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- Ehe, Popescule, s-a dus
vremea aia când la ºcoalã,
profesorul bãtea elevii...
Acum e invers.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Pânã la sfârºitul acestei luni,
contractul pentru dotarea cu un
aparat performant de radioterapie
a Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova ar urma sã fie
semnat. În acest moment, autori-
tãþile sanitare se aflã în proces de
contractare a echipamentelor. Apa-
ratul de radioterapie este vital pen-
tru tratarea pacienþilor cu afecþi-
uni oncologice. Dezvoltarea progra-
mului de radioterapie ar trebui sã
se producã în contextul în care, de
la un an la altul, numãrul cazuri-
lor nou diagnosticate de cancer a
crescut  constant în judeþul Dolj.
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Dezvãluirea nãucitoare, care
a sensibilizat o þarã întreagã,
e de acum aprins comentatã în
spaþiul public ºi nu numai.
ªtim cu certitudine destule de-
talii, unele oferite de comuni-
catul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Bucureºti, ce vizea-
zã explicit douã fapte probate,
sãvârºite de inculpatul Stan
Eugen, agent de poliþie la bri-
gada rutierã Bucureºti la date-
le de 5 ianuarie a.c. (interva-
lul orar 10:10-10:55) ºi 22 oc-
tombrie 2012 (în jurul orei 14),
ambele în blocuri din Sectorul
6 al Capitalei…
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Prezenþa unui restaurant ºi a unui hotel este o
noutate pentru complexul sportiv din Craiova. Pe
fostul stadion ”Ion Oblemenco” nici nu se punea
problema sã fie amenajate astfel de dotãri, spun
cunoscãtorii, pentru simplu fapt cã nu ar fi existat
spaþiu. Vechea arenã a rãmas, din aceastã pricinã,
exact aºa cum a fost ridicatã în anul 1967: cu un
singur nivel ºi o pistã de atletism, cu opt culoare
de alergare, de care, între timp, lumea se cam sã-

turase ºi începuse sã o urascã fiindcã îi obliga pe
spectatorii din tribune sã stea mai departe de su-
flul echipei. De un restaurant sau un hotel, chiar
ºi unul mini, nici nu încãpea vorba. Acum, în ci-
fre, stadionul este o investiþie fabuloasã pentru
oraº, realizatã în doi ani ºi construitã cu 240 mili-
oane de lei. În realitate, este ºi un mic satelit de
spaþii ce graviteazã în jurul arenei de joc, între
care un hotel ºi un restaurant.
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Guvernul a aprobat
programul
”Prima casã” 2018

Plafonul alocat al garanþiilor
care pot fi emise pentru anul 2018
în cadrul programului ”Prima
casã” însumeazã douã miliarde de
lei, potrivit unei Hotãrâri aprobatã
în ºedinþa de miercuri a Guvernu-
lui, iar marja maximã de dobândã
a fost redusã de la 2,5% la 2%.
”Plafonul alocat al garanþiilor care
pot fi emise pentru anul 2018 în
cadrul programului ”Prima casã”
însumeazã 2 mld. lei, potrivit unei
Hotãrâri aprobatã în ºedinþa de
miercuri a Guvernului. Actul nor-
mativ modificã ºi completeazã Ho-
tãrârea Guvernului nr. 717/2009
privind aprobarea normelor de im-
plementare a programului ”Prima
casã”. Principalele schimbãri vi-
zeazã reducerea marjei maxime de
dobândã de la 2,50% la 2%, în sco-
pul uniformizãrii nivelului costu-
rilor totale ale tuturor categoriilor
de finanþãri care pot fi acordate în
cadrul programului Prima Casã,
eliminarea utilizãrii valorii de re-
întregire a plafonului (revolving)
pentru emiterea de garanþii în anul
2018, clarificarea principiilor de
realocare cãtre finanþatori a rezer-
vei rãmase nealocate din plafonul
anual, precum ºi simplificarea pro-
cedurii de radiere în situaþia res-
pingerii cererii de platã a creditu-
lui garantat în cadrul programu-
lui”, se aratã într-un comunicat de
presã remis MEDIAFAX. Potrivit
sursei citate, decizia de reducere a
marjei maxime de dobândã de la
2,50% la 2% a fost luatã pentru
corelarea prevederilor privind cos-
tul total al finanþãrilor garantate
pentru achiziþia de locuinþe cu cea
pentru construcþia de locuinþe, ur-
mãrindu-se evitarea oricãrei discri-
minare în acest sens. O altã schim-
bare importantã o reprezintã elimi-
narea utilizãrii valorii de reîntregi-
re a plafonului (revolving) pentru
emiterea de garanþii, Guvernul
luând aceastã decizie pentru a nu
pune la dispoziþia finanþatorilor par-
ticipanþi în program ºi a altor li-
mite suplimentare faþã de plafo-
nul de 2 mld. lei alocat programu-
lui ”Prima casã” pentru 2018.
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MIRCEA CANÞÃR

Dezvãluirea nãucitoare, care a sensibilizat
o þarã întreagã, e de acum aprins comentatã
în spaþiul public ºi nu numai. ªtim cu certitu-
dine destule detalii, unele oferite de comuni-
catul Parchetului de pe lângã Tribunalul Bu-
cureºti, ce vizeazã explicit douã fapte proba-
te, sãvârºite de inculpatul Stan Eugen, agent
de poliþie la brigada rutierã Bucureºti la datele
de 5 ianuarie a.c. (intervalul orar 10:10-10:55)
ºi 22 octombrie 2012 (în jurul orei 14), am-
bele în blocuri din Sectorul 6 al Capitalei, în
lift ºi pe palierele unor etaje, persoanele vãtã-
mate fiind minori de 5 ani, respectiv 7 ani. În
temeiul actelor de urmãrire penalã – declaraþii
persoane vãtãmate, declaraþii martori, vizio-
narea înregistrãrilor surprinse de camerele de
supraveghere video – agentul de poliþie a fost
pus sub acuzare ºi audiat în calitate de sus-
pect ºi apoi inculpat. În faþa instanþei, poliþis-
tul acuzat de pedofilie, potrivit avocatului sãu,
ºi-ar fi recunoscut faptele. Existã pãrerea cã
numãrul cazurilor de pedofilie în care este
suspect, care pânã acum aveau autori necu-
noscuþi, este mult mai mare, ºi asupra lui Stan
Eugen planau destule suspiciuni, fiind chiar
poreclit „violatorul”. Dar filmul nu se terminã
ex-abrupto, cu acest happy-end. Are ºi par-

tea a doua. Sã menþionãm, în context, ºi fap-
tul cã AFP a livrat de la Bucureºti ºtirea res-
pectivã, apãrutã marþi seara,  în ediþia online
a cotidianului „Le Figaro” sub titlul: „Rouma-
nie – apres des cas de pedophilie, le chef de
police limoge”. S-au grãbit, impardonabil, zia-
riºtii de la „Le Figaro”, marºând pe propune-
rea ministrului de interne, Carmen Dan, de
demitere a ºefului poliþiei române, Bogdan
Despescu, nemulþumitã fiind de reacþia ºi ati-
tudinea probatã în cazul suspectului pedofil,
angajat de mai mulþi ani în poliþie. Decizia fi-
nalã, care aparþinea premierului Mihai Tudo-
se, potrivit legislaþiei în vigoare, a fost una
suprinzãtoare, prin neînsuºirea imediatã a pro-
punerii ministrului de interne Carmen Dan, ºi
prelungirea verdictului cu o sãptãmânã, ne-
cesarã elaborãrii unui raport, consistent, de
cãtre Bogdan Despescu, mâna dreaptã a mi-
nistrului de interne, principalul sãu colabora-
tor. Lung prilej de comentarii, la capãtul cã-
rora s-ar putea sã asistãm „la o dregere a bu-
suiocului”. Chiar luatã în circumstanþe spe-
ciale, sub presiunea media, dar ºi a emoþiei
imense create, propunerea, fie ºi pripitã, a
ministrului Carmen Dan, într-un elan retoric,
ºi neînsuºirea acesteia, dezvãluie luptele in-

terne din interiorul Guvernului, dintre premie-
rul Mihai Tudose ºi aripa Liviu Dragnea, aptã
de a se umple de cucuie. O parantezã: judecã-
torul Cristi Dãnileþ, pe Facebook, menþionea-
zã faptul cã pedofilia nu este infracþiune, ci
abuzul sexual, ceea ce este corect. ªi preci-
zarea era necesarã. Numai cã pedofilia sen-
sibilizeazã, la maximum, populaþia. Ce ne fa-
cem însã cu eventualele traumatisme ulte-
rioare ale celor abuzaþi? Discuþia e lungã. Aºa
cum a apãrut premierul Mihai Tudose post
festum, aºezând lucrurile la locul lor, etalând
chiar o degenerenþã sufleteascã, s-ar putea
înþelege cã tot tapajul, încã neîncheiat, nu a
fost decât o exagerare, o inflaþie de fleacuri,
noi ceilalþi neînþelegând cât de simplã era pro-
blema. ªi o dezvãluire naþionalã se poate, iatã,
dizolva în derizoriu. Dincolo de logica ºuie a
premierului, s-ar zice cã avem un geniu al
derizoriului. Nimic nu e suficient de drama-
tic pentru a scãpa de bagatelizare. Nimic, nici
mãcar moartea. De la anunþul premierului de
ieri, ministrul de interne, Carmen Dan, ºi aºa
dezavantajos poziþionat, devine materia pri-
mã a unei veselii masochiste, ºi tot omul
„deºtept” o va lua peste picior, ca mascota
oricãrei taclale.

”La mulþi ani pentru cei cu
care ne vedem prima datã anul
acesta! Este prima ºedinþã de
Guvern din acest an. Sã dea
Dumnezeu sã avem un an rod-
nic, cã liniºtit în mod cert nu va
fi”, a spus Mihai Tudose, la în-
ceputul ºedinþei Guvernului.

El a adãugat cã Banca Mon-
dialã ºi-a revizuit estimarea refe-
ritoare la þara noastrã în anul
2017 ºi prognoza pentru acest an.
”Banca Mondialã ºi-a revizuit es-
timarea privind închiderea anu-
lui 2017, ducându-ne la o creº-
tere de peste 6, de 6,4. O sã avem

Tudose, miniºtrilor, la prima ºedinþã de Guvern din 2018:

“Sã dea Dumnezeu sã avem un an rodnic,
cã liniºtit în mod cert nu va fi”

Premierul Mihai Tudose le-a urat mi-
niºtrilor, ieri, la începutul primei ºedinþe

din acest an, ”un an rodnic”, apreciind cã
“liniºtit în mod cert nu va fi”.

ºi noi în curând datele oficiale.
Dar, cunoscând pesimismul de
care au dat ei dovadã întotdeau-
na, apreciem procentul dat de ei,
6,4, creºtere pe 2017, ºi au îm-
bunãtãþit ºi prognoza pentru
2018, ceea ce nu este un lucru
rãu”, a menþionat premierul.

Conform ediþiei din ianuarie
2018 a raportului Bãncii Mondiale
„Perspective Economice Globa-
le”, economia României va creº-
te cu 4,5% în 2018, dupã ce în
2017 a avut un avans estimat la
6,4%. În 2019, economia Româ-
niei va creºte cu 4,1%, iar în

2020 – cu 3,5%, prognozeazã in-
stituþia financiarã. Comisia Naþi-
onalã de Prognozã (CNP), din
România, a estimat cã în 2018
vom avea un Produs Intern Brut
(PIB) de 907,9 miliarde de lei ºi
o creºtere economicã de 5,5%.
Iar Guvernul a construit bugetul
de stat pe anul 2018 pornind de
la aceastã prognozã ºi de la ne-
cesitatea de a asigura un deficit
bugetar de 2,9% din PIB.

În luna noiembrie 2017, ºi
Comisia Europeanã (CE) a ma-
jorat prognozele de creºtere a
economiei României pentru
2017, de la 4,3% la 5,7% ºi pen-
tru 2018, de la 3,7% la 4,4%.
Comisia prognozase, în primã-
vara anului trecut, o creºtere
economicã de 4,3% în 2017 ºi
de 3,7% în 2018 pentru Româ-
nia. La rândul sãu, Fondul Mo-
netar Internaþional (FMI) a re-
vizuit în creºtere, de la 3,4% la
4,4%, estimãrile privind evolu-
þia economiei româneºti în 2018,
potrivit celui mai nou raport
„World Economic Outlook”.

Banca Mondialã preconizeazã
cã rata de creºtere în Europa ºi
Asia Centralã urmeazã sã scadã
la 2,9% în 2018 - în paralel cu o
încetinire a economiei Turciei ºi
cu o extindere a producþiei în

partea esticã a regiunii, respec-
tiv în þãrile exportatoare - pen-
tru a se stabiliza apoi la un nivel
de 3% în perioada 2019-2020.
„Economia Rusiei s-a adaptat la
noul nivel al preþului petrolului
ºi, conform previziunilor, va
continua sã creascã la o ratã de
1,7% (anul curent). Se antici-
peazã cã în Kazahstan se va în-
registra o creºtere moderatã de
2,6% datoritã diminuãrii efecte-
lor unice ale creºterii producþiei
de petrol ºi stimulentelor de or-
din fiscal. Se estimeazã cã, pe
mãsura scãderii tensiunilor de
ordin geopoli t ic,  economia
Ucrainei va înregistra o creºte-
re de 3,5% - faþã de 2% în anul
recent încheiat. În Turcia, pe
mãsura diminuãrii impactului
mãsurilor fiscale, pentru 2018 se
preconizeazã o creºtere mode-
ratã de 3,5%. Se anticipeazã cã
încetinirea preconizatã a ritmu-
lui creºterii în Uniunea Europea-
nã va afecta creºterea exportu-
rilor în Europa Centralã, iar pen-
tru Polonia se întrevede o scã-
dere la 4% comparativ cu nive-
lul de 4,5% înregistrat în anul
recent încheiat. În Ungaria, este
anticipatã o creºtere moderatã
de 3,8% faþã de 3,9%”, aratã ra-
portul Bãncii Mondiale.
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Toatã supãrarea cu pista de atle-
tism, resimþitã, în euforia tribune-
lor, ca o barierã între suporteri ºi
jucãtori, s-a stins în 2015. Când
au fost prezentate planurile noului
stadion, s-a constatat cã se renun-
þase complet la aceastã idee: tribu-
nele au fost desenate sã rãsarã di-
rect din iarbã. Adicã exact de lân-
gã terenul de joc, aºa cum se în-
tâmplã pe mai toate stadioanele
moderne. Nici autoritãþile nu au
lãsat sã treacã nemarcat aspectul,
ºi-au tras imediat partea lor de
merit, fãcând precizarea cã pro-
iectanþii stadionului, o firmã de la
Cluj, au croit stadionul dupã cum
le fusese datã comanda. Nu a mai
trecut mult ºi ideea pistei de atle-
tism a fost asociatã cu proiectul
unui nou stadion, pe care primãria
se vedea obligatã prin lege sã îl
facã, pe care l-a asumat ºi la care
a început sã lucreze.

Îmbãtaþi de aerul victoriei,
urmeazã ºi al mâncãrurilor
Când în planurile noului stadion

a fost anunþatã ºi existenþa unor
dotãri mai complexe, cum ar fi un
restaurant ºi un hotel, proiectul a
fost, din start, considerat unul fa-
bulos. De fiecare datã, pe timpul
derulãrii lucrãrilor, când se treceau
în revistã obiectivele de pe ºantier,
prezentarea nu omitea ºi aceste

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Prezenþa unui restaurant ºi a unui hotel este o
noutate pentru complexul sportiv din Craiova. Pe
fostul stadion ”Ion Oblemenco” nici nu se punea
problema sã fie amenajate astfel de dotãri, spun
cunoscãtorii, pentru simplu fapt cã nu ar fi existat
spaþiu. Vechea arenã a rãmas, din aceastã prici-
nã, exact aºa cum a fost ridicatã în anul 1967: cu
un singur nivel ºi o pistã de atletism, cu opt cu-
loare de alergare, de care, între timp, lumea se

dotãri, care erau cumva scoase în
evidenþã pentru a sublinia ideea de
stadion modern. Investiþia a fost
terminatã ºi inauguratã, în noiem-
brie 2017, cu tot cu restaurantul
ºi hotelul promise. La primele me-
ciuri gãzduite pe noul stadion însã,
spectatorii nu au putut sã vadã, cu
ochii lor, nici hotelul ºi nici restau-
rantul, care au rãmas mai departe
doar niºte încãperi prinse în labi-
rintul stadionului.

Spaþiile se vor concesiona
pe 15 ani

Dar lucrurile nu vor rãmâne
deloc aºa, spun autoritãþile. ªi ceva
concret în aceastã privinþã s-a în-
treprins. La sfârºitul lunii trecute,
consilierii municipali au aprobat
oportunitatea scoaterii la închirie-
re a celor douã spaþii. S-a votat în
unanimitate. Municipalitatea a sta-
bilit cã atât restaurantul, cât ºi ho-
telul sã fie concesionate pe o pe-
rioadã de 15 ani, printr-o licitaþie
care va urma. Mai urmeazã o eva-
luare, dupã care autoritãþile vor veni
din nou în faþa consilierilor cu pro-
punerea redevenþei minime, adicã
preþul cel mai de jos de la care va
pleca licitaþia pentru închiriere. Cel
care va câºtiga licitaþia – prin ofe-
rirea celui mai mare preþ – va tre-
bui sã obþinã toate avizele necesa-
re pentru funcþionare, precum ºi

toate dotãrile de care este nevoie,
toate pe cheltuialã proprie.

În pãienjeniºul
de la tribuna oficialã

Convinºi cã realitatea este mult
mai bogatã în detalii decât un sim-
plu proiect de hotãrâre, am fãcut
o vizitã la stadion. Ni s-a aprobat
fãrã comentarii de cãtre primãrie
ºi, imediat, am fost puºi în legãtu-
rã cu administratorul Sorin Ghiþã,
care avea sã ne fie ghid. Fiind o zi
obiºnuitã, ba chiar una cu un aer
posomorât, accentuat de cenuºiul
cerului, arena era pustie. Cele câ-
teva persoane care trebãluiau la cu-
rãþenie ºi la partea tehnicã erau in-
signifiante în raport cu proporþiile
stadionului. În cãutarea hotelului ºi
apoi a restaurantului, a trebuit sã

deschidem mai multe uºi, unele „de
panicã”, sã parcurgem spaþii care
nouã ni s-au pãrut de dimensiunile
unei parcãri. Un labirint în care,
fãrã ajutorul ghidului nostru, cu si-
guranþã ne-am fi pierdut, dar pe
care administratorul îl ºtia pe de
rost, fãrã sã se ajute de planºa in-
dicatoare de la intrare.

Meniurile calde,
cu liftul pânã la lojã

Recapitulând de mai multe ori
informaþiile primite, am putut sã
refacem, ºi pe viu, schema stadio-
nului. Inelul spectatorilor cu tribu-
nele 1 ºi 2, plus cele douã peluze –
sud ºi nord, reprezintã, cum este
ºi firesc, corpul principal al com-
plexului. Toatã arena se dezvoltã
mult ºi pe verticalã, având ºase
etaje în total. La parter, se aflã in-
trãrile – cele ale spectatorilor ºi, la
polul opus, a sportivilor. Tot la
acest etaj sunt mai multe spaþii
administrative ºi vestiarele jucãto-
rilor. Spaþiile anexe sunt comasate
toate în latura de vest. Cu vedere
directã la stadionul de atletism, sta-
dionul mic al cãrui ºantier se poa-
te observa foarte bine. Pe aceastã
laturã se aflã tribuna oficialã, cu

2.368 de locuri pentru spectatorii
VIP, din care 440 de locuri în loje.
La etajul I, în aceastã zonã, se aflã
bucãtãria care va aproviziona re-
staurantul, care se gãseºte un etaj
mai sus – la etajul II. Deocamda-
tã, este o încãpere mare ºi goalã.
Singurul lucru care este funcþio-
nal aici este liftul alimentar, elec-
tronic, care va purta comenzile cu
preparate proaspete pânã la etajul
4, fiindcã un meniu cald se va pu-

tea comanda ºi de la etajul 3 ºi 4,
adicã de la cele douã loje.

De la ferestrele hotelului,
se vede stadionul mic

Hotelul, în schimb, este dispus
pe patru etaje. Ocupã cea mai mare
parte din latura de vest ºi are ca-
mere plasate la fiecare palier, mai
puþin la etajele 5 ºi 6, ultimele, acolo
sunt rezervate presei ºi studiouri-
lor pentru transmisia live a parti-
delor de fotbal. Camerele nu sunt
foarte spaþioase, dar sunt funcþio-

nale, ne asigurã administratorul,
care se scuzã cã nu ne poate arã-
ta, totuºi, cât de bine  aratã o ast-
fel de încãpere. Am ieºit, în
schimb, pe terasa de la parter ºi
am vizualizat modul cum sunt dis-
puse camerele mini-hotelului, cu
mici holuri la intrare, unde se pu-
teau vedea ºi câteva canapele. Cel
care va concesiona spaþiul, îl va
amenaja însã mult mai bine decât
este acum. Urmeazã sã se stabi-
leascã acum cine se va putea caza
în acest hotel, unic, prin faptul cã
se aflî chiar în inima stadionului.

Un aer uºor SF,
pe deasupra gazonului

Ceea ce ne-a impresionat însã
mai mult decât aceste spaþii utili-
tare este terenul de joc. Tribunele
sunt goale ºi scaunele albastre,
extrem de tãcute. Gazonul, în
schimb, este elementul care pul-
seazã viaþã. Chiar dacã nu poþi sã
vezi firele de iarbã, care stau as-
cunse sub o prelatã imensã, care
le protejeazã de frig, ºtii cã se aflã
acolo ºi se vor ivi ca un covor
de verde crud, des ºi frumos. De
la un capãt la altul, pe o porþiune
de câþiva metri, erau instalate ne-
oane. Cocoþate pe niºte picio-
roange cu roþi, pentru a fi muta-
te mai uºor, lãmpile, cu aer de
film SF, împrãºtiau o luminã cal-
dã, de un portocaliu intens. Cãl-
dura, în combinaþie cu valul de
luminã, se dispersau pe teren ºi
au rolul, dupã cum au aflat, sã
stimuleze creºterea firiºoarelor
de iarbã. Atunci când vor intra
pe teren, jucãtorii le vor simþi
moale sub picioare, iar acest lu-
cru, deºi aproape invizibil, va con-
tribui la scrierea spectacolului.

cam sãturase ºi începuse sã o urascã fiindcã îi
obliga pe spectatorii din tribune sã stea mai de-
parte de suflul echipei. De un restaurant sau un
hotel, chiar ºi unul mini, nici nu încãpea vorba.
Acum, în cifre, stadionul este o investiþie fabu-
loasã pentru oraº, realizatã în doi ani ºi construi-
tã cu 240 milioane de lei. În realitate, este ºi un
mic satelit de spaþii ce graviteazã în jurul arenei
de joc, între care un hotel ºi un restaurant.
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Reamintim cã, Petricã Marines-
cu, a fost arestat preventiv pe 16
iulie 2017, dupã ce a înjunghiat
mortal un bãrbat în vârstã de 51
de ani, în comuna doljeanã Desa.
Conform procurorilor Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
acest caz, autorul, Petricã Mari-
nescu, de 49 de ani, ºi victima,
Iulian Bulin, de 51 de ani, erau
vecini, gospodãriile lor fiind des-
pãrþite de un gard. Mai mult de-
cât atât, sora lui Marinescu era
concubina lui Bulin. Cei trei ºi-au
fãcut o grãdinã de legume în apro-
piere, împãrþind pe jumãtate o
bucatã de teren, ºi foloseau pen-
tru udat fântâna lui Marinescu.
Duminicã, 16 iulie 2017, diminea-
þa, Bulin ºi concubina lui s-au tre-
zit primii, s-au apucat de udat, iar
Marinescu, atunci când s-a trezit
ºi a vãzut cã cei doi se puseserã
pe udat, s-a supãrat. L-a calmat
sora sa, care i-a spus cã o sã-l
anunþe când terminã ei, sã-ºi poa-
tã uda ºi el partea de grãdinã. Bãr-
batul a plecat în casã, însã, ceva
mai târziu, când a vrut sã ude ºi
el, a gãsit priza arsã ºi de aici a
izbucnit scandalul. Petricã Mari-
nescu s-a certat cu Bulin pânã
când, la un moment dat, a scos
un cuþit cu care l-a lovit pe vecin
direct în inimã, printr-o spãrturã

Tânãrul care a vrut sã mituiascã
doi poliþiºti cu 500 de euro,
arestat pentru 30 de zile

Judecãtorii  de la
Tribunalul Dolj au dis-
pus, marþi dupã-amia-
zã, arestarea preven-
tivã pentru o perioa-
dã de 30 de zile a lui
Antonio Sãrdaru, cra-
ioveanul de 22 de ani
pr ins  încercând sã
mituiascã doi poliþiºti
de la Rutierã cu 500
de euro: „Admite pro-
punerea Parchetului
de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Dispune arestarea preventivã a inculpatului SÃR-
DARU ANTONIO, pe o perioadã de 30 de zile, începând
cu data de 09.01.2018 ºi pânã la data de 07.02.2018,
inclusiv”, se aratã în hotãrârea instanþei. Antonio Sãrdaru
a fost prins luni, într-un birou al Poliþiei Rutiere din Craio-
va, încercând sã mituiascã doi agenþi pentru a-ºi scãpa de
dosar penal un vãr în vârstã de 18 ani ce fusese depistat
pe Calea Bucureºti din Craiova, la volanul unui Range Ro-
ver, deºi nu avea permis ºi era bãut.

Face 3 ani de puºcãrie
pentru evaziune fiscalã

Conform reprezen-
tanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean
Dolj, marþi, 9 ianuarie
a.c.,  în jurul orei
12.30, în baza unor
activitãþi specifice des-
fãºurate de poliþiºti din
cadrul Serviciului In-
vestigaþii Criminale -
Urmãriri, a fost de-
pistat Vergicã Diaco-
nu, de 59 ani, din Cra-
iova, pe numele cãruia
Tribunalul Dolj a emis
un mandat de executa-
re a pedepsei închiso-
rii. Craioveanul a fost
condamnat, printr-o
hotãrâre rãmasã defini-
tivã pe 12 decembrie
2017, la 3 ani închisoa-
re cu executare pentru
sãvârºirea infracþiunii
de evaziune fiscalã ºi,
nefiind gãsit, a fost pus în urmãrire la nivel naþional. Bãrbatul
a fost încarcerat în Penitenciarul Craiova.

Craiovean urmãrit internaþional,
în arestul IPJ Dolj

Poliþiºti din cadrul
Serviciului Investigaþii
Criminale al IPJ Dolj l-
au depistat ,  marþi
dupã-amiazã, în Cra-
iova, pe Claudiu Nico-
la, de 40 ani, din loca-
litate, pe numele cãru-
ia autoritãþile judiciare
din Franþa au emis un
mandat european de
arestare pentru comi-
terea unei infracþiuni
de tãinuire ºi a unei in-
fracþiuni de constitui-
rea unui grup infracþional organizat. Bãrbatul a fost prezen-
tat Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova care a
emis pe numele acestuia ordonanþã de reþinere pentru o pe-
rioadã de 24 ore. A fost introdus în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã Dolj urmând sã fie prezentat Curþii de
Apel Craiova în vederea emiterii mandatului de arestare ºi
demarãrii procedurilor de extrãdare, dupã cum au anunþat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Criminalul de la Desa menþinutCriminalul de la Desa menþinutCriminalul de la Desa menþinutCriminalul de la Desa menþinutCriminalul de la Desa menþinut
dupã gratii ºi supus unei expertizedupã gratii ºi supus unei expertizedupã gratii ºi supus unei expertizedupã gratii ºi supus unei expertizedupã gratii ºi supus unei expertize

medico-legale psihiatricemedico-legale psihiatricemedico-legale psihiatricemedico-legale psihiatricemedico-legale psihiatrice
Magistraþii Tribunalului

Dolj au menþinut arestarea
preventivã a doljeanului de
49 de ani, din comuna
Desa, care ºi-a înjunghiat
mortal un vecin. Bãrbatul a
ajuns în spatele gratiilor la
jumãtatea lunii iulie, dupã
ce, în urma unui scandal cu
un vecin, care era ºi concu-
binul surorii sale, pornit de
la pompa cu care îºi udau
grãdinile, l-a lovit direct în
inimã pe vecinul sãu, iar
acum urmeazã sã fie supus
unei expertize psihiatrice.

din gard pe care o foloseau ca sã
treacã de la unul la altul. Medicii
chemaþi la faþa locului n-au mai
putut face nimic pentru victimã,
decât sã constate decesul, iar au-
torul a fost arestat preventiv pen-
tru 30 de zile: „Admite propune-
rea de arestare preventivã formu-
latã de Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj cu privire la incul-
patul Marinescu Petricã. Dispu-
ne arestarea preventivã a incul-
patului Marinescu Petricã, pe o
perioadã de 30 de zile începând
cu data de 16.07.2017 pânã în
data de 14.08.2017, inclusiv. În
baza art. 230 C.pr.pen. Dispune
emiterea, de îndatã a mandatului
de arestare preventivã pentru in-
culpatul Marinescu Petricã. Cu
contestaþie în termen de 48 de la
pronunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu, azi, 16.07.2017”, se
aratã în hotãrârea Tribunalului Dolj,
mãsura fiind ulterior prelungitã.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile ºi au întocmit rechizi-
toriul prin care au dispus trimite-
rea în judecatã, în stare de arest
preventiv, a lui Petricã Marines-
cu, pentru comiterea infracþiunii
de omor, dosarul înregistrându-se
pe 29 septembrie 2017 la Tribu-
nalul Dolj. A intrat în camera pre-
liminarã, unde a fost analizat de

judecãtori, iar pe 3 noiembrie in-
stanþa a dispus începerea proce-
sului: „Constatã legalitatea sesi-
zãrii instanþei cu rechizitoriul nr.
512/P/2017 al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj privind pe
inculpatul Marinescu Petricã, tri-
mis în judecatã în stare de arest
preventiv pentru infracþiunea de
omor, a administrãrii probelor ºi
a efectuãrii actelor de urmãrire
penalã. Dispune începerea jude-
cãrii cauzei. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, azi 3 noiembrie
2017”, dupã cum se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

La începutul acestei sãptãmâni,
luni, 8 ianuarie a.c., magistraþii de
la Tribunalul Dolj au menþinut mã-
sura arestãrii preventive a inculpa-
tului: „Menþine mãsura arestãrii
preventive dispusã faþã de incul-
patul Marinescu Petricã. Cu con-
testaþie în termen de 48 de ore de
la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa publicã, azi 8 ianuarie
2018”, dupã cum se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. In-
culpatul a cerut sã fie judecat în
procedura simplificatã, recunos-
când fapta ºi solicitând reducerea
limitelor de pedeapsã, însã judecã-
torii au anunþat cã se vor pronunþa
pe acest aspect dupã ce vor primi
raportul de expertizã medico-lega-
lã psihiatricã cerut pentru inculpat.
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Proiectul de previzionare va
utiliza analiza volumelor mari date
pentru a le examina pe cele din
domeniul tehnologic, asrfel încât
sã identifice viitoarele tehnologii
disruptive ºi sã recomande temele
de cercetare de perspectivã.
Acordurile de finanþare nerambur-
sabilã pentru alte douã proiecte
de cercetare, în domeniul drone-
lor ºi al protecþiei ºi echipãrii sol-
daþilor, vor fi semnate în perioa-
da urmãtoare.

Fondul european de apãrare a
fost anunþat de preºedintele Jean-
Claude Juncker în septembrie
2016 ºi a fost lansat în iunie 2017.

El este constituit din douã com-
ponente: Cercetare ºi Dezvoltare
ºi achiziþii. Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu a preci-
zat cã aceastã componenta de cer-
cetare a Fondului produce deja
rezultate. “Începând cu 2017, UE
va oferi, pentru prima datã, gran-

Programul european de dezvoltare industrialã în domeniul
apãrãrii , un pilon central al Fondului european de apãrare, a fost
aprobat de statele membre în 12 decembrie ºi urmeazã sã fie ad-
optat de Parlamentul European. Prin intermediul Fondului vor fi,
de asemenea, susþinute ºi unele proiecte de dezvoltare a capacitã-
þii din cadrulcooperãrii structurate permanente din domeniul apã-
rãrii (PESCO), din care face parte ºi România.

Cu sprijinul Parlamentului European…

“Fondul european de apãrare poate deveni elementul principal“Fondul european de apãrare poate deveni elementul principal“Fondul european de apãrare poate deveni elementul principal“Fondul european de apãrare poate deveni elementul principal“Fondul european de apãrare poate deveni elementul principal
al dezvoltãrii uniunii securitãþii ºi apãrãrii europene”al dezvoltãrii uniunii securitãþii ºi apãrãrii europene”al dezvoltãrii uniunii securitãþii ºi apãrãrii europene”al dezvoltãrii uniunii securitãþii ºi apãrãrii europene”al dezvoltãrii uniunii securitãþii ºi apãrãrii europene”

România este implicatã în proiectul PYTHIA, ce urmãreº-
te sã identifice tendinþele importante din domeniul cu evolu-
þie rapidã al tehnologiilor militare inovatoare. Consorþiul de
proiect, având ca lider compania Ingegneria Informatica
S.p.A, va implica parteneri din ºase þãri ºi va beneficia de o
finanþare nerambursabilã în valoare de un milion de euro.
Acordul de finanþare al primului proiect de cercetare din
domeniul apãrãrii a fost semnat luna trecutã. 

turi pentru cercetarea colaborati-
vã în domeniul tehnologiilor ºi
produselor inovatoare din secto-
rul apãrãrii, finanþate integral ºi în
mod direct din bugetul UE”, a
subliniat vicepreºedintele EPP.

Domenii
de prioritate

agreate
în prealabil de

statele membre

Proiectele eligibile pentru fi-
nanþarea UE se vor concentra
asupra unor domenii de priorita-

te agreate în prealabil de statele
membre ºi ar putea include, în
mod normal, produse electroni-
ce, metamateriale, software crip-
tat sau roboticã. Aceastã compo-
nentã va fi finanþatã astfel: 90 de
milioane euro pânã la sfârºitul
anului 2019, din care 25 de mili-

oane euro  vor fi alocate pentru
2017. Luna trecutã, s-a lansat o
cerere de propuneri pentru pro-
iecte din domeniile sistemelor
fãrã pilot din mediul naval ºi al
sistemelor pentru soldaþi. Se pre-
conizeazã cã pânã la sfârºitul

acestui an vor fi semnate prime-
lor acorduri de acordare a gran-
turilor. ªi 500 de milioane euro -
pe an dupã 2020. În 2018, Comi-
sia va propune un program spe-
cific al UE de cercetare în dome-
niul apãrãrii, cu un buget anual
estimat la 500 de milioane EUR,
ceea ce înseamnã cã UE va fi unul
dintre cei mai mari investitori din
Europa în sectorul apãrãrii.

“Dezvoltare
ºi achiziþii”

Cea de-a doua component con-
stã în “Dezvoltare ºi achiziþii”.
Fondul va stimula statele mem-
bre sã coopereze în ceea ce pri-
veºte proiecte de dezvoltare în
comun ºi achiziþia de echipamente
ºi tehnologii de apãrare, prin in-
termediul cofinanþãrii din buge-
tul UE ºi printr-un sprijin practic
din partea Comisiei. Statele mem-
bre pot, de exemplu, sã investeas-
cã în comun în dezvoltarea teh-
nologiilor pentru drone sau pen-

tru comunicarea prin satelit ori
pot cumpãra în comun un numãr
mai mare de elicoptere pentru a
reduce costurile. Numai proiec-
tele de colaborare vor fi eligibile,
iar o parte a bugetului global va
fi rezervatã pentru proiecte vi-
zând colaborarea transfrontalie-
rã între IMM-uri. UE va partici-
pa la cofinanþare, astfel: 500 de
milioane euro în total pentru anii
2019 ºi 2020, în cadrul unui pro-
gram specific de dezvoltare a
apãrãrii ºi a industriei, propus în
decembrie 2017 ºi 1 miliard eu-
ro pe an dupã 2020.

Pentru perioada de dupã 2020
va fi pregãtit un program ºi mai
substanþial, cu un buget anual es-
timat de 1 miliard EUR. Progra-
mul va valorifica finanþãrile de la
nivel naþional, ceea ce va permite
obþinerea unui efect multiplicator
preconizat egal cu 5. Prin urma-
re, acesta ar putea genera, în sec-
torul dezvoltãrii capacitãþilor de
apãrare, investiþii totale de 5 mili-
arde euro pe an dupã 2020.

Un document
de dezbatere

Un Fond de apãrare european

ambiþios va contribui la consoli-
darea unei Uniuni Europene care
îºi protejeazã ºi îºi apãrã cetãþe-
nii, fiind complementar cu alte
douã direcþii de acþiune, ºi anu-
me cu Planul de implementare a
strategiei globale în domeniul se-
curitãþii ºi al apãrãrii, care stabi-
leºte un nou nivel de ambiþie a
Uniunii ºi identificã acþiunile ne-
cesare pentru concretizarea aces-
tuia, ºi cu punerea în aplicare a -
Declaraþiei comune UE-NATO,
semnatã de preºedintele Consiliu-
lui European, de preºedintele
Comisiei ºi de secretarul general
al NATO.  “Cu sprijinul Parlamen-
tului European ºi al statelor mem-
bre, Fondul european de apãrare
poate deveni rapid elementul prin-
cipal al dezvoltãrii uniunii secu-
ritãþii ºi apãrãrii europene pe care
cetãþenii o aºteaptã”, a mai spus
Marian Jean Marinescu, deputat
european. Din perspectiva evo-
luþiilor viitoare ºi în urma publi-
cãrii de cãtre Comisie a Cãrþii
albe privind viitorul Europei, Co-
misia a publicat recent, un docu-
ment de dezbatere pentru a lansa
un dialog cu publicul asupra evo-
luþiei posibile a UE27 pânã în
2025 în domeniul apãrãrii.
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Dezvoltarea programului de ra-
dioterapie ar trebui sã se producã
în contextul în care, de la un an la
altul, numãrul cazurilor nou dia-
gnosticate de cancer a crescut
constant în judeþul Dolj.

Anul trecut, peste 24.000 de
doljeni figurau în evidenþele medi-
cale cu afecþiuni oncologice. ªi mai
grav este cã, în fiecare lunã, spita-
lele craiovene înregistreazã, în me-
die, mai mult de douã sutã de noi
cazuri. Cancerul rãmâne o proble-
mã de sãnãtate publicã, decesele
provocate de aceastã boalã ocupând
locul doi, dupã cele provocate de
bolile aparatului circulator. Anul tre-
cut, peste 2.500 de doljeni au aflat
cã suferã de o formã de cancer,
ceea ce înseamnã, în medie, cã în
fiecare zi ºapte pacienþi au primit
aceastã veste cruntã.

Vor fi dotate cu echipamente
15 maternitãþi

Tot în curs de semnare de aflã
ºi contractul pentru achiziþia a opt
unitãþi mobile de screening de can-
cer de col uterin. Au fost finalizate
procedurile de evaluare pentru
achiziþii de echipamente medicale
pentru UPU 90 echipamente pen-
tru 71 spitale. Totodatã, s-au în-
cheiat procedurile de evaluare pen-
tru achiziþii de 2400 de  echipa-
mente medicale pentru 51 de sec-
þii ATI ºi 4 secþii de Mari Arºi (Ti-
miºoara, Iaºi, „Grigore Alexandres-
cu”, „Bagdasar Arseni”).

De asemenea, în cursul lunii ia-
nuarie, printr-o finanþare acordatã
de Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BIRD), vor fi efectuate recepþiile
finale la lucrãrile desfãºurate la

Noul RCOFUIP are foarte mul-
te modificãri, dar, cele mai impor-
tante se referã la interzicerea uti-
lizãrii telefoanelor mobile în tim-
pul orelor de curs, interzicerea ori-
cãrei forme de discriminare a ele-
vilor ºi cadrelor didactice, dispã-
rând efectuarea „serviciului pe
ºcoalã” efectuat de copii. Astfel,
„în timpul orelor de curs, al exa-
menelor ºi al concursurilor este
interzisã utilizarea telefoanelor

Fãrã telefoane mobile la cursuri ºi elevi de serviciu în ºcoalãFãrã telefoane mobile la cursuri ºi elevi de serviciu în ºcoalãFãrã telefoane mobile la cursuri ºi elevi de serviciu în ºcoalãFãrã telefoane mobile la cursuri ºi elevi de serviciu în ºcoalãFãrã telefoane mobile la cursuri ºi elevi de serviciu în ºcoalã
De curând, Ministerul Educaþiei Naþionale , prin Ordinul

ministrului, a modificat ºi completat Regulamentul – cadru
de organizare ºi funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar (RCOFUIP), cel care are la bazã Ordinul
deþinãtorului portofoliului la Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, nr. 5079/2016. Noile modificãri sunt
foarte importante pentru elevi, dar, din partea acestora, prin
reprezentanþii lor, existã voci care aratã nemulþumirea.

mobile, prin excepþie de la aceas-
tã prevedere fiind permisã utiliza-
rea acestora, în timpul orelor de
curs, numai cu acordul cadrului
didactic , în situaþia folosirii lor în
procesul educativ sau în situaþii de
urgenþã. Pe durata orelor de curs
, telefoanele mobile , telefoanele
mobile se pãstreazã în locuri spe-
cial amenajate în locuri din sala de
clasã, astfel încât sã nu deranjeze
Proiectul educativ”, se aratã în

comicatul emis de MEN ºi trans-
mis în judeþ. De asemenea, „În
unitãþile de învãþãmânt se asigurã
dreptul fundamental la învãþãturã
ºi este interzisã orice formã de
discriminare a elevilor ºi a perso-
nalului din unitate. În unitãþile de
învãþãmânt sunt interzise mãsuri-
le care pot limita accesul la educa-
þie al elevilor, cum ar fi, de exem-
plu, efectuarea, de cãtre aceºtia, a
serviciului pe ºcoalã, interzicerea
participãrii la cursuri sau sancþio-
narea elevilor care nu poartã uni-
forma unitãþii de învãþãmânt sau
altele asemenea”, se mai spune în
comunicatul MEN. La elaborarea
regulamentului de organizare ºi
funcþionare ºi a regulamentului in-
tern al fiecãrei ºcoli se respectã ºi
prevederile din Statutul elevului.

CRISTI PÃTRU

Dotarea cu echipamente de radioterapieDotarea cu echipamente de radioterapieDotarea cu echipamente de radioterapieDotarea cu echipamente de radioterapieDotarea cu echipamente de radioterapie
a Spitalului Judeþean, pe ultima sutã de metria Spitalului Judeþean, pe ultima sutã de metria Spitalului Judeþean, pe ultima sutã de metria Spitalului Judeþean, pe ultima sutã de metria Spitalului Judeþean, pe ultima sutã de metri

Pânã la sfârºitul acestei luni, contractul pentru
dotarea cu un aparat performant de radioterapie a
Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova
ar urma sã fie semnat. În acest moment, autoritãþi-
le sanitare se aflã în proces de contractare a echi-
pamentelor. Aparatul de radioterapie este vital
pentru tratarea pacienþilor cu afecþiuni oncologice.

douã secþii de neonatologie din
maternitãþile din Sibiu ºi Spitalul
Universitar de Urgenþã Bucureºti,
precum ºi receptia  lucrãrilor la
secþia de neonatologie din mater-
nitatea Braºov. Tot în cadrul aces-
tui proiect a fost lansatã procedu-
ra de achiziþie pentru 76 de mese
de naºteri care vor dota 15 mater-
nitãþi, iar în luna martie 2018 va fi
efectuatã recepþia finalã a  lucrãri-
lor efectuate la secþia de neonato-
logie din maternitatea Cluj.

Contracte în valoare
de 19,8 milioane euro

pentru dotarea spitalelor
34 de spitale din þarã ºi din Ca-

pitalã vor fi dotate cu echipamente
de imagisticã de tip Computer To-
mograf (14), Rezonanþã Magneti-
cã Nuclearã (24) ºi 21 de sisteme
informatice PACS (tehnologie me-
dicalã de imagisticã utilizatã pen-
tru stocarea, recuperarea, prezen-
tarea ºi partajarea imaginilor pro-
duse prin radiografie, scanare CT,

RMN). Cele trei contracte în va-
loare de 19,8 milioane de euro,
pentru achiziþionarea echipamente-
lor medicale au fost semnate.

Cele trei contracte de achiziþie
sunt finanþate din Acordul de îm-
prumut încheiat cu Banca Mondia-
lã, în valoare totalã de 250 de mili-
oane euro, accesat în anul 2014,

ºi deblocat în cursul anului 2017.
Pe lângã achiziþia de echipamente
de imagisticã, Acordul cu Banca
Mondialã mai prevede ºi construc-
þia de secþii noi ATI ºi UPU, Centre
de mari arºi, blocuri operatorii ºi
reabilitarea centrelor existente pen-
tru diverse specialitãþi, precum ºi
achiziþii de echipamente necesare
în secþiile de ATI, UPU, blocuri
operatorii, paliaþie, imagisticã, ra-
dioterapie ºi screening afecþiuni
oncologice.

Luna aceasta se vor lansa pro-
cedurile ºi pentru achiziþionarea de
echipamente medicale pentru sec-
þiile de chirurgie generalã ºi mari
arsi. De asemenea, achiziþia de echi-
pamente medicale pentru sistemul
de telemedicinã pentru UPU, pen-
tru un numãr de 102 spitale.

Numãrul de pacienþi cu cancer
va creºte în urmãtoarele

douã decenii

Aproximativ 30% din decesele

cauzate de cancer au avut la bazã
cinci factori principali de risc,
comportamentali ºi dietetici: un
indice de masã corporalã cres-
cut, consumul redus de fructe
ºi legume, lipsa exerciþiilor, fu-
matul ºi consumul de alcool.
Fumatul este cel mai important
factor de risc, fiind cauza a
aproximativ 20% dintre decese-
le cauzate de cancer ºi a circa
70% din decesele provocate de
cancerul pulmonar. În zonele cu
venituri medii ºi mici, infecþiile
virale sunt responsabile pentru
circa 20% din decesele provo-
cate de cancer. Spre exemplu,
virusul hepatitei B (HBV), viru-
sul hepatitei C (VHC) ºi anumite
tipuri de papilomavirus uman
(HPV) cresc riscul de a dezvol-
ta cancer hepatic sau de col ute-
rin, iar infecþia cu HIV este res-
ponsabilã, la rândul sãu, pentru
un risc crescut de cancer de col
uterin.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La un an de la trecerea în nefiinþã a maestrului dirijor
ºi violonist Nicu Creþu, Ansamblul Folcloric „Maria
Tãnase” va organiza luni, 15 ianuarie, de la ora 18.00,
la Cercul Militar din Craiova, un concert in memoriam.

Îi vor aduce un omagiu Niculina Stoican, Mariana
Ionescu Cãpitãnescu, Petricã Mîþu Stoian, Constantin
Mãgureanu, Marcu Nicolici, Neta Soare, Marius Mã-
gureanu, Rozica Petra, Filuþa Bogdan, Lavinia Bîrso-
ghe, Liliana Popa, Manuela Motocu, Aneta ªiºu, Cris-
tian Bãnãþeanu, Ciri Mayer, Liviu Dicã,  Rãzvan Mãgu-
reanu împreunã cu orchestra ºi dansatorii Ansamblului
Folcloric „Maria Tãnase”. Conducerea muzicalã îi apar-
þine lui Cristian Pîrlea, iar coregrafia, lui Ionel Garoafã.
Prezentatoarea serii va fi actriþa Natasa Raab. Intrarea
se va face pe bazã de invitaþii, care se pot ridica de la

Un an de la trecerea în nefiinþã a maestrului Nicu Creþu.Un an de la trecerea în nefiinþã a maestrului Nicu Creþu.Un an de la trecerea în nefiinþã a maestrului Nicu Creþu.Un an de la trecerea în nefiinþã a maestrului Nicu Creþu.Un an de la trecerea în nefiinþã a maestrului Nicu Creþu.
Concert in memoriamConcert in memoriamConcert in memoriamConcert in memoriamConcert in memoriam

sediul instituþiei, din strada Criºului nr. 9, telefon
0351.423.574.

Nãscut pe 17 iulie 1947, la Mãceºu de Sus, judeþul
Dolj, Nicu Creþu a condus orchestra Ansamblului Folc-
loric „Maria Tãnase” chiar din anul înfiinþãrii, adicã din
1992, fiind unul dintre oamenii care au pus bazele aces-
teia. Mai târziu, în perioada 2003-2009, a fost ºi direc-
tor al ansamblului. Inginer de profesie, absolvent al
Facultãþii de Mecanicã din Timiºoara, a moºtenit dra-
gostea pentru folclor de la tatãl sãu. „Muzica este tot
ce ºtiu eu sã fac mai bine, de aceea mi-e atât de uºor sã
mã exprim prin ea. Cântecul popular este pentru mine
un crez, cel mai frumos dar oferit de Dumnezeu nea-
mului acesta, cea mai mare bogãþie spiritualã”, spunea
maestrul Nicu Creþu.

Este invitaþia lansatã de Teatrul
Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova la spectacolul „Salvatorii
melcilor” – scenariul ºi regia Bog-
dan-Cristian Drãgan, cu trei poe-
me de Nicolae Coande, avându-i
în distribuþie pe Anca Dinu, Petro-
nela Zurba, Geni Macsim, Haricle-
ea Nicolau, Tudorel Petrescu (apa-
riþii filmate: ªtefan Cepoi, Nataºa
Raab). Evenimentul va avea loc
sâmbãtã, 20 ianuarie, ora 19.00,
în Sala „Ion. D. Sîrbu”, a doua
reprezentaþie fiind anunþatã pentru
21 ianuarie, ora 19.00.

«Trei surori, actriþe, un frate,
actor ºi el, un tatã, profesor de
astronomie ºi o mamã, actriþã ce-

„Salvatorii melcilor” – premierã
la Teatrul Naþional Craiova

«Cât din adevãr este minciunã? Câtã
minciunã conþine adevãrul? Cât din fiinþa
lui lasã un actor pe scenã, dupã fiecare re-
prezentaþie? Cât din rolul unui actor dãi-

nuie în fiinþa sa, de îndatã ce fardurile dis-
par? Pentru a gãsi, mãcar în parte, rãspun-
surile la aceste întrebãri, vã invitãm sã ve-
deþi spectacolul „Salvatorii melcilor”».

lebrã, la care sa adaugã o psihote-
rapeutã, acestea sunt personajele
tragicomediei „Salvatorii melcilor”.
În fapt, aceastã piesã de teatru este
o pledoarie pentru spectacol, pen-
tru spectacolul de pe scenã sau din
platoul de filmare, dar, totodatã,
spectacolul vieþii, mai puternic
uneori decât orice plãsmuire ficþi-
onalã. Actorii joacã, dar se ºi joa-
cã, într-un carusel de întâmplãri
hazlii sau tragice care te fac sã te
întrebi dacã eºti pe scena unui te-
atru sau chiar în viaþa de zi cu zi a
celor care întruchipeazã persona-
jele. Dar nu vã lãsaþi înºelaþi: ni-
mic nu este ceea ce pare a fi», se
menþioneazã într-un comunicat de

presã al Naþionalului craiovean.
 Bogdan-Cristian Drãgan (n.

Bucureºti, 13 martie, 1956) a ab-
solvit iniþial Academia de Studii
Economice Bucureºti, Secþia Re-
laþii Economice Internaþionale
(1980), iar apoi Academia de Tea-
tru ºi Film Bucureºti, Regie film ºi
TV – clasa Dan Piþa ºi Valeriu Moi-
sescu (1993). Este doctor în ci-
nematografie ºi media al U.-

N.A.T.C. Bucureºti cu o lucrare
despre videoartã (2002). Este re-
gizorul mai multor filme, dar ºi pie-
se de teatru puse în scenã la Naþi-
onalul craiovean, participant la fes-
tivalurile internaþionale de la Mun-
chen, Cairo, Paris, Londra, Dres-
da, Dessau, Tel Aviv, Budapesta,
Bremen, New York. În prezent este
regizor artistic la TVR Craiova ºi
TVR 3.

Aºa sunt valsurile „Rosen aus
dem Suden” („Trandafiri din
sud”), op. 388; „Fruhlingsstim-
men” („Voci de primãvarã”), op.
410; „Kunstlerleben” („Viaþã de
artist”), op. 316; „Wiener Blut”
(„Sânge vienez”), op. 354; „Kai-
ser-Walzer” („Valsul imperial”),
op. 437; Valsul „An der schonen,
blauen Donau” („Dunãrea albas-
trã”), op. 314. Programul mai cu-
prinde Uvertura operetei „Die Fle-
dermaus” („Liliacul”); „Tritsch-
Tratsch” Polka, op. 214; „Unter
Donner und Blitz” („Tunet ºi ful-
ger”), polca rapidã, op. 324.

La pupitrul dirijoral se va afla
Walter Attanasi (Italia). Conside-
rat unul dintre cei mai interesanþi ºefi
de orchestrã ai generaþiei sale, a fost
invitat sã dirijeze un vast repertoriu
simfonic ºi de operã pentru diverse
ºi prestigioase colective artistice, te-
atre ºi festivaluri internaþionale. Ver-
satilitatea sa artisticã i-a oferit posi-
bilitatea de a colabora ºi cu mari jaz-
zmani ºi cu importante instituþii, pre-

cum Umbria Jazz, Global Forum din
Roma, Diane Reeves, Quincy Jones,
Stefano Di Battista, Roberto Gatto,
Danilo Rea, Flavio Boltro.

De-a lungul carierei sale artisti-
ce, a fost director muzical al Todi
Music Fest (S.U.A., Virginia), di-
rector de proiecte muzicale al Ope-
rei Africa din Pretoria – Johannes-
burg ºi dirijor principal invitat al
Orchestrei filarmonice „Bohuskav

Martinu” din Zlin. Este Cetãþean de
Onoare al oraºului Portsmouth din
Virginia, S.U.A. Actualmente, este
director al festivalurilor Italian Arte
Fest, Umbria Music Fest Interna-
tional ºi director muzical al Operei
Române din Craiova.

Concertul extraordinar de Anul
Nou al Filarmonicii „Oltenia” are
loc cu casa închisã atât astã-sea-
rã, cât ºi mâine-searã.

Orchestra Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia”
prezintã astã-searã ºi mâine-searã, de la ora 19.00,
Concertul extraordinar de Anul Nou, ce oferã spre
audiþie lucrãri din creaþia lui Johann Strauss-fiul.

Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
Concert de Anul Nou cu casa închisã
la Filarmonica „Oltenia”
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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



cuvântul libertãþii / 9joi, 11 ianuarie 2018 programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV

SÂMBÃTÃ - 13 ianuarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Cooltura (R)
11:30 Ediþie specialã
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Festivalul Naþional

deFolclor „Ioan Macrea”
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:05 Anchetele comisarului

Antonescu
23:35 Starea naþiei
00:35 Poveste dupã poveste

(R)
01:00 Tezaur folcloric (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360-GEO
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

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

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Dale lu Miticã
12:00 Euromaxx
12:30 Gala Umorului
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mncaþi
16:00 Handbal feminin
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mythica: n cãutarea

eroilor
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Rãtãcitoarea
2010, Germania, Austria,

Ungaria, Dramã, Istoric, Dragoste
00:20 Profeþiile Omului-Molie
2002, SUA, SF, Thriller
02:15 Rãtãcitoarea
2010, Germania, Austria,

Ungaria, Dramã, Istoric, Dragoste
04:20 Memorialul Durerii
05:10 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

05:55  Imnul României

TVR 2

07:40 Gardienii Galaxiei Vol. 2
09:55 O altã joacã de-a spionii
11:35 Paºii
13:15 Absolut fabulos: Filmul
14:45 Garden State
16:30 Maºina de bani
18:05 Vânãtorii de fantome
20:00 Nu te pune cu Zohan
21:55 Gardienii Galaxiei Vol. 2
00:10 O terapie pentru viaþã
02:35 Morgan
04:10 Capital propriu
06:00 Familia Hollar

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La mijloc
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
11:45 Ce spun românii (R)
12:45 Legendele toamnei
1994, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Western, Dragoste
15:15 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
2012, SUA, Comedie
17:30 Paulie
1998, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Un socru de coºmar
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Un socru de coºmar (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:30 Legendele toamnei (R)
1994, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Western, Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (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 Cum m-am îndrãgostit
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 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:30 Escrocul ºi-a gãsit naºul!
(R)

09:30 America în carantinã (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Mã scoþi din minþi! (R)
15:00 Asediaþi la domiciliu (R)
16:45 La bloc
18:45 Reþetã pentru dezastru
20:30 Air Force One
23:00 Casa Usher
00:45 Air Force One (R)
03:00 Cine A.M

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceste

varsta (R)
11:00 Spartacus
2004, SUA, Acþiune, Dramã
13:00 Observator
14:00 Beethoven 5
2003, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
16:00 Observator
17:00 Ceva nou
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 Neînfricatã
2012, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri
22:00 Prinþesa îndãrãtnicã 2 -

Nuntã
2004, SUA, Comedie
00:30 Jurassic Park III
2001, SUA, Aventuri, SF
02:00 E.T. Extraterestrul
1982, SUA, Aventuri, SF
04:00 Ceva nou (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:15 Profetul, aurul ºi ardelenii
1978, Romania, Aventuri,

Comedie, Western
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Întoarcerea Panterei Roz
1975, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
01:45 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Asta-i România! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
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 Bocet vesel
15:00 Pãcalã
1974, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Furie in cer
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
00:30 Umbre de îndoialã
1998, SUA, Mister, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Furie în cer (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
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 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
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 “Faceti jocurile“ - Poker ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

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

PRO X

DUMINICÃ - 14 ianuarie

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 România mea
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Handbal feminin: ASC

HCM Slobozia - U Cluj
18:10 Lozul cel mare
18:45 România în versiune

francezã
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Festivalul Naþional

deFolclor „Ioan Macrea” (R)
23:00 Garantat 100%
00:00 Dosar România (R)
01:00 România mea (R)
02:00 Cooltura (R)
02:50 România în versiune

francezã (R)
03:05 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme
12:00 Azi despre mâine (R)
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 ªantaj
1982, România, Acþiune
14:50 Poate nu ºtiai
15:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 ªtefan cel Mare - Vaslui

1475
1975, România, Dramã, Istoric
22:10 Mongolul
2007, Germania, Dramã, Istoric
00:25 ªantaj (R)
1982, România, Acþiune
02:05 ªtefan cel Mare - Vaslui

1475 (R)
1975, România, Dramã, Istoric
03:50 Mongolul (R)
2007, Germania, Dramã, Istoric
05:55 Poate nu ºtiai
06:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
06:10 Imnul României
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 The Rocky Horror Picture
Show: Sã o luãm de la capãt

09:00 Kung Fu Panda 3
10:35 Nu te pune cu Zohan
12:30 Triplu X: Întoarcerea lui

Xander Cage
14:20 Cartea iubirii
16:05 Kung Fu Panda 3
17:40 Garduri
20:00 Logan
22:20 Tovarãºul miliþian
23:00 Sin City
01:05 Lumea de Dincolo:

Rãzboaie Sângeroase

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat (R)
2012, SUA, Comedie
12:15 Ce spun românii (R)
13:15 Paulie (R)
1998, SUA, Aventuri, Comedie
14:45 Rocky
1976, SUA, Acþiune
17:00 Mereu în offside
2012, SUA, Comedie, Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Stãpânul inelelor: Cele

douã turnuri
2002, SUA, Noua Zeelanda,

Acþiune, Aventuri, Fantastic
23:45 Misiune de recuperare 2
2013, Tailanda, Acþiune
01:30 Stãpânul inelelor: Cele

douã turnuri (R)
2002, SUA, Noua Zeelanda,

Acþiune, Aventuri, Fantastic
04:15 Apropo Tv (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 Cum m-am îndrãgostit
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 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:30 La Mãruþã (R)
09:15 Mã scoþi din minþi! (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Reþetã pentru dezastru

(R)
14:45 Escrocul ºi-a gãsit naºul!

(R)
16:30 La bloc
18:30 Spãrgãtorul de nuci 3D
20:30 Promisiunea
22:45 12 ani de sclavie
2013, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric
01:15 Promisiunea (R)
2014, Australia, Turcia, SUA,

Dramã, Rãzboi
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceste

varsta (R)
11:00 Beethoven 5 (R)
2003, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
13:00 Observator
14:00 Neînfricatã (R)
2012, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri
16:00 Observator
17:00 Prinþesa îndãrãtnicã 2 -

Nuntã (R)
2004, SUA, Comedie
19:00 Observator
20:00 Sahara
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Clinica
2002, SUA, Crimã, Horror,

Mister, Thriller
00:30 Sahara (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri
02:30 Observator (R)
03:15 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
04:00 Clinica (R)
2002, SUA, Crimã, Horror,

Mister, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Profetul, aurul ºi ardelenii

(R)
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Întoarcerea Panterei Roz

(R)
1975, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
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 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Conspiraþia (R)
1972, România
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 Umbre de îndoialã (R)
1998, SUA, Mister, Thriller
05:00 Apel de urgenþã (R)
05:45 Focus 18 (R)
06:45 Teleshopping

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
2011, SUA, Comedie
2011, SUA, Comedie
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
2002, România, Comedie

PRO X
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu prevederile

art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespun-
zãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotãrârea nr. 286/2011, ast-
fel cum a fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr. 1027/2014, Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la
sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr.
32, pentru ocuparea a 3 (trei) posturi vacan-
te în regim contractual, pe perioadã nede-
terminatã, de „ingrijitor”, în cadrul Serviciu-
lui Juridic ºi Administrativ. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune pânã pe
data de 25.01.2018, orele 15.30 la sediul Di-
recþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, din
Craiova, str. Constantin Lecca, nr. 32. Con-
cursul pentru ocuparea posturilor vacante
va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: - selecþia dosarelor de înscriere –
26.01.2018 ora 1200 - proba scrisã - 02.02.2018
ora 10oo - interviul – 07.02.2018 ora 10oo. Po-
trivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în
vederea participãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: Condiþii generale: a) are cetãþenia româ-
nã, cetãþenie a altor state membre ale Uniu-
nii Europene sau a statelor aparþinând Spa-
þiului Economic European ºi domiciliul în
România; b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; d) are capacitate de-
plinã de exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru care can-
dideazã, atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; f) îndeplineºte con-
diþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau
alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postu-
lui scos la concurs; g) nu a fost condamna-
tã definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului ori contra
autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu ser-
viciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar face-
o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu
excepþia situaþiei în care a intervenit reabili-
tarea. Condiþii specifice: - studii medii/gene-
rale; - vechime in munca: 3 – 4 ani. Detalii
privind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la avizierul Direc-
þiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj ºi Com-
partiment Resurse Umane-persoanã de con-
tact, Brãiloiu Lenuþa sau Berceanu Florenti-
na Laura, la telefon  0251/415.841.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã 3 camere ºi
balcon comuna Izvoare-
Dolj- Convenabil.  Vând
teren intravilan 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 Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
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.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi bu-
jori, suprafaþa 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 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 saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex în
stare bunã- 120 lei, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. 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 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 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 douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj, cu

sediul în municipiul Craiova, str. Vulturi nr. 19,
organizeazã concurs, prin recrutare cu perso-
nal din sursã externã, în conformitate cu pre-
vederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Re-
gulamentului - cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în gra-
de sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din sectorul buge-
tar plãtit din fondurile publice, pentru ocupa-
rea urmãtoarelor posturi vacante: - 1 post de
refent II-IA. Condiþii: studii liceale cu diplomã
de bacalaureat; atestat competenþe digitale uti-
lizare calculator sau curs de operare calcula-
tor. Nu necesitã vechime în muncã. Concursul
se desfãºoarã la sediul I.P.J. Dolj, în data de:
02.03.2018, ora 1000 - proba scrisã, 07.03.2018,
ora 1000 - interviul. - 1 post de îngrijitor. Condiþii:
studii gimnaziale. Nu necesitã vechime în mun-
cã. Concursul se desfãºoarã la sediul I.P.J. Dolj,
în data de: 02.03.2018, ora 1000 - proba practicã
07.03.2018, ora 1000 - interviul. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului în Monitorul Oficial. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul instituþiei sau la
telefon: 0251/407500, interior 20113, 20114.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 11 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:

Vând 2 electromotoare tri-
fazate 3 KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
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 maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.

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.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Proprietar cumpãr aparta-
ment 2 camere ºi garso-
nierã. Telefon: 0745/
589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere garso-
nierã zona 1 Mai (Facul-
tatea de Medicinã). Tele-
fon: 0748/102.286.

Spaþiu ultracentral, excep-
þional pentru înfrumuseþa-
re saloane cabinete me-
dicale. Telefon: 0722/
956.600.

PIERDERI
Pierdut certificat înre-
gistrare scuter cu nr. în-
matriculare Craiova
0179,  Nr. identificare
ZD4THG0078S025710- K
801980. Se declarã nul.

DECESE
Ani ºi Lisandru Manda
anunþã cu nestãpânitã
durere despãrþirea de
MANDA GENICA. Înhu-
marea se va face joi, 11
ianuarie 2018, ora
12,00, la Cimitirul Ro-
boaica din Craiova.
Dumnezeu sã o aibã în
Paza Sa Sfântã.

CONDOLEANÞE
Familia Chichea si familia
Olaru-Manda anunþã cu
nestãpânitã durere trece-
rea în nefiinþã a celei ce a
fost pentru ei mãtuºa
MANDA GENICA. Dumne-
zeu s-o aibã în pazã!

Primãria comunei Mîrºani, judeþul Dolj cu sediul în
comuna Mîrºani, str. Principalã nr. 241, organizeazã
concurs pentru ocuparea funcþiei publice de execuþie
temporar vacante de consilier grad profesional supe-
rior clasa I în cadrul compartimentului agricol.  Con-
cursul va avea loc la sediul Primãriei comunei Mîr-
ºani, judeþul Dolj, în data de 22.01.2018 ora 1000 proba
scrisã, iar în data de 25.01.2018 ora 1000, proba de
interviu

    Dosarele de înscriere se pot depune la Primãria co-
munei Mîrºani, judeþul Dolj  în termen de 8 zile de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României – partea
a III-a conform art. 72 alin(1) din HG 611/2008.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în
mod obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din
HG 611/2008 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

   Condiþii de participare:

I. consilier grad profesional superior clasa I în ca-
drul compartimentului agricol.

- candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile pre-
vãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Sta-
tutul funcþionarilor publici (r2) cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare

       - studii superioare agricole, horticole, sau zooteh-
nice   de lungã duratã  absolvite cu diplomã de licenþã

       -  vechime în specialitatea studiilor conform art.
57 alin. (5) lit ,,c,, din Legea nr.188/1999 r2 – minim
9 ani

  Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon:
0251/336106.

Primãria comunei Ghidici, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant
de Muncitor I (în cadrul compartimentului Deservire).

Concursul se organizeazã in intervalul 21.02 –
23.02.2018 la sediul Primãriei Ghidici, astfel, în data de
21 februarie 2018 , ora 10:00 ,proba scrisã ºi în data de
23 februarie 2018 ,ora 10:00, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în ter-
men de 20 de zile de la data publicãrii în ziarul Cuvân-
tul Libertãþii (11.01.2018 – data publicãrii).

I. Condiþii generale de participare la concurs, sunt
cele prevãzute la art.3 din Hotãrârea de Guvern nr.
286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant corespunzãtor funcþiilor contractuale
ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profe-
sionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice

II. Condiþii specifice de participare la concurs
pentru:

- Muncitor I în cadrul compartimentului Deservire al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Ghi-
dici, judeþul Dolj:

- 10 clase + ªcoalã profesionalã având calificarea
mecanic;

- vechime în specialitate – nu este cazul.

Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la tele-
fon:0251/323352.

Dorim sã intrãm în posesia exemplarului ziarului în
care apare anunþul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Casa Fotbalului gãzduieºte astãzi trage-
rea la sorþi a sferturilor de finalã ale Cupei
României. Evenimentul va avea loc în sala
„Nicolae Dobrin” începând cu ora 11.30.
Echipele calificate în aceastã fazã, printre
care ºi Universitatea Craiova, vor fi reparti-
zate într-o singurã urnã, fãrã capi de serie.
Aºadar, adversara ªtiinþei se va alege dintre
echipele: FCSB, Dinamo, FC Botoºani, As-
tra, CSMP Iaºi, Gaz Metan Mediaº ºi FC
Hermannstadt. Jocurile din sferturile de fi-
nalã se disputã în sistem eliminatoriu,
într-o singurã manºã, pe terenul echi-
pei de categorie inferioarã sau mai slab
clasatã în campionatul precedent. Ast-
fel, Universitatea Craiova va juca pe
teren propriu numai dacã întâlneºte pe
FCSB sau Dinamo, echipele care au
depãºit-o în stagiunea trecutã. În ca-
zul în care jocurile din Cupa României
urmeazã sã fie televizate în direct ºi
sunt programate în nocturnã, iar clu-
bul organizator nu dispune de un sta-
dion dotat cu instalaþie de iluminat, jo-
cul se va programa pe un stadion din

Selecþionerul a fost prezent ieri la antrenamentul
de dimineaþã al alb-albaºtrilor, în Antalya

Dupã tevatura provocatã de
convocãrile de faþadã ale lui Ban-
cu ºi Bãluþã pentru amicalele cu
Turcia ºi Olanda, selecþionerul
Cosmin Contra a încercat sã facã
paºi de împãcare cu gruparea din
Bãnie, jignitã într-un fel de modul
cum i-au fost trataþi jucãtorii la acea
acþiune a tricolorilor. Dupã ce a fost
prezent în Bãnie, la ultimul meci al
ªtiinþei din 2017, cel cu CFR, Cos-
min Contra i-a vizitat pe alb-albaºtri
ºi în cantonamentul din Antalya.
„Guriþã” s-a întreþinut pe parcur-
sul antrenamentului de ieri diminea-
þã al juveþilor cu Devis Mangia, iar
apoi a purtat discuþii ºi cu jucãtorii
pasibili de convocare. Despre dia-
logul cu italianul de pe banca Uni-
versitãþii, Cosmin Contra a spus:
„Devis e un bãiat extraordinar. ªi
când ne-am duelat la Craiova am
vorbit preþ de 20 de minute ºi l-am
ºi felicitat pentru munca pe care a
depus-o. Un antrenor care a schim-
bat ceva în jocul Craiovei, se vede,
iar asta e cel mai important”. Se-
lecþionerul s-a arãtat impresionat
de stadionul ºi atmosfera de pe

noua arenã a Craiovei: „Am fost
pe noul Oblemenco. Dacã am avea
asemenea stadioane peste tot, am
avea o afluenþã mult mai mare de
public. Lumea nu vine doar sã vadã
un meci de fotbal, trebuie sã se
simtã ºi bine pe stadion”. Cât des-
pe alb-albaºtrii care pot face pasul
spre lotul naþional, „Guriþã” a pre-
cizat: „Toatã lumea are porþile des-
chise la naþionalã. Mitriþã trebuie
sã joace la fel de bine ca ºi pânã
acum ºi vom vedea ce se va în-
tâmpla”. Selecþionerul îl sfãtuieºte
pe cãpitanul Craiovei sã nu plece
la FCSB, în ciuda ofertelor ºi Gigi
Becali: „Craiova se bate la titlu ºi e
ok ca Bãluþã sã rãmânã, sã-ºi con-
tinue contractul”. Selecþionerul
Cosmin Contra se aflã în aceastã
perioadã în Turcia, pentru a moni-
toriza jucãtorii echipelor din Liga I
care efectueazã stagii de pregãtire
cu amicale în zonã, dar ºi fotbaliº-
tii români care evolueazã în Super-
liga turcã. Primul amcial al Univer-
sitãþii Craiova este programat du-
minicã, împotriva formaþiei din liga
a III-a germanã, SV Meppen. Con-

tra îºi pregãteºte planul de atac
pentru Liga Naþiunilor, noua com-
petiþie organizatã de UEFA, care va
începe în septembrie ºi la care vor
participa 55 de echipe naþionale din

Europa. Liga Naþiunilor va oferi cei
patru capi de serie dintre cele 24
de echipe participante la Campio-
natul European din 2020. Echipa
naþionalã a României nu are niciun

meci oficial în urmãtoarele opt
luni, iar peste douã sãptãmâni îºi
va afla adversarele din Liga Naþiu-
nilor. Tragerea la sorþi va fe pe 24
ianuarie, la Lausanne.

Markovic, chemat la naþionala under 17 a României
Atacantul care a debutat pre-

matur, la nici 16 ani, în prima
echipã a Universitãþii Craiova, Jo-
van Markovic, a fost chemat la
naþionala under 17 a României
pentru „dublã” amicalã împotriva
selecþionatei similare a Turciei,
care se va disputa chiar în Anta-
lya. Dupã ce în ultima perioadã nu
a mai apãrut în prim-plan, atacan-
tul nãscut în 2001 a fost inclus în
lotul Universitãþii Craiova pentru
stagiul din Turcia. Fotbaliºtii an-
trenaþi de Sorin Colceag s-au reu-
nit deja în þarã, urmând ca în data
de 15 ianuarie 2018 sã facã ºi
Markovic joncþiunea cu lotul în
Antalya. Dubla dintre România ºi

Turcia la nivelul naþionalelor un-
der 17 va avea loc pe 16 ºi 18 ia-
nuarie, de la ora 13, respectiv 11,
la „Emirhan Sports Complex” din
Antalya. Dupã cele douã jocuri,
Markovic va reveni în cantona-
mentul ªtiinþei, de la hotelul Pa-
pillon Belvil. Lotul României un-
der 17 îi cuprinde pe: Portari: Ale-
xandru ªerban (Academia Gh.
Hagi), Luis Ludoºan (FC Aug-
sburg); Fundaºi: Alex Georgescu
(Academia Gh. Hagi), Antonio
Vlad (Academia Gh. Hagi), Andres
Dumitrescu (FC Piteºti 2008),
Marcel Chiorean (Sporting Junio-
rul Vaslui), Alexandru Catrici (Nu-
ova Mama Mia Becicherecu Mic),

Gabriel Boloca (Juventus Torino),
Loren Niþã (CNP Tg. Mureº/In-
terstar Sibiu), Rãzvan Ilan (CNP
Tg. Mureº/ LPS Banatul); Mijlo-
caºi: Iulian Ilie (Sportul Snagov),
Vlad Mitrea (Inter Milano), Aurel
June (Sporting Junior Vaslui),
Andrei Mãrginean (CS Zlatna),
Raul ªteau (CNP Tg. Mureº/ Vii-
torul Cluj), Darius Ghindovean
(MSV Duisburg), Alexandru Ne-
grean (Academia Gh. Hagi), Bog-
dan Cãlin (Academia Gh. Hagi);
Atacanþi: Jovan Markovic (Uni-
versitatea Craiova), Alexandru
Dumitru (Atletico Madrid), David
Miculescu (UTA Arad), Daniel
Toma (Dunãrea Cãlãraºi).

Azi se stabilesc sferturile Cupei României
localitatea cea mai apropiatã, care îndepli-
neºte condiþiile regulamentare necesare dis-
putãrii jocului ºi televizãrii. Jocurile din ca-
drul sferturilor Cupei României vor avea loc
marþi/miercuri/joi 27 februarie/28 februarie/
1 martie. Pânã în aceastã fazã, Universita-
tea a eliminat formaþiile Sepsi Sf. Gheorghe,
scor 2-0, ºi CS Afumaþi, scor 3-2, dupã pre-
lungiri. Anul trecut, Universitatea a fost eli-
minatã în semifinalele Cupei de FC Volun-
tari, echipa care avea sã câºtige trofeul.
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Într-un meci din etapa a 11-a a Ligii
Florilor, SCM Craiova a trecut ieri, în Sala
Polivalentã, cu 29-24, la pauzã 13-12, de
Rapid Metrou Bucureºti. Oaspetele, în-
curajate de fanii rapidiºti, au dat o repli-
cã peste aºteptãri, în timp ce fetele lui
Bogdan Burcea parcã au jucat cu frâna
trasã, desprinzându-se abia în repriza
secundã. Au jucat pentru SCM: Duman-
ska, Stanciu (portari), Ticu 8 goluri, Ni-

Handbalistele Craiovei au învins Rapidul
kolic 5, Florianu 5, Klikovac 3, Rãdoi 3,
Popescu 2, Ardean 1, Stoican 1, Vizitiu
1, Trifunovic, ªelaru.

SCM Craiova revine pe locul 3 în cla-
sament, cu 23 de puncte, dupã ce fusese
depãºitã de Mãgura Cisnãdie, victorioasã
la Bistriþa. Meciul de ieri s-a jucat pe un
teren trasat special pentru meciul de sâm-
bãtã, ora 18, din grupele Cupei EHF, cu
danezele de la Randers.


