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- Popescu de când e direc-
tor, are numai costume din
catifea reiatã, dar dacã bagã
adânc mâna, o sã aibã costum
din pânzã vãrgatã.
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Administratorul unor societãþi
comerciale din Dolj a fost con-
damnat definitiv la 6 ani de în-
chisoare cu executare pentru eva-
ziune fiscalã în formã continua-
tã. Bãrbatul a fost trimis în ju-
decatã de procurorii DNA – Ser-
viciul Teritorial Craiova în urmã
cu mai bine de doi ani ºi jumãta-
te, fiind acuzat cã ar fi creat un
prejudiciu de 11.110.028 lei
(3.224.569 euro) bugetului de stat
prin derularea unor operaþiuni
comerciale fictive cu cereale.
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Dupã surmontarea ultimelor
obstacole, de principiu, în nego-
cierile antamate între CSU-CDU
ºi SPD, la sediul social-democ-
rþailor din Berlin, Angela Mer-
kel s-a arãtat, ieri-dimineaþã, în
sfârºit, convinsã cã l-a înduple-
cat pe „cãposul” Martin Shultz.
Dupã cinci zile consecutive de
discuþii. Chiar presa strãinã re-
marcã faptul cã negocierile cu
SPD, de aceastã datã, premergã-
toare resistematizãrii vechi coa-
liþii, botezatã acum „coaliþia per-
danþilor”, fiindcã ambele parti-
de au fost sancþionate la scruti-
nul legislativ, marcat de ascen-
siunea extremei drepte...
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Ieri, la sediul Batalionului 26 Infan-
terie „Neagoe Basarab” a avut loc cere-
monia prilejuitã de transferul de autori-
tate al contingentelor militare din Polo-
nia, rotaþia I ºi rotaþia a-II-a. Contin-
gentul polonez este parte componentã a
iniþiativei comune, având misiunea de a
contribui la asigurarea prezenþei conso-
lidate în Sud-Estul Alianþei, în confor-
mitate cu mãsurile adoptate în cadrul
Summit-ului NATO de la Varºovia din
2016. Contingentul polonez este afiliat

Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Ba-
sarab” din cadrul Brigãzii Multinaþiona-
le Sud-Est, iar durata unei rotaþii în Ro-
mânia pentru fiecare contingent este de
aproximativ ºase luni. La evenimentul
de ieri au participat oficialitãþi din ca-
drul Ministerului Apãrãrii Naþionale, re-
prezentanþi ai Comandamentului Ope-
raþional al Forþelor Armate Poloneze ai
Ambasadei Poloniei la Bucureºti, ºi nu
în ultimul rând, reprezentanþi ai admi-
nistraþiei publice locale.
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Medicul

Mihai Lucan,

plasat în arest

la domiciliu

Curtea de Apel Bucu-
reºti a decis, ieri, plasa-
rea în arest la domiciliu
a medicului Mihai Lu-
can, acesta fiind acuzat
de devalizarea Institutu-
lui Clinic de Urgenþã.
“Impresia mea este cã
procesul nu este procesul
lui Mihai Lucan, Institu-
tului de Transplant din
Cluj sau a clinicii priva-
te. Este procesul medici-
nei româneºti. Si poate,
cu ocazia asta, ºi cu
ajutorul dumneavoastrei,
trebuie relevat de fapt în
ce situaþie se gãseºte
întreaga medicina româ-
neascã. Institutul a fost
parte unui sistem sani-
tar. Timp de 20 de ani a
fost controlat, evaluat ºi,
dintr-o datã, în 2016 ºi
2017 a devenit un ele-
ment”..., a declarat
Mediul Mihai Lucan la
Curtea de Apel. Mihai
Lucan a fost reþinut în
21 decembrie, iar în 22
decembrie, judecãtorii de
la Tribunalul Bucureºti
au decis sã respingã
cererea de arestare
preventivã a DIICOT,
dispunând cercetarea
sub control judiciar.
DIICOT a contestat
controlul judiciar. Ma-
gistratul care a respins
arestarea a criticat mai
multe aspecte reþinute de
procurorul de caz, menþi-
onând cã probatoriul este
superficial.
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„Aceasta este prima vizitã în
România a unui Prim-ministru al
Japoniei ºi are loc în contextul
aniversãrii a 5 ani de la conveni-
rea, în 2013, a Parteneriatului
Reînnoit dintre România ºi Japo-
nia. Cu prilejul primirii la Pala-
tul Cotroceni, vor avea loc con-
vorbiri în format restrâns, convor-

Mai greu cu Shultz decât cu Putin!Mai greu cu Shultz decât cu Putin!Mai greu cu Shultz decât cu Putin!Mai greu cu Shultz decât cu Putin!Mai greu cu Shultz decât cu Putin!
MIRCEA CANÞÃR

Dupã surmontarea ultimelor
obstacole, de principiu, în ne-
gocierile antamate între CSU-
CDU ºi SPD, la sediul social-
democrþailor din Berlin, Ange-
la Merkel s-a arãtat, ieri-dimi-
neaþã, în sfârºit, convinsã cã
l-a înduplecat pe „cãposul”
Martin Shultz. Dupã cinci zile
consecutive de discuþii. Chiar
presa strãinã remarcã faptul cã
negocierile cu SPD, de aceas-
tã datã, premergãtoare resis-
tematizãrii vechi coaliþii, bote-
zatã acum „coaliþia perdanþi-
lor”, fiindcã ambele partide au
fost sancþionate la scrutinul le-
gislativ, marcat de ascensiunea
extremei drepte, au fost mai
lungi decât cele cu Vladimir
Putin, pentru încheierea pri-
mului acord de la Minsk, în
2015, când acompaniatã de
Francois  Hollande,  Angela
Merkel a scos-o la capãt. Acor-
dul are 24 pagini. Dacã mili-
tanþii partidului social-demo-
crat confirmã înþelegerea, Ger-
mania va avea cât de curând,

nu mai devreme de luna mar-
tie, un nou guvern. Teoretic,
Angela Merkel poate sã spere,
deº i  dupã  eºecu l  fo rmãr i i
„coaliþiei Jamaica” (cu libera-
lii ºi cu verzii) a trebuit sã facã
diligenþe stãruitoare pe lângã
social-democraþi, tentaþi de o
mãrturisitã curã de opoziþie.
Cum ipoteza unui guvern mi-
noritar nu a surâs o clipã can-
celarului, ca sã nu mai aducem
în discuþie ideea unor noi ale-
geri, de bunã seamã cã Angela
Merkel a fãcut destule conce-
sii, probând de-a lungul tim-
pului sã ºtie sã iese, cu abili-
tate, din impasuri deloc uºoa-
re. Povestea, repetãm, nu este
însã terminatã, fiindcã un Con-
gres extraordinar al social-de-
mocraþilor (SPD) programat la
21 ianuarie a.c., la Bonn, va
trebui sã valideze acordul ne-
gociat de Martin Shultz. ªi re-
ticenþele persistã. Nu puþine
puncte fiind deosebit de sen-
sibile. Mai întâi, între primele
elemente distilate de presa de

ieri, chestiunea imigranþilor:
conservatorii bavarezi CSU,
aliaþii CDU, au abordat o linie
durã în privinþa azilului. Acor-
dul prevede ca numãrul refu-
g ia þ i lo r  sã  nu  depãºeascã
220.000 pe an, iar grupurile fa-
miliale sã fie limitate la 1.000
de persoane pe lunã. Social-
democraþii au pus pe masã o
reformã a asigurãrilor de sã-
nãtate ,  respinsã apr ior i  de
creºtin-democraþi. De aseme-
nea, n-au reuºit sã impunã o
creºtere a fiscalitãþii pe marile
venituri. Au obþinut în schimb
alte „victorii”, sã le spunem
aºa.  De pi ldã,  s-au pus de
acrod, pe o reformã a finanþe-
lor. În fine, Europa a fost o
altã temã majorã de discuþie.
Acordul prevãzând „întãrirea
zonei euro” – bugete specifice
pentru stabilitatea economicã
ºi convergenþã socialã, dar ºi
susþinerea reformelor structu-
rale – dar ºi alte clauze. În dis-
cursul de Anul Nou, Angela
Merkel spunea cã vede viito-

rul Germaniei „inseparabil” de
cel al Europei. Cele 27 de sta-
te urmând a deveni mai puter-
nice ca or icând,  acþ ionând
împreunã ca o comunitate cât
mai stabilã. Misiunea formãrii
noului Guvern a fost asumatã
ca o obligaþie moralã, fiindcã
„lumea nu stã dupã noi”. Cu
un excedent bugetar, de peste
38 miliarde euro, în 2017, se
spune fãrã precedent, acordul
dintre social-democraþi ºi de-
mocrat-creºtini este conside-
rat defavorabil pentru ambele
partide. Ceea ce meritã reþinut
totuºi, din toatã povestea, este
redemonstrarea desãvârºitei
rigori germane, seriozitatea
maximã în discuþii ºi cãutarea,
cu supleþe, a unui compromis,
cât mai înþelept, pentru ambe-
le pãrþi. În aceeaºi notã, atitu-
dinea sobrã a presei, prin re-
primarea curiozitãþilor facile,
pe timpul negocierilor prelun-
gite. Din acest punct de vede-
re, sunt multe de învãþat, in-
clusiv în plan politic.

Liviu Dragnea, prima declaraþie în conflictul premier-ministrul de Interne:

“Eu încã sper ca Mihai Tudose
sã rãmânã prim-ministru”

“Eu încã sper ca Mihai Tudo-
se sã rãmânã premier”, a decla-
rat ieri Liviu Dragnea, aflat la Ba-
cãu, rãspunzând astfel unei între-
bãri legate de afirmaþiile lui Cãtã-
lin Rãdulescu privind posibila re-
tragere a susþinerii acordatã Exe-
cutivului Tudose. ”Bravo, Car-
men Dan, ºah mat! Ca membru
vechi, al partidului meu,PSD,
solicit întrunirea de urgentã a
CEX -ului, pentru a hotãrî, dacã,
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dupã ieºirea necontrolata ºi nesta-
tutarã a premierului Tudose, mai
susþinem echipa Tudose -Ciolacu
la guvernare, ºi dacã dupã ieºiri-
le repetate in mass- media, con-
trare pozitiilor partidului, ºi in-
subordonarea fata de deciziile
partidului, mai pot fi menþinuþi
in funcþie, aceºti doi colegi, care
nu au înþeles nici in ultimul ceas,
ca nu au ajuns prin niciun con-
curs in aceste funcþii, ci au fost

puºi acolo de cãtre partid ºi ca sa
realizeze programul partidului”, a

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ieri la Bacãu
cã sperã ca Mihai Tudose sã rãmânã premier, rãspunzând
astfel unei întrebãri legate de declaraþiile din ultimele 24
de ore ale unor lideri social democraþi care spun cã în CEx
trebuie sã se discute înlãturarea lui Tudose.

Preºedintele Klaus Iohannis, se va întâlni marþi, la Cotro-
ceni, cu premierul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei ofi-
ciale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la Bucu-
reºti, unde vor discuta despre cooperarea româno-japonezã
în plan multilateral ºi consolidarea relaþiilor.

biri în plenul delegaþiilor, decla-
raþii de presã ºi un dineu oficial
pe care Preºedintele Klaus Iohan-
nis îl va oferi în onoarea Prim-
ministrului Shinzo Abe. Agenda
convorbirilor include stadiul ºi
perspectivele de consolidare a re-
laþiilor foarte bune de Parteneriat
Reînnoit dintre România ºi Japo-

nia, la nivel politic, economic,
cultural, al securitãþii ºi al relaþii-
lor inter-umane. De asemenea, vor
fi abordate subiecte precum coo-
perarea Japoniei cu Uniunea Eu-
ropeanã, inclusiv în contextul
Acordului de Parteneriat Econo-
mic dintre Japonia ºi Uniune, evo-
luþiile la nivel regional, cu accent
asupra dosarului nord-coreean,
respectiv cooperarea româno-japo-
nezã în plan multilateral”, potri-
vit unui comunicat al Administra-
þiei Prezidenþiale.

Premierul nipon Shinzo Abe ur-
meazã sã întreprindã, la mijlocul

lunii ianuarie, vizite oficiale în ºase
state europene, printre care ºi Ro-
mânia, informa în urmã cu câte-
va zile agenþia japonezã de ºtiri
Kyodo.

Premierul nipon va ajunge ºi în
þara vecinã Bulgaria, în condiþiile
în care aceasta a preluat luni pre-
ºedinþia prin rotaþie a Consiliului
Uniunii Europene. Shinzo Abe vrea
sã discute cu oficialii de la Sofia în
legãturã cu intrarea în vigoare în
anul 2019 a unui acord comercial
între Japonia ºi Blocul comunitar,
informeazã site-ul cotidianului The
Baltic Times.

scris, joi seara, deputatul PSD Cã-
tãlin Rãdulescu pe Facebook.



cuvântul libertãþii / 3sâmbãtã, 13 ianuarie 2018 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Nu îmi place, uneori chiar deloc, dis-
cursul premierului Mihai Tudose, deºi
vine de la Brãila, oraºul de la Dunãre,
din care a plecat în lume Panait Istrati,
al cãrui nume îl poartã o arterã din Nisa,
ºi faptul cã este validat ca un bun ºahist,
mã determinã sã-l privesc în apariþiile
TV. ªi apoi, este prim-ministrul þãrii.
Însã interviul de acum câteva zile, la un
post de televiziune cu audienþã, acordat
lui Mihai Gâdea, nu i-a ieºit convenabil.
Dimpotrivã. S-a arãtat insuficient pre-
gãtit, inclusiv pentru „discuþia momen-
tului”, legatã de poliþistul pedofil, care
reverbera în toatã þara. Daca era exce-
siv de revoltat sau doar voia sã mimeze
o asemenea stare, este greu de spus.
Dar ce om normal nu-i împãrtãºea su-

O rãstãlmãcire care nu îºi avea sensul!O rãstãlmãcire care nu îºi avea sensul!O rãstãlmãcire care nu îºi avea sensul!O rãstãlmãcire care nu îºi avea sensul!O rãstãlmãcire care nu îºi avea sensul!
MIRCEA CANÞÃR

Meteorologii de la Administra-
þia Naþionalã de Meteorologie
(ANM) au emis, vineri, o informare
meteo de vânt, lapoviþã, ninsoare
ºi rãcire accentuatã a vremii, care
a intrat în vigoare chiar din seara
respectivã ºi este valabilã pânã du-
minicã dupã-amiaza, în întreaga
þarã. Potrivit acestora, în acest
week-end, vântul se va intensifica
treptat, la început în regiunile su-
dice ºi la munte, iar pe parcursul
zilei de sâmbãtã ºi în centrul ºi
nord-vestul þãrii. Duminicã, inten-
sificãri temporare ale vântului vor
mai fi în Dobrogea, mai ales în zona
litoralului, în sudul Banatului ºi,
local, în Muntenia. Tot ãn aceastã

pãrarea de circumstnaþã legatã de un
asemenea subiect? Sã scoatem din rãs-
punsurile premierului, ingredientele le-
gate de „meciul” sãu personal cu Liviu
Dragnea, via ministrul de interne Dan
Carmen. ªi a spus aºa, potrivit steno-
gramei, Mihai Tudose: „Cred cã pedeap-
sa cu moartea este puþin pentru anumi-
te inftracþiuni. Mã va costa mult ceea
ce spun acum, dar îmi asum. Mã refer
la persoanele care nenorocesc un copil
(...) ºi mai este ceva: tragedia este când
afli cã este recedivist. Pentru cã a mai
comis-o, l-au prins ºi l-au trimis la puº-
cãrie, ºi, dupã trei ani, a fãcut-o iar. Este
inacceptabil aºa ceva. Pentru astfel de
cazuri închisoarea pe viaþã este partea
cea mai dulce”. Mihai Tudose este ºi el

pãrinte, ºi putea vorbi ºi în aceasta ca-
litate. Am putea invoca o magnitudine a
indignãrii, de care era cuprins. Din ana-
liza textului, topica propoziþiilor, sensul
cuvintelor, punerea accentelor, nu rezul-
tã deloc altceva, decât cel mult, o fero-
citate de suprafaþã – umanã – exprima-
tã, poate, cu un neexersat talent drama-
tic. S-a pregãtit pentru ceea vroia sã ex-
prime, cum a ºi anunþat, asta însemnând
cã „nu ºi-a trimis gura la plimbare”.
Unde a decriptat preºedintele UDMR,
Kelemen Hunor, „o propunere fãrã con-
secinþe politice a reintroducerii pedep-
sei capitale”, nu ºtim. ªi exagerarea este
regretabilã. Kelemen Hunor, fost jurna-
list, înainte de a fi politician, pare o fi-
gurã aparte în peisajul lumii politice de

la noi. Vorbeºte de regulã îngrijit ºi lasã
o impresie urbanã. Are stil, cadenþã ºi
apreciatã logicã. Rãstãlmãcirea spuse-
lor prim-ministrului României, repetãm,
pe un fond de emoþie imensã, în care
bãnuim s-a regãsit, nu-l avantajeazã.
Dincolo de idiosincrazii de cricumstan-
þã, nu poþi „sã-l plesneºti” pe premier,
rãstãlmãcindu-i o afirmaþie, care a su-
nat aºa cum am arãtat, pentru declara-
þia fãcutã privind autonomia Þinutului
secuiesc, în contextul cunoscut, asupra
cãruia nu stãruim. Oricum, ºi Kelemen
Hunor s-a arãtat în disjuncþie cu sine,
dacã nu epuizat, devitaminizat, neoxi-
genat. ªi e pãcat, fiindcã de regulã pro-
beazã o combativitate oralã, care îl face
de luat în seamã.

P.S. la sãrbãtorile de iarnã:
Aºteptãm puþinã ninsoare la Craiova!

Sãrbãtorile de iarnã ºi-au luat tãlpã-
ºiþa, lãsându-ne cu amintiri frumoase,
dar ºi cu regretul de a nu fi avut nici
mãcar un fulg de zãpadã, oricât de ane-
mic ar fi fost. În timp ce noi ne minu-
nam ce bine încãlzeºte soarele în ziua
de Boboteazã, de parcã ar fi încurcat
filele din calendar, meteorologii ne

perioadã, va fi frig ºi vor cãdea pre-
cipitaþii, dar slabe cantitativ. Me-
teorologii spun cã existe ºanse mari
ca acestea sã se transforme, mai
întâi, în lapoviþã, apoi în ninsoare.

Frigul a început sã strângã de
vineri seara

Cum Oltenia se aflã printre regiu-
nile în care temperaturile se vor re-
simþi schimbate, vremea va începe
sã arate ca de iarnã, aºa cum cu-
noaºtem noi cã trebuie sã fie la mij-
locul lunii ianuarie. Aruncând o pri-
vire afarã, în dupã-amiaza de vineri,
am observat cã previziunile începu-
serã sã se confirme: cerul se colora-
se într-o singurã nuanþã, cea pe care

pictorii o numesc
gri murdar. Oricât
ai fi scrutat orizon-
tul mic, de dincolo
de clãdirile îngrã-
mãdite ale centrului
vechi, nu ai fi dat
de nici mãcar o altã
patã de culoare: to-
tul complet înnorat. Oamenii
treceau grãbiþi pe stradã, dar
îºi închiseserã umbrelele,
semn cã nu mai ploua, cum
se întâmplase de dimineaþã.
Aveau, în schimb, gulerele
hainelor de iarnã ridicate, ca
o supraprotecþie la fular, ceea
ce însemna cã se lãsase ºi mai
mult frigul.

Temperaturi cu minus, în
acest week-end

De sâmbãtã, adicã de as-

tãzi,  pe zi, meteorologii spun cã vor
fi temperaturi de îngheþ în cea mai
mare parte a þãrii. Noaptea care ur-
meazã, gerul urmeazã sã se extindã.
Vineri, în jur de ora 19.00, când se
aprinseserã deja felinarele, pe fon-
dul înserãrii, termometrul arãta cã
locuitorii Craiovei suportã o tempe-
raturã de 3 grade Celsius. Astãzi,
sâmbãtã, va fi ºi mai frig. Maxima
zilei este anunþatã la 2 grade Celsius.
Duminicã, scade ºi mai mult, ajun-
gând la minus 1 grad Celsius. ªi tot
nu va fi cel mai frig. Temperatura

cea mai scãzutã a acestei perioade
este anunþatã, de fapt, pentru luni.
Chiar în prima zi a sãptãmânii, când
trebuie sã mergem la serviciu ºi co-
piii la ºcoalã, iarna ne întâmpinã cu
o temperaturã de -2 grade Celsius.

Zãpadã de 0,8 centimetri, la
Craiova

Pe fondul acestei rãciri a vre-
mii, stropii precipitaþiilor se vor
transforma în fulgi de zãpadã. ªi
de aici, ninsoarea pe care o aºtep-
tãm ºi la Craiova, în acest week-

end. Meteorologii spun însã cã
nu va ninge mult. Stratul de
zãpadã anunþat pentru ziua de
sâmbãtã este de 0,8 cm. Deci
nici mãcar 1 cm, pronostic.
Este foarte posibil, aºadar, sã
fie atât cât sã dãm doar cu na-
sul de ninsoare, sã fim mângâiaþi
de primii fulgi de nea doar aºa,
în treacãt, pe obraz. Nicide-
cum, preschimbatã în mantia
albã, aºternutã pe capotele ma-
ºinilor, pe gardul viu ºi pe as-
faltul aleilor, care  ne întâmpinã
în prima zi de iarnã, din fiecare
an. Sau poate, cine ºtie, vom
avea parte de un post scriptum
al sãrbãtorilor de iarnã!

LAURA MOÞÎRLICHE

atenþionau sã nu ne pripim cu verdictul
cum cã iarna s-ar fi schimbat. De câte-
va zile, de când strângem mai bine fu-
larul în jurul gâtului, simþim ºi noi, pe
propria piele, cã previziunile lor se cam
adeveresc. În ritmul acesta, surpriza pe
care ne-o doream de Crãciun s-ar pu-
tea sã ni se îndeplineascã.
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Polonia participã cu un contin-
gent format din 225 de militari ºi
47 de mijloace tehnice în compu-
nerea Batalionului 26 Infanterie
“Neagoe Basarab” din cadrul Bri-
gãzii Multinaþionale Sud-Est, ma-
terializând astfel angajamentele asu-
mate de cãtre România ºi Polonