu au reuºit sã
le cheltuiascã în anul trecut.
Existã ºi o condiþie: ca sã poatã
sã-ºi pãstreze banii, este
necesar ca aceste sume sã
provinã din veniturile proprii,
pe când cele care sunt alocate
de la bugetul de stat sau de la
Ministerul Sãnãtãþii nu mai pot
fi folosite ºi trebuie sã se
întoarcã acolo.

Condiþie obligatorie:
sã fie folosiþi
cu aceeaºi destinaþie!

Pe listã se aflã ºi ºcolile
preuniversitare din Craiova,

care, de asemenea, pot sã-ºi
pãstreze sumele pe care nu au
reuºit sã le mai foloseascã în
2017. Potrivit municipalitãþii,
ºcolile pot sã-ºi reporteze
pentru anul acesta banii care
provin din contribuþia elevilor
ºi studenþilor pentru internate,
cãmine ºi cantine; din contri-
buþia pãrinþilor pentru hrana
copiilor din grãdiniþele cu
program prelungit; din diferite
prestãri de servicii, precum ºi
venituri din valorificarea
produselor obþinute din activi-
tatea proprie sau anexã, aici
fiind cazul ºcolilor profesionale
care produc, la clasã, diferite
obiecte ce pot fi comercializate
pe piaþã. Autoritãþile propun,
prin urmare, cã toþi aceºti bani
sã rãmânã la dispoziþia acesto-
ra, dar cu condiþia – impusã de
lege – sã fie folosiþi cu aceeaºi
destinaþie pe care au avut-o ºi
în 2017.
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Reprezentanþii Direcþiei generale
Anticorupþie au anunþat ieri cã, ofi-
þerii de poliþie judiciarã ai Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, sub coordonarea procuroru-
lui desemnat din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj, cu
sprijinul Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj, au realizat, du-
minicã dupã-amiazã, prinderea în
flagrant a unui bãrbat de 46 ani,-
 cetãþean turc, cu reºedinþa în
municipiul Caransebeº, în timp ce
oferea suma de 350 lei unor agenþi

Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au
desfãºurat, în perioada 5 – 7 ia-
nuarie, atât în municipiul Craiova
cât ºi în judeþul Dolj, o serie de
acþiuni vizând prevenirea eveni-
mentelor rutiere produse pe fon-
dul vitezei neregulamentare, con-

Razie rutierã pe drumurile din judeþ
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Un cetãþean turc, în vârstã de 46 de ani, cu
reºedinþa în municipiul Caransebeº, a ajuns în
arestul IPJ Dolj, duminicã dupã-amiazã, pen-
tru dare de mitã. Bãrbatul fusese depistat în
trafic, pe Calea Severinului din Craiova, cir-
culând cu 86 km/h ºi bãut. Ca sã nu fie sancþi-
onat contravenþional ºi lãsat fãrã permisul de
conducere, cetãþeanul turc a vrut sã cumpere
bunãvoinþa poliþiºtilor Biroului Rutier Craio-
va, însã aceºtia ºi-au anunþat imediat superio-
rii ºi pe ofiþerii Serviciului Judeþean Antico-

rupþie Dolj care, împreunã cu procurorul de-
semnat de la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, l-au prins în flagrant pe bãrbat, chiar în
biroul poliþiºtilor, în timp ce le oferea 350 de
lei ca sã scape. De altfel, unul dintre cei doi
agenþi de la Rutierã a mai refuzat mitã în oc-
tombrie 2016, de la un craiovean de origine
arabã, ºi în acel caz fiind anunþaþi ofiþerii anti-
corupþie. Asearã, judecãtorii Tribunalului Dolj
au dispus arestarea preventivã a ºoferului turc
pentru o perioadã de 30 de zile.

de poliþie din cadrul Poliþiei Muni-
cipiului Craiova – Biroul Poliþiei
Rutiere. Mai exact, duminicã, 7
ianuarie a.c., un echipaj compus
dintr-un ofiþer ºi doi agenþi din ca-
drul Biroului Rutier Craiova, aflat
în serviciul de supraveghere ºi con-
trol al traficului rutier, acþionând cu
aparatul radar pe strada Calea Se-
verinului din municipiul Craiova, l-
a depistat pe Irey Erdogan, de 46
de ani, cetãþean turc, cu reºedinþa
în municipiul Caransebeº, judeþul
Caraº-Severin, la volanul unui au-

toturism marca Audi, în timp ce
circula cu viteza de 86 km/h, vite-
zã înregistratã de aparatul radar.
Poliþiºtii l-au oprit ºi i-au solicitat
bãrbatului de 46 de ani sã fie testat
alcoolscopic. Ca urmare a testãrii
cu aparatul etilotest, s-a stabilit cã
acesta consumase ºi bãuturi alco-
olice, întrucât a rezultat o concen-
traþie de 0,09 mg/l alcool pur în
aerul expirat, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj. Pentru
a nu se lua mãsuri legale împotriva
sa, ºi anume pentru a nu fi sancþi-
onat contravenþional ºi a nu i se
reþine permisul de conducere, con-
ducãtorul auto le-a oferit lucrãto-
rilor de poliþie suma de 350 lei.
Poliþiºtii au refuzat categoric ofer-
ta ºi au sesizat conducerea IPJ Dolj
ºi Serviciul Judeþean Anticorupþie
(SJA) Dolj. Ofiþerii SJA, împreu-
nã cu procurorul de caz, au pus la
punct rapid toate detaliile ºi l-au
prins în flagrant pe cetãþeanul turc,
chiar în biroul agenþilor de poliþie,
în timp ce le-a oferit suma de bani.
Bãrbatul a fost dus la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, a fost audiat de procurorul
de caz sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de dare de mitã, fiind re-

þinut, ulterior, pe bazã de ordnan-
þã, pentru 24 de ore. Bãrbatul a fost
introdus în arestul IPJ Dolj, iar ieri
dupã-amiazã a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã. Instanþa a ad-
mis propunerea Parchetului ºi a
dispus arestarea preventivã a lui
Irey Erdogan pentru 30 de zile.

Unul dintre poliþiºti a mai refuzat
mitã ºi în 2016

De altfel, unul dintre agenþii de
la Rutierã care a refuzat acum banii
cetãþeanului turc nu este pentru pri-
ma datã în aceastã situaþie. Este
vorba despre agent ºef principal
Adrian Fota Balaci, care, la jumãta-
tea lui octombrie 2016, în timp ce
acþiona, împreunã cu agent ºef prin-
cipal Constantin Iovãnescu, pe stra-
da Traian Lalescu din Craiova, au
oprit pentru control un autoturism
Opel Corsa, la volanul cãruia se afla
un bãrbat de 51 de ani, din Craiova,
de origine arabã, Atassi Mohammed
Mujab. Oamenii legii au constatat
cã bãrbatul nu posedã permis de

conducere pentru nici o categorie
de vehicule, motiv pentru care a
fost condus la sediul Biroului Ru-
tier, de pe strada Câmpia Islaz, pen-
tru continuarea cercetãrilor. Craio-
veanul a încercat sã le ofere poliþiº-
tilor bani, pentru ca aceºtia sã nu ia
mãsurile legale faþã de el, respectiv
pentru a nu i se întocmi un dosar
de cercetare penalã. Cei doi agenþi
ºi-au informat superiorii direcþi, dar
ºi conducerea Inspectoratului cu
privire la acest lucru, astfel cã au
fost anunþaþi ofiþerii Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie Dolj. Imediat,
s-a constituit o echipã complexã for-
matã din procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj ºi ofiþeri ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, iar bãr-
batul de 51 de ani a fost prins chiar
în sediul Biroului Rutier Craiova, în
momentul în care a oferit suma de
2.500 lei poliþiºtilor. Acesta a fost
condamnat definitiv, în septembrie
anul trecut, la 2 ani ºi 4 luni închi-
soare cu suspendare ºi 60 de zile
de muncã în folosul comunitãþii.

sumului de alcool la volan ºi de-
fecþiunilor tehnice ale autovehicu-
lelor. Oamenii legii au verificat peste
150 de autovehicule, iar pentru
abaterilor constatate au aplicat-
 187 de sancþiuni contravenþiona-
le în valoare de aproximativ 78.000

lei. În plus, 16 permise de
conducere au fost reþinute.

Potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului de Poliþie
Judeþean (IPJ) Dolj, poli-
þiºtii doljeni au vizat, în ca-
drul activitãþilor desfãºu-

rate în acest sfârºit de
sãptãmânã, preveni-
rea evenimentelor ru-
tiere, astfel urmãrin-
du-se creºterea gra-
dului de siguranþã ru-
tierã a participanþilor
la trafic. Peste 100 de
poliþiºti din cadrul Ser-
viciului Rutier Dolj ºi Birou-
lui Rutier Craiova au partici-
pat la acþiunile organizate pe
principalele drumuri naþiona-
le ºi europene din judeþul Dolj,
dar ºi pe principalele artere
rutiere din municipiul Craio-
va. Astfel, în cadrul acþiunii
au fost verificate peste 150
de autoturisme ºi au fost le-
gitimate mai mult de 200 de

persoane. „Ca urmare a abateri-
lor constatate, poliþiºtii rutieri au
aplicat 187 de sancþiuni contra-
venþionale în valoare de aproxi-
mativ 78.000 lei, dintre care 48
pentru vitezã neregulamentarã, 14
pentru defecþiuni tehnice, 9 pen-
tru consumul de alcool ºi 116 pen-
tru alte abateri. Cu aceeaºi oca-
zie, 16 permise de conducere au
fost reþinute în vederea suspendã-

rii dreptului de a conduce auto-
vehicule pe drumurile publice ºi 7
certificate de înmatriculare au fost
retrase. De asemenea, poliþiºtii au
constatat ºi 4 infracþiuni la regi-
mul circulaþiei pe drumurile pu-
blice, fapte pentru care s-au în-
tocmit dosare de cercetare pena-
lã”, dupã cum a precizat inspec-
tor principal Cãtãlin Dochia, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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ªi-au anunþat intenþia de a par-
ticipa un numãr de peste 100 de
firme expozante  ºi peste 600 de
firme vizitatoare  din domeniile:
turism, hoteluri ºi pensiuni, resta-
urante,  baruri ºi cafenele, firme de
catering, companii de transport
auto ºi feroviar, companii aeriene,
asociaþii de turism, companii de
asigurãri. Concomitent cu ediþia a
III-a a Târgului de Turism al Olte-
niei se va desfãºura Horeca Expo
Oltenia ed. II – expoziþie de echi-
pamente pentru sectoarele horeca,
panificaþie ºi cofetãrie. “Vizitatorii
vor descoperi oferte  early-booking,
last minute, pachete turistice pen-
tru litoralul românesc dar ºi pen-
tru strãinãtate. Se estimeazã un
numãr de 7000 de vizitatori, în
creºtere cu peste 30 % faþã de edi-
þia anterioare”, se precizeazã
într-un comunicat de presã
remis de organizatori.

Charter-ul cãtre Antalya
cu plecare din Craiova,

noutatea lui 2018
Noutatea anului 2018 este

charter-ul cãtre Antalya cu
plecare din Craiova ce va fi
operat de compania turcã Atlas
Global cu o aeronavã Airbus
320. Agentiile de turism care

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În Monitorul Oficial din 4 ia-
nuarie 2018 a fost publicata Ho-
tãrârea nr. 943 pentru aprobarea
schemei “Ajutor de minimis pen-
tru aplicarea programului de
sustinere a produsului tomate în
spaþii protejate” pentru anul 2018.
Valoarea sprijinului financiar de
ajutor de minimis care se acorda
beneficiarilor este de 13.797,9 lei/
beneficiar/an, care reprezintã con-
travaloarea în lei a 3000 euro/be-
neficiar/an, la cursul de schimb
de 4, 5993 lei pentru un euro, sta-
bilit, de cãtre Banca Centrala Eu-
ropeanã în data de 29 septembrie
2017 pentru aceastã schemã de
ajutor de minimis.

Beneficiarii pot fi: producãtori
agricoli persoane fizice care deþin
atestat de producãtor emis în baza
Legii nr.145/2014, valabil pânã la
data plãþii ajutorului de minimis;
producãtori agricoli persoane fizi-
ce autorizate, întreprinderi indivi-
duale ºi întreprinderi familiale, con-

Evenimentul, care va continua
ºi astãzi, este  gãzduit de Centrul
European de Strategie Politicã (Eu-
ropean Political Strategy Centre -
EPSC) în clãdirea Charlemagne.
Prima zi a lucrãrilor  a fost deschi-
sã de preºedintele Jean-Claude
Juncker ºi încheiatã cu discursul
susþinut de comisarul Corina -
Creþu pe tema politicii de coeziu-
ne în noul cadru financiar. Vice-
preºedintele Jyrki Katainen, res-
ponsabil pentru locuri de muncã,
creºtere economicã, investiþii ºi

“Perspective pentru viitorul nostru –“Perspective pentru viitorul nostru –“Perspective pentru viitorul nostru –“Perspective pentru viitorul nostru –“Perspective pentru viitorul nostru –
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Ieri, comisarul european pentru politicã regionalã -
Corina Creþu a participat la conferinþa la nivel înalt

“Perspective pentru viitorul nostru – Elaborarea ca-
drului financiar multianual”, organizatã de comisarul

pentru buget ºi resurse umane Günther H. Oettinger,
în pregãtirea dezbaterii de cãtre colegiul comisarilor a

politicii pe termen lung în ceea ce priveºte bugetul UE.

competitivitate, comisarul Oettin-
ger, reprezentanþi ai altor instituþii
ºi agenþii europene, precum ºi ai
autoritãþilor naþionale iau parte, de
asemenea, la aceste discuþii.

Conferinþa deschide ultima
etapã a pregãtirilor pentru urmã-
torul cadru financiar multianual,
înaintea întâlnirii informale a li-
derilor europeni programatã pen-
tru luna februarie ºi a prezentãrii
unei propuneri legislative de cã-
tre Comisia Europeanã, în luna -
mai 2018.

“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului“Ajutor de minimis pentru aplicarea programului
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stituite potrivit preve-
derilor OUG nr.44/
2008 privind desfãºu-
rarea activitãþilor eco-
nomice de cãtre per-
soane fizice autoriza-
te, întreprinderile indi-
viduale ºi întreprinde-
rile familiale, aproba-
te cu modificãri ºi
completãri prin Legea
nr.182/2016 ºi nu în
ultimul rând, producã-
tori agricoli persoane juridice.

Dovada producþiei realizate
prin documente justificative

privind comercializarea
producþiei

“Pentru a fi eligibili la acorda-
rea ajutorului de minimis pentru
cultura de tomate, beneficiarii tre-
buie sã îndeplineascã cumulativ ur-
mãtoarele  criterii de eligibilitate: sã
deþinã o suprafaþã cultivatã cu to-

mate în spaþii protejate de
minimum 1000 mp, marca-
tã la loc vizibil, cu un indi-
cator cu dimensiunile de cir-
ca 150 x 200 cm, pe care
sã se gãseascã inscriptia
“Program susþiere tomate,
anul 2018”; sã aibã o pro-
ducþie de minimum 2 kg de
tomate/mp; sã fie înregis-
traþi în evidenþele Registru-
lui agricol deschis la primã-

riile în a cãror razã administrativ-
teritorialã se aflã suprafeþele culti-
vate cu tomate în spaþii protejate
în anul de cerere ºi nu în ultimul
rând, sã facã dovada producþiei
realizate prin documente justifica-
tive privind comercializarea pro-
ducþiei”, se precizeazã într-un co-
municat de presã al Directiei pen-
tru Agricultura Judeþeanã Dolj.

Valorificarea producþiei se face
în perioadele ianuarie-mai inclusiv
ºi / sau noiembrie - 20 decembrie
inclusive. Potrivit art. 19 din Hota-
rarea 943/2018 “Se interzice acor-
darea de ajutor de minimis în teme-
iul prezentei hotãrâri solicitanþilor a
cãror suprafaþã de culturi de toma-
te în spaþii protejate este obþinutã
prin divizarea unei exploataþii exis-
tente la data intrãrii în vigoare a pre-
zentei hotãrâri, indiferent de moda-
litatea de transfer al suprafeþei, cu
excepþia succesiunilor ºi a con-
tractelor de vânzare-cumpãrare.”

Târgul de TTârgul de TTârgul de TTârgul de TTârgul de Turism al Olteniei editia a III-aurism al Olteniei editia a III-aurism al Olteniei editia a III-aurism al Olteniei editia a III-aurism al Olteniei editia a III-a
Timp de trei zile, în perioada 9-11 martie

2018, în incinta Centrului Multifuncþional Cra-
iova se va desfãºura cea de-a III-a ediþie a Târ-
gului de Turism al Olteniei. Interesul expozan-

þilor a crescut de la o ediþie la alta aºa cum ne-
au mãrturisit organizatorii, în momentul de faþã
gradul de ocupare a spaþiului expoziþional dedi-
cat acestui eveniment  este de 65 %.

vor fi prezente la târg  au anunþat
oferte speciale pe perioada târgu-
lui pentru aceastã destinaþie. “Nu
vor lipsi prezentãri de locaþii noi
deschise, degustãri specifice anu-
mitor zone turistice, momente ar-
tistice care sã trezeascã interesul
pentru anumite destinaþii”, mai pre-
cizeazã organizatorii. Horeca Expo
Oltenia ediþia a II-a ce se desfã-
ºoarã alãturi de Târgul de Turism
se defineºte ca un eveniment dedi-
cat furnizorilor de echipamente,
produse, accesorii ºi servicii care
sunt folosite  pentru hoteluri, re-
staurante ºi baruri. Nu vor lipsi
cooking show-uri organziate de
chefi celebri, demonstraþii de ser-
vire ºi degustare a vinului, barten-
ding ºi barista. Noutatea acestei
ediþii este  includerea unei secþiuni
noi dedicate producãtorilor din seg-

mentul  panificaþie, patiserie ºi co-
fetãrie. “Campania de promovare
a evenimentelor va cuprinde: cam-
panii la radio (în cele cinci judeþe
ale Olteniei, dar ºi judeþele Argeº ºi
Caraº Severin), televiziuni locale,
ziare, dar ºi on-line, prin platfor-
me de social media ºi site-uri spe-
cializate, afiºe, flyere, newslette-
re, comunicate de presã, menite sã
atragã un numãr de peste 7.000 de
vizitatori”, se subliniazã în acelaºi
comunicat de presã.

Transport gratuit
Un foarte bun instrument de pro-

movare pentru companiile expozan-
te este Catalogul târgului (conþine
prezentarea tuturor companiilor ex-
pozante în cadrul târgului ºi alte
companii care doresc sã se promo-
veze în acest catalog). Redactat în

format A5, catalogul va fi dis-
tribuit în cadrul târgului ºi în
afara lui. Tirajul va fi de 1.500
de exemplare. Urmând exem-
plul ediþiei anterioare, organiza-
torii vor pune la dispozitia vizi-
tatorilor   în zilele de sâmbãtã ºi
duminicã transport tur – retur,
gratuit, din cele mai indeparta-
te zone ale orasului pânã la lo-
cul de desfãºurare a evenimen-
tului. Târgul de Turism al Ol-
teniei este organizat de cãtre PS

Multiservices în parteneriat cu Pri-
mãria Municipiului Craiova, Consi-

liile Judeþene Dolj, Gorj, Vâlcea si
Mehedinþi.



6 / cuvântul libertãþii marþi, 9 ianuarie 2018socialsocialsocialsocialsocial

În cadrul cabinetului, dr. Si-
mona Popa, medic specialist în
stomatologie, vine în întâmpina-
rea pacienþilor cu o bogatã ofer-
tã de servicii medicale. Investi-
þia, realizatã pe fonduri europe-
ne, a pornit de la ideea de a trans-
forma acest cabinet într-un spa-
þiu al comunitãþii, un loc în care
oamenii sã poatã beneficia de ser-
vicii stomatologice de calitate, în
condiþii de profesionalism ºi con-
fort, fãrã a fi nevoiþi sã pãrãseas-
cã localitatea.

 „Aceastã investiþie este un ar-
gument în plus pentru faptul cã
serviciile publice, indiferent de
natura lor, trebuie sã ofere peste
tot aceeaºi calitate, indiferent cã
vorbim de mediul urban sau ru-
ral, sã dea dovadã de acelaºi res-
pect pentru cetãþeni ºi pentru
comunitate, în ansamblul ei. A
fost un proces amplu ºi pe alo-
curi anevoios, dar în cadrul cã-

Administraþia Naþionalã a Pe-
nitenciarelor (ANP) anunþã cã,
pânã duminicã, au fost eliberate
din închisori, ca urmare a apli-
cãrii legii recursului compensa-
toriu, 941 de persoane. Totoda-
tã, 2.767 persoane au fost elibe-
rate condiþionat.

„În perioada 19 octombrie
2017– 7 ianuarie 2018, din uni-

ANP: 941 de persoane,
eliberate din închisori ca urmare

a aplicãrii recursului compensatoriu
tãþile subordonate Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor au
fost puse în libertate, ca urmare
a expirãrii duratei pedepsei în ter-
men, prin acordarea beneficiilor
compensatorii prevãzute de Le-
gea 169/2017, 941 de persoane.
De asemenea, a fost admisã, de
cãtre instanþele de judecatã com-
petente, liberarea condiþionatã

pentru 2.767 de persoane”, aratã
Administraþia Naþionalã a Peniten-
ciarelor (ANP), într-un comuni-
cat de presã.

Potrivit Legii recursului com-
pensatoriu, la 30 de zile executa-
te în condiþii necorespunzãtoare,
deþinutul are beneficiul unui nu-
mãr de ºase zile care se conside-
rã efectiv executate.

Un modern cabinet stomatologic,Un modern cabinet stomatologic,Un modern cabinet stomatologic,Un modern cabinet stomatologic,Un modern cabinet stomatologic,
deschis în comuna Bucovãþdeschis în comuna Bucovãþdeschis în comuna Bucovãþdeschis în comuna Bucovãþdeschis în comuna Bucovãþ

Locuitorii din comuna Bucovãþ, dar ºi din localitãþile
vecine, inclusiv municipiul Craiova, beneficiazã începând
de ieri de servicii medicale stomatologice la cel mai înalt
nivel. Un modern cabinet medical stomatologic ºi-a
deschis porþile în satul Bucovãþ, pe strada principalã,
chiar în apropierea sediului poliþiei.

ruia toate eforturile au fost de-
puse cu drag ºi spor, mereu cu
gândul la scopul urmãrit, acela de
a oferi comunitãþii cele mai bune
servicii în domeniu. Desigur, por-
þile cabinetului vor fi larg deschise
pentru toatã lumea, în litera ºi în
spiritul jurãmântului medical”, a
precizat dr. Simona Popa.

Aparaturã medicalã
de ultimã generaþie

Într-o ambianþã foarte plãcu-
tã, noul cabinet dentar este utilat
cu aparaturã medicalã de ultimã
generaþie, fiind deschis dupã ur-
mãtorul program: luni,miercuri,
joi între orele 12.00-20.00. Marþi
ºi vineri: 09.00-17.00.

„Sper ca, în timp, cabinetul
stomatologic pe care îl inaugu-
rãm astãzi sã devinã un reper
pentru comunitatea localã ºi nu
numai. Bineînþeles, acest þel nu
poate fi atins decât în mãsura în

care pacienþii care vor trece pra-
gul cabinetului vor pleca de aici
mulþumiþi ºi vor duce vestea mai

departe. Este un anga-
jament pe care mi l-am
asumat încã de la mo-
mentul în care am ales
cariera medicalã ºi a
cãrui validitate mi-a
fost demonstratã de anii
de studiu: dincolo de
orice alte realizãri, car-
tea de vizitã a unui me-
dic este reprezentatã de
pacienþii sãi, de respec-
tul, dedicarea ºi profe-
sionalismul manifestate
în relaþia cu aceºtia”, a
mai spus specialistul în
medicinã dentarã.

Deschiderea unui nou
cabinet stomatologic,

binevenitã
Cabinetul oferã o

gamã complexã de tra-
tamente stomatologice:

odontoterapie (tratamentul cariei
dentare), pedodonþie, chirurgie
dento-alveolarã, implantologie, pro-
teticã dentarã, esteticã dentarã, en-
dodonþie ºi parodontologie. Toatã
aparatura este de ultimã generaþie.

Deschiderea unui nou cabinet
stomatologic este binevenitã în
condiþiile în care cele mai recente
studii aratã cã, în prezent, peste 80
la sutã din români se confruntã cu
probleme dentare, cele mai frec-
vente dintre acestea fiind cariile.

În acest context, medicii atrag
atenþia asupra riscurilor pe care
le are neglijarea igienei orale asu-
pra stãrii de sãnãtate. Cariile ne-
tratate pot duce la afecþiuni den-
tare serioase, dureroase sau la
pierderea dinþilor ºi pot afecta
buna funcþionare a întregului or-
ganism. Depunerile de tartru pot
duce la sângerãri gingivale ºi gin-
givitã, care, netratate, pot cauza
parodontozã.

Cert este cã numai 3,5% din
populaþia României prezintã toate

cele ºapte aspecte ale sãnãtãþii din-
þilor: respiraþie proaspãtã, gingii
sãnãtoase, fãrã tartru, fãrã carii,
fãrã placã bacterianã, fãrã carii de
colet ºi fãrã pete. De asemenea,
statisticile medicale aratã cã
72,1% din români au carii denta-
re, 40,6% tartru, 52% placã den-
tarã, 44,9% nu au o respiraþie
proaspãtã, 26,1% au pete pe dinþi,
20,9% prezintã carii de colet ºi
39,7% nu au gingiile sãnãtoase.

În ceea ce priveºte diferenþele
de comportament între restul eu-
ropenilor ºi români la capitolul
vizitã la medicul dentist, cifrele
vorbesc de la sine. Cei mai mulþi
dintre occidentali merg la stoma-
tolog pentru control de rutinã sau
tratament de curãþare. În Româ-
nia, motivele ultimei vizite la me-
dicul dentist au fost controlul de
rutinã sau tratamentele de curã-
þare (27%), tratamentul de ruti-
nã (31%) ºi tratamentul de ur-
genþã (40%).

RADU ILICEANU
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„Reacþie urbanã” este cel mai nou
proiect al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu”, creat special pentru comu-
nitate, care, pornind de la o serie de
workshop-uri, a realizat o producþie
teatralã trecând prin toate etapele spe-
cifice. Proiectul are ca scop produ-
cerea a douã spectacole – ce por-
nesc de la douã întrebãri, „Unde ne
întâlnim?” ºi „Azi sau mâine?” –,
realizate atât cu profesioniºti din tea-
tru, cât ºi cu cetãþeni ai oraºului se-
lectaþi în urma unui casting.

„Unde ne întâlnim?” reprezintã

În perioada 2017 – 2019, Liceul „Charles
Laugier” implementeazã Proiectul „Eras-
mus+”, referitor la Parteneriate strategice
între ºcoli, sub denumirea „Peer Education,
Active and Reflective Learning Strategies”.
Programul este iniþiat de unitatea ºcolarã co-
ordonatoare – „Kartal Meleskive Tehnic Ana-
dolu Lisesi” (din Turcia) ºi este derulat în
colaborare cu ºcolile partenere: Liceul „Char-
les Laugier” din Craiova, IISS „Charles Dar-

Ministerul Educaþiei Naþi-
onale  a stabilit regulamentul
specific desfãºurãrii Olimpia-
dei de Limba ºi literatura ro-
mânã , pentru clasele IX –
XII. Competiþia este organi-
zatã de cãtre Ministerul Edu-
caþiei Naþionale, prin structu-
rile teritoriale subordonate, în
parteneriat cu instituþii de în-
vãþãmânt superior ºi de cer-
cetare din þarã sau din afara
acesteia, cu edituri , organi-
zaþii neguvernamentale, struc-
turi asociative locale, instituþii de culturã, et-
c.Concursul are mai multe faze, de la etapa
pe ºcoalã pânã la cea naþionalã, trecând prin
cele intermediare. Pentru etapa naþionalã ,
Comisia Centralã a olimpiadei se înfiinþeazã
prin notã întocmitã de cãtre inspectorul de
specialitate, avizatã de directorul general al
direcþiei de resort ºi aprobatã de Secretarul
de Stat pentru învãþãmânt preuniversitar.
Etapele intermediare sunt în plinã desfãºu-
rare. „Putem spune cã este un regulament
bun, care prevede atât susþinerea probelor
(scris, la etapele intermediare, ºi, în plus,
oral, la faza naþionalã), cât ºi evaluarea aces-

win” (Italia), „Anyksciu Jono
Biliunogimnazija” (Lituania) ºi
„Kogeka 8” (Belgia). Integrând
în procesul de predare – învã-
þare metode de colaborare ino-
vative, prin intermediul IT, pro-
iectul dezvoltã competenþele de
limba englezã ºi matematicã ale
elevilor de liceu, cu vârsta cu-
prinsã între 15 – 19 ani. „Prima
reuniune transnaþionalã de pro-
iect, derulatã în perioada 13 –
15 noiembrie 2017 , la Istanbul
, a stabilit modalitatea prin care
elevii ºi cadrele didactice vor
pregãti ºi utiliza un software
educaþional pentru învãþarea lim-
bilor strãine ºi un portal web,

precum ºi metodele de predare – învãþare ºi
testare, cele care vor asigura tinerilor obþi-
nerea de rezultate mai bune. Urmãtoarele ac-
tivitãþi, cele apropiate, vor avea loc între 5 –
9 februarie, în Lituania, iar la noi, în luna
mai, se vor desfãºura activitãþi de perfecþio-
nare a cadrelor didactice ”, a precizat prof.
Olivia Nicolae, coordonator al proiectului,
din partea Liceului „Charles Laugier”.

CRISTI PÃTRU

tora, pe criterii bine stabilite. Subiectele pro-
vin din anii anteriori celui de studiu, precum
ºi din materia semestrului I al celui în curs.
Evaluarea este realizatã de profesori din în-
vãþãmântul preuniversitar, care nu au elevi
calificaþi la clasa respectivã. Pânã pe 22 ia-
nuarie, trebuie sã primim rezultatele de la
etapa pe ºcoalã, iar pe 17 martie se va des-
fãºura faza judeþeanã, finala naþionalã ur-
mând sã aibã loc la începutul lunii aprilie ”, a
precizat prof.  Daciana Dumitru, inspec-
tor de specialitate în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Alexandru Mihai - asistent regie: „A fost o expe-
rienþã unicã din care am învãþat cum se face un specta-
col de teatru de la o foaie albã pânã la emoþiile din faþa
publicului. Dar, cel mai important, am descoperit cã toa-
tã lumea, oricât de diferitã ar fi, îºi gãseºte un punct
comun, ceva ce sã îi aducã împreunã. M-am descoperit
pe mine... o experienþã de autocunoaºtere”.

Mircea Mogoºeanu - actor: „Mi-am dezvoltat ca-
pacitatea de a lucra în echipã. Primele douã spectacole
au fost pline de emoþii, iar munca depusã a fost premiatã
cu ropotul de aplauze de la finalul ambelor spectacole
susþinute cu sala plinã”.

David Didu, cel mai tânãr membru al echipei:
„Am învãþat cã pot sã îmi fac prieteni în orice împreju-
rãri. Am realizat noi legãturi de simpatie ºi chiar priete-
nie, prieteni pe care nu o sã-i pot uita vreodatã. Sper sã
ne întâlnim din nou pentru a duce ºi mai departe tot ceea
ce am construit”.

Bãlosu Ana-Maria - actriþã: „Am mai jucat pe sce-
nã, dar de data aceasta emoþiile au fost diferite. Au fost
mai intense ºi mai pline de stângãcie, dar ºi de sentiment,

Proiectul de teatru comunitar Proiectul de teatru comunitar Proiectul de teatru comunitar Proiectul de teatru comunitar Proiectul de teatru comunitar „Reacþie urbanã”„Reacþie urbanã”„Reacþie urbanã”„Reacþie urbanã”„Reacþie urbanã”
continuã, în ianuarie, cu douã spectacolecontinuã, în ianuarie, cu douã spectacolecontinuã, în ianuarie, cu douã spectacolecontinuã, în ianuarie, cu douã spectacolecontinuã, în ianuarie, cu douã spectacole

Proiectul de teatru comunitar „Reacþie urbanã”, iniþiat în toam-
na anului trecut la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, a adus în
faþa publicului, pe 9 ºi 10 decembrie 2017, premiera spectacolului
„Unde ne întâlnim?”. Scopul proiectului este de a-i cunoaºte pe
oamenii din oraºul nostru, iar craiovenii sã descopere teatrul aºa
cum nu au fãcut-o pânã acum, prin implicare activã într-o produc-
þie teatralã. Urmãtoarele reprezentaþii vor avea loc în acest wee-
kend, pe 13 ºi 14 ianuarie, începând cu ora 17.00, intrarea fãcân-
du-se pe bazã de invitaþii, disponibile la Agenþia teatralã. Proiectul
„Reacþie urbanã” continuã, iar în luna martie va avea loc castin-
gul pentru urmãtoarea producþie cu titlul „Azi sau mâine?”.

întrucât una din poveºtile contopite în piesã a fost ºi este
a mea. Asumatã. Unul dintre cele mai frumoase lucruri
este sa te amuzi de tine ºi de povestea ta, dar, în acelaºi
timp, este dificil sã vorbeºti despre tine”.

Gabriela Popescu - actriþã: «Prin „Reacþie urbanã”
mi-am putut îndeplini cel mai mare vis al copilãriei, acela
de a deveni „actor”. Mã temeam cã poate în timp o sã
înceapã sã-mi displacã ideea asta ºi sã renunþ încet-în-
cet la a continua cu visul meu, dar nu a fost aºa. Cu
fiecare zi de repetiþii ºi muncã totul încolþea frumos în
mintea mea pânã am ajuns sã fiu sigurã cã acolo e locul
meu, cã asta vreau sã fac pe viitor, chiar ºi dupã termi-
narea proiectului».

Dragoº Mihai Nuþã - fotograf ºi asistent sceno-
grafie: «Am primit, pe lângã rolul de fotograf, pentru
care aplicasem, ºi cel de asistent scenografie, neºtiind
nimic despre scenografie, dar cel mai important, neºti-
ind cât de mult îmi va plãcea. Am aflat, însã, din fericire,
pe parcurs, ºi mi s-a pãrut extrem de interesantã toatã
latura „fizica” a piesei ºi a experienþei teatrului – decoru-
rile, costumele, tehnica de sunet ºi lumini, butaforia».

primul spectacol din cadrul proiec-
tului „Reacþie urbanã”, abordând
momente din viaþa fiecãruia, punc-
te comune în care ne întâlnim cu
toþii. „Poveºti cu ºi despre oameni,
care ne demonstreazã cã, pe lângã
diferenþe, existã o infinitate de lu-
cruri care ne aduc împreunã. Pri-
ma iubire, despãrþiri, pasiuni ce ne-
au rãmas constant în suflet, treburi
casnice sau zile de ºcoalã, toate sunt
clipe prin care am trecut. 17 per-
sonaje de vârste diferite, din medii
diferite ºi cu poveºti mai mult sau

mai puþin asemãnãtoare te aºteaptã
alãturi de ei pentru a afla unde ne
întâlnim”, precizeazã reprezentan-
þii teatrului. Protagoniºti sunt Ana-
Maria Bãlosu, David Didu, Sorina
Didu, Robertha Gherlan, Mihaela
Carmen Grigorescu, Victoria Ianã,
Georgiana Manea, Elena Marcu,
Mircea Mogoºeanu, Gabriela Po-

pescu, Mihai Popescu, Cãtãlin Pra-
ja, Rãzvan Rusan, Liliana Toanã, Iu-
lia Þuculanu, Alexandra Voicescu ºi
Crina Zugrav.

Asemenea unei producþii profe-
sioniste de teatru, spectacolul „Unde
ne întâlnim?”, prezentat în decem-
brie, s-a bucurat de o echipã nume-
roasã ºi implicatã în întreg procesul

de creaþie: alãturi de actori s-au aflat
dramaturgi, asistenþi regie, asistenþi
scenografie, o echipã de fotografi ºi
editori foto-video. Voluntarii proiec-
tului au fost îndrumaþi de regizorul
Laurenþiu Tudor, scenografa Lia
Dogaru ºi Irina Cîrneanu, specialist
PR ºi comunicare.

MAGDA BRATU
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Proiect european la Liceul
„Charles Laugier” din Craiova

Olimpiada de Limba ºi literatura
românã este în plinã desfãºurare
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MARÞI - 9 ianuarie

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 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Politicã ºi delicateþuri
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Unde sunt banii?
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 România 9 (R)
01:50 Sport (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României
06:05 Politicã ºi delicateþuri (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Crizantema de Aur 2017
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Ioana D'Arc
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Ioana D'Arc (R)
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Revizie Tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:40 Fraþii Grimm
09:40 Jackie
11:20 Clubul aventurierilor
12:55 500 de zile cu Summer
14:30 Un minut de tãcere
16:05 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
18:00 Goana dupã aur
20:00 Divizia din Berlin
20:50 T2 Trainspotting
22:45 Petrecerea cârnaþilor
00:15 Un job ciudat
02:00 Dacã Truman ar vorbi
03:50 Alergând ca apucaþii
06:00 Un minut de tãcere

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 Prima loviturã a lui Jackie

Chan
1996, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Thriller
22:00 Armageddon - Sfârºitul

lumii?
1998, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
00:45 ªtirile Pro Tv (R)
01:15 Prima loviturã a lui Jackie

Chan (R)
1996, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Thriller
02:30 Lecþii de viaþã (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
2016, Turcia, Dramã, Familie,

Romantic
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)
06:45 La Dona (R)

07:15 La Mãruþã (R)
09:00 Muppets în spaþiu
10:30 Ce spun românii (R)
11:45 La bloc (R)
13:45 Inelul Muschetarilor (R)
15:30 Zeiþa diavol
16:45 La bloc
18:45 Will
20:30 În numele regelui
23:45 Mary cea cu vino-ncoa'
02:00 În numele regelui (R)
04:30 Cine A.M.

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
21:00 Surogate
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Surogate (R)
2009, SUA, Acþiune, SF, Thriller
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 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 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
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
14:45 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 fost odatã în China 3
1993, Hong Kong, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 A fost odatã în China 3 (R)
1993, Hong Kong, Acþiune
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Spion pe cont propriu

PRO X

MIERCURI - 10 ianuarie

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 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Politicã ºi delicateþuri
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Unde sunt banii?
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Unde sunt banii? (R)
03:15 Vorbeºte corect! (R)
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Gala muzicii româneºti
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Millie cea modernã
1967, SUA, Comedie, Muzical
22:40 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:20 Ioana D'Arc (R)
1999, Canada, Aventuri,

Biografic, Dramã
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 Telejurnal TVR 2 (R)
04:25 5 minute de istorie cu

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

TVR 2

07:30 Cronicile din Narnia:
Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi

09:25 Goana dupã aur
11:25 Un cântec de Crãciun
12:50 O reþetã letalã
14:15 Norman
16:15 Miliarde
17:10 Miliarde
18:10 Mesaj pentru tine
20:00 Gardienii Galaxiei Vol. 2
22:15 Babylon Berlin
23:00 Babylon Berlin
23:55 Templierii
00:40 Tovarãºul miliþian
01:25 Renãscut din cenuºã

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 Ziua Independenþei
1996, SUA, Acþiune, SF, Thriller
23:15 Resident Evil: Rãsplata
2012, Germania, SUA, Acþiune,

Horror, SF, Thriller
00:45 ªtirile Pro Tv
01:15 Ziua Independenþei (R)
1996, SUA, Acþiune, SF, Thriller
03:30 La Mãruþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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 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)
06:45 La Dona (R)

07:00 La Mãruþã (R)
08:45 Zeiþa diavol (R)
10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Will (R)
15:00 Muppets în spaþiu (R)
16:30 La bloc
18:30 Iubire necondiþionatã
20:30 Adâncul Albastru 2: Reciful
22:30 Pânza de pãianjen
00:30 Pearl Harbor (R)
03:30 Cine A.M.
06:45 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 Guess My Age – Ghiceste

varsta
21:00 Parteneri neobiºnuiþi
2003, SUA, Acþiune, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 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 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 WOWBiz
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Teo Show (R)
02:45 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
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
14:45 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 Cum de s-a inecat Mona?
2000, SUA, Comedie, Crimã,

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

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Ora exactã în sport
23:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Nãscuti Campioni Viena:

“Inamicul Romaniei” Samedov
(EXPLOZIV)

03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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JOI - 11 ianuarie

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 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:30 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018 (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Unde sunt banii? (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Gala Umorului (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
15:40 Revelion la cabaret (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Parasiti corabia!
2001, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã, Familie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Ultima rapsodie
2011, Ungaria, Dramã
01:35 Euromaxx (R)
02:05 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

08:35 Gardienii Galaxiei Vol. 2
10:50 Mesaj pentru tine
12:35 Anotimpuri
14:10 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
16:05 Assassin’s Creed: Codul

Asasinului
18:00 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Drumul mântuirii
21:40 Drumul mântuirii
23:35 Revolta din Baltimore
01:10 Dragoste de adolescentã
02:35 Sã furi de la un hoþ

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 Cod de acces: Swordfish
2001, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
20:30 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
22:15 Lara Croft: Tomb Raider
2001, SUA, Aventuri
23:00 Naºul
1972, SUA, Dramã, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Cod de acces: Swordfish

(R)
02:00 Lecþii de viaþã (R)
02:00 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:15 La Mãruþã (R)

PRO TV

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 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)
06:45 La Dona (R)

08:30 Will (R)
10:15 Ce spun românii (R)
11:30 La bloc (R)
13:30 Zeiþa diavol (R)
14:45 Iubire necondiþionatã (R)
16:45 La bloc
18:45 America în carantinã
20:30 Acum ori niciodatã
22:15 Sfârºitul aventurii
00:15 Armageddon - Sfârºitul

lumii? (R)
03:15 Cine A.M.

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 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 Xtra Night Show
01:00 Parteneri neobiºnuiþi (R)
2003, SUA, Acþiune, Thriller
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 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 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
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
14:45 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 Pãcalã
1974, România, Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Focus din inima României
00:00 Focus Magazin
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Europa

League, FCSB – FC Lugano
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Craiova

“Bataia Maxima”, Catalin Morosa-
nu, Sebastian Ciobanu, Ionuþ
Atodiresei (Exploziv)

PRO X

VINERI - 12 ianuarie

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 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 Poveste dupã poveste
23:00 #Creativ
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:30 Exclusiv în România (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Memorialul Durerii (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
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 Profeþiile Omului-Molie
2002, SUA, SF, Thriller
23:15 Mãsurând lumea
2012, Germania, Biografic,

Dramã
01:20 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Mãsurând lumea (R)
2012, Germania, Biografic,

Dramã
05:00 Mic dejun cu un campion

(R)
05:55 Imnul României
06:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

08:10 Noua viaþã a lui Paul
Sneijder

10:05 Assassin’s Creed:
Codul Asasinului

12:00 Oamenii focului
13:55 Quintã Royalã
15:55 Tânãrul papã
16:50 Tânãrul papã
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Paºii
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:40 Echipa de tâlhari
23:05 Tovarãºul miliþian
23:50 Resident Evil: Capitolul

final
01:40 Înnebunit sã fii normal

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 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
23:15 Naºul II
1974, SUA, Dramã, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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 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)
06:45 La Dona (R)

08:00 Muppets în spaþiu (R)
10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Escrocul ºi-a gãsit naºul!
15:00 America în carantinã (R)
16:45 La bloc
18:45 Mã scoþi din minþi!
20:30 Asediaþi la domiciliu
22:30 Rãzbunatorul
00:15 Nimfomana Vol. I
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

(R)
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 Victime Colaterale
2002, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Copiii tatãlui
2006, SUA, Aventuri, Dramã, SF
00:00 Victime Colaterale (R)
2002, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 Prietenii de la 11 (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

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
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 In bataia inimii
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Teo Show (R)
03:30 Testul de rezistenþã (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
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
14:45 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 Conspiraþia
1972, România
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Cum de s-a inecat Mona?

(R)
2000, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
04:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Barcelona - Juventus
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker

ep.1
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!", Cãtãlin Moroºanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

03:00 La bloc

PRO X
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC. DANIDY SRL

anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM DOLj, pentru proiectul:
AMENAJARE ATELIER MOBILÃ
propus a fi amplasat în Craiova,
Dolj, str. Caracal, Nr. 166A. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi com-
nsultate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet:
http// apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã
la data de 15.01.2018.

SC B&M AUTOGAZ SRL,titu-
lar al proiectului” Construire cabi-
nã staþie cu magazin general, am-
plasare rezervor carburanþi (ben-
zinã+motorinã), catarge, steaguri,
rezervor apã subteran-staþie mix-
tã carburanþi cu skid GPL existent
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare-
de cãtre APM Dolj- Fãrã evaluarea
impactului asupra mediului si fara
evaluare adecvatã-pentru proiec-
tul menþionat, propus a fi ampla-
sat în comuna Rojiºte, satul Rojiº-
te. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de L-J, între orele 8-16 ºi vineri în-
tre orele 8-14,  precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei de încadrare
în termen de 5 zile.de la data publi-
cãrii prezentului anunþ, pânã la
data de 15.01.2018.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ªcoala Gimnazialã „Mihai Vi-

teazul”, cu sediul în CRAIOVA,
str. arh. Duiliu Marcu, nr. 16, tel/
fax: 0251/588429, Cod fiscal
17105826,în conformitate cu
prevederile art. 26 din O.U.G. nr.
54/2006 privind regimul con-
tractelor de concesiune de bu-
nuri proprietate publicã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re care precizeazã cã: (1) Proce-
dura de licitaþie se poate desfã-
ºura numai dacã în urma publi-
cãrii anunþului de licitaþie au fost
depuse cel puþin 3 oferte valabi-
le; (2) În cazul în care în urma pu-
blicãrii anunþului de licitaþie nu
au fost depuse cel puþin 3 oferte
valabile, concedentul este obli-
gat sã anuleze procedura ºi sã
organizeze o nouã licitaþie.

ANUNÞÃ ANULAREA LICI-
TAÞIEI PUBLICE prevãzutã pen-
tru data de 05.01.2018, ce avea
ca obiect închirierea spaþiului
S1 - suprafaþa 3 mp, situat în
Craiova, str. arh. Duiliu Marcu,
nr. 16, clãdirea A, parter, cu des-
tinatia de comercializare produ-
se alimentare. Având în vedere
anularea licitaþiei publice din lip-
sa ofertanþilor de 2 ori, data ºi
locul de desfãºurare a unei ne-
gocieri directe este: 22.01.2018,
ora 10.00, la sediul ªcolii Gim-
naziale „Mihai Viteazul” din Cra-
iova, str. arh. Duiliu Marcu, nr.
16, Sala de proiecte, parter. De-
talii suplimentare ºi anunþul de-
taliat privind organizarea noii
proceduri de închiriere prin ne-
gociere directã gãsiþi pe site-ul
www.scoalamihaiviteazulcraiova.ro
ºi la tel. 0251/588.429.

SC SIGMA PREMIUM S.A.
titular al proiectului “Amenaja-
re interioara etaj 2 – centru me-
dical” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi
nu se supune evaluãrii adecva-
te, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „Amena-
jare interioara etaj 2 – centru
medical” propus a fi amplasat
în strada Gheorghe Chitu, nr.
39, Craiova, judetul Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul 
Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj din Municipiul Cra-
iova, str. Petru Rareº nr. 1, jud.
Dolj, în zilele de luni-joi, între
orele 0800- 1630 ºi vineri între
orele 0800- 1400, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
http://apmdj.anpm.ro. Publicul
interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de
5 zile de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, pânã la data de
16.01.2018.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 9 ianuarie 2018

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

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:

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã 3 camere
ºi balcon comuna Iz-
voare- Dolj- Convena-
bil.  Vând teren intravi-
lan 1 leu / mp.Telefon:
0725/ 223.364.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.

Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.

TERENURI
Vând teren intravilan ca-
dastru, vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stradale.
Telefon: 0727/884.205.

Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.

Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/ 510.300.

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15 de
fructificare, caut colabo-
ratori pentru înfiinþarea
unei crescãtorii de fazani,
gîºte, curcani, raþe. Te-
lefon: 0768/661.401,
0742/023.399.

Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3
piese) Telefon: 0729/
684.222.

Vând garniþã de unturã
cu capac 15 kg – 20 lei,
frigider 2 uºi defect- 100
lei, televizor color -100 lei,
sãpun de casã- 5 lei kg.
Telefon: 0770/ 303.445.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

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.
Vând combinã frigorificã
BOSCH,aragaz 3 ochiuri
SOMEª, chiuvetã fontã
bucãtãrie, calorifer fontã
5 elemenþi. Telefon:
0728/011.731.
Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.

Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Te-
lefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon: 0251/
427.583.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Proprietar cumpãr apar-
tament 2 camere ºi gar-
sonierã. Telefon: 0745/
589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de
Medicinã). Telefon:
0748/102.286.

Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie de ser-
viciu eliberatã de Primã-
ria Municipiului Craiova
pe numele SÃLCIANU
ªTEFANIA- ALINA. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Colectivul Serviciu-
lui Contabilitate al
DGASPC Dolj regre-
tã decesul fostei co-
lege MATEI VALERIA.
Sincere condoleanþe!

Colectivul Casei
Judeþene de Pensii
Dolj este alãturi de
familie la greaua
durere pricinuitã
de decesul celui ce
a fost PÃTRÃU
GHEORGHE, un OM
de o aleasã þinutã
profesionalã ºi mo-
ralã. Dumnezeu sã-
l odihneascã. Con-
doleanþe familiei
îndoliate!

COMEMORÃRI
Cu nemãrginitã du-
rere, prietenii apro-
piaþi col.(r) Lupu

Ilie, Lt. ( rt) Hristea
Mircea ºi m.m (r)
ªerban Trifu anun-
þã cã au trecut 40
de zile de la dece-
sul col. (r) STEFAN
DECÃ. Nu te vom
uita niciodatã nea
FANE.
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Doar în debutul meciului din
Franþa a dat impresia SCM Craio-
va cã poate produce surpriza con-
tra echipei gazde, Brest Bretagne,
pe care a condus-o cu 5-2 ºi 7-5.
Vicecampioana Franþei, echipa care
ºi anul acesta o secondeazã în cla-
samentul intern pe campioana Metz,
a revenit în joc ºi a egalat (8-8),
iar pânã la final Florianu ºi compa-
nia n-au mai avut avantaj pe tabe-
lã. De la 10-10, gazdele au forþat
ºi au marcat de 3 ori în ultimul
minut al primei reprize, fãrã a
primi gol. Repriza a doua avea
sã se termine la egalitate, aºa
încât ecartul conturat în fina-
lul primei pãrþi a fost decisiv.
Craiova s-a mai apropiat la un
singur gol, cu 10 minute îna-
inte de final (22-21), dar au
urmat din nou trei goluri con-
secutive ale gazdelor, care n-
au avut emoþii pe final, câºti-
gând cu 25-22. „Suntem bu-
curoºi cã am reuºit sã jucãm
la acelaºi nivel cu adversarele
noastre, în condiþiile în care
am avut unele probleme de
sãnãtate în lot ºi nu am avut
mai multe opþiuni. Cred cã nu
am reuºit sã profitãm  în mod
suficient de fazele noastre de
contraatac, iar în unele mo-

Postura în care a prins-o pe
SCMU Craiova meciul cu BC
Mureº era una ruºinoasã: pe lo-
cul 9, devansatã inclusiv de ad-
versara directã, una cu buget net
inferior, ºi în faþa cãreia pierdu-
se ºi meciul tur. Aºadar, meciul
din prima etapã a returului, dis-
putat în faþa a 1.000 de specta-
tori în Polivalentã, era unul direct
pentru locul 8, fiindcã de Top 6
e greu de crezut cã-ºi pot face
calcule atât Craiova, cât ºi Mu-
reºul, dupã cum aratã. De altfel,
preþ de trei sferturi, meciul a fost
echilibrat ºi diferenþa a fãcut-o
tocmai jucãtorul care a pãrãsit-o
pe BC Mureº în varã ºi s-a alãtu-
rat Craiovei, Goran Martinic. De
la 56-50, oaspeþilor le-au intrat
mai rar aruncãrile de la distanþã,
iar scorul final a fost 84-69 pe
sferturi: 20-25, 18-11, 22-17, 24-
16. Într-o searã de graþie, cum
destule a avut Martinic pe vre-
mea când era la Mureº, acesta a

Muntenegreanul Craiovei a fost aproape de un
triple double în faþa fostei sale echipe, BC Mureº

“Brest Arena”, spectatori: 3024.
Brest Bretagne: Idehn, Quiniou (portari), Coatanea 5 goluri, Stoi-

lijkovic 5, Copy 3, Mangue 3, Pineau 2, Prouvensier 2, Sand 2, Tis-
sier 2, N’Gouam 1, Pop-Lazic, Limal. Antrenor: Laurent Bezeau.

SCM Craiova: Dumanska, Stanciu (portari), Florianu 7 goluri,
Ardean 5, Ticu 3, Nikolic 3 goluri, Klikovac 2 goluri, Trifunovic 2
goluri, Vizitiu, ªelaru, Rãdoi, Pricopi. Antrenor: Bogdan Burcea.

Time-out-uri: 3-2. Eliminãri de 2 minute: 3-1. Aruncãri de la 7
metri: 1 din 1 / 3 din 3.

Arbitri: Yves Schols (Olanda), Sigurd Thomassen (Belgia).

Brest Bretagne Handball – SCM Craiova 25-22 (13-10)

Handbalistele din Bãnie n-au gestionat bine finalurile
de reprizã ºi au pierdut cu 25-22 (13-10), în Franþa,

meciul de debut în grupele Cupei EHF

reuºit 22 de puncte, 11 assist-uri
ºi 8 recuperãri, numai 2 mingi la
acest ultim capitol lipsindu-i pen-
tru un triple double. Coordona-
torul Craiovei a terminat cu 38
indice de eficienþã, el fiind lide-
rul Ligii Naþionale la capitolul
puncte marcate ºi pase decisive,
dupã 10 meciuri. Samuels, care
este ºi el liderul LNMB la recu-
perãri, a înregistrat al patrulea
double double al sezonului, cu
cele 13 puncte ºi 10 recuperãri.
Tot în double double a intrat ºi
Ivan Siriscevic (11 puncte ºi 10
recuperãri), dar acesta a fost de-
parte de forma obiºnuitã, ratând
toate cele 6 aruncãri de la dis-
tanþã. De notat cã a fost primul
meci sub comanda noului antre-
nor al echipei, Aco Todorov, care
pe foaie nu a fost însã trecut ca
antrenor principal, entorsa sufe-
ritã de Iulian Orbeanu, dar ºi de-
butul tânãrului jucãtor craiovean
Dragoº Cioi. Au evoluat pentru
SCMU Craiova: Martinic 22 de
puncte, Aleksandrov 17, Samu-
els 13, Siriscevic 11, Kikos 6,

Orbeanu 6, Paasoja 5, Novak 2,
Vârnã 2, Berceanu ºi Cioi. Oas-
peþii au fost nevoiþi sã joace prac-
tic din start fãrã un jucãtor de
bazã, Pearson, care s-a acciden-
tat. “A fost un meci mult mai di-
ficil decât pãrea. ªtiam cã Mure-
ºul joacã fãrã niciun fel de presi-
une. Perioada de 20 de zile fãrã
joc oficial ºi-a spus cuvântul. As-
tãzi ne-a lipsit precizia la arun-
cãri. Sunt mai mulþumit de apã-
rare ºi sperãm ca în partidele vii-
toare sã jucãm tot mai bine. Mier-
curi, de la ora 19:30, avem meci
acasã, în Sala Sporturilor Ion
Constantinescu, cu Phoenix Ga-
laþi, iar sâmbãtã jucãm la Timba
Timiºoara” a spus Marius Toma,
managerul Craiovei, echipã care
acum este la egalitate de puncte
cu BC Mureº, pe locurile 8-9.
Pentru meciul de mâine, cu Pho-
enix Galaþi, din Sala Sporturilor,
SCM Craiova va elibera fanilor
350 de invitaþii, care pot fi pro-
curate astãzi, între orele 14 -
17, de la sediul clubului, din stra-
da Brestei, nr. 4.

Martinic a fãcut diferenþa

mente jucãtoarele de pe bancã nu
au reuºit sã suplineascã cu brio ti-
tularele” a spus Bogdan Burcea,
referindu-se ºi la problemele de
sãnãtate pe care le-au invocat Tu-
dor, Pricopi ºi Rãdoi. “A fost mai
greu sã ne gãsim ritmul la început,
dar treptat ne-am revenit ºi am do-
minat. Primul meci nu e niciodatã
uºor ºi tot ce conteazã este victo-
ria. N-am avut un adversar facil ºi
a fost al treilea meci al nostru în
decurs de o sãptãmânã. Ar fi fost

bine sã câºtigãm mai clar, dar un
succes la 3 goluri contra Craiovei
este deja unul bun” a spus Laurent
Bezeau, principalul gazdelor.

Douã campioane mondiale
au evoluat pentru gazde
Brest Bretagne, echipã care a

ajuns în grupele Cupei EHF fi-
indcã a terminat pe ultimul loc
grupa de Champions League, din
care au mai fãcut parte Gyor,
Rostov ºi Midtjyland, a pierdut-
o recent pe Melinda Geiger, cea
mai contestatã „tricolorã” ca evo-
luþie la recentul Mondial din Ger-
mania, aceasta plecând la Siofok,
în Ungaria. Cele mai importante
nume din formaþia pregãtitã de
Laurent Bezeau sunt: Allison Pi-
neau (ex-Oltchim ºi HCM Baia
Mare), Cleopatre Darleux (absen-
tã cu Craiova) ºi Astride
N’Gouan, toate trei campioane
mondiale cu naþionala Franþei, su-
edezele Filippa Idehn ºi Louise
Sand, semifinaliste la Mondiale
cu naþionala Suediei, sârboaicele
Sladjana Pop-Lazic ºi Jovana

Stoilijkovic, dar ºi veterana Mar-
ta Mangue (34 de ani), „þiganca”
de acum cum câþiva ani din naþio-
nala Spaniei, ca sã-l citãm pe Radu
Voina, fostul selecþioner al Româ-
niei. Pentru Brest a fost al treilea
meci oficial al anului (veneau dupã
un eºec, cu Nice, în campionatul
intern), în timp ce pentru SCM
Craiova a fost debutul oficial în
2018, prima partidã din Liga Flo-
rilor fiind programatã mâine, de
la ora 18, în Sala Polivalentã, cu
Rapid Bucureºti.

În celãlalt meci din grupa A,
Randers a pierdut pe teren pro-
priu contra lui Kuban Kransodar,
scor 20-23. Sâmbãtã, de la ora 18,
SCM Craiova joacã în Sala Poli-
valentã contra danezelor de la
Randers. Cealaltã formaþie româ-
neascã participantã în grupele
Cupei EHF, HC Zalãu, a pierdut
în deplasare, scor 28-23, cu for-
maþia norvagianã Larvik.
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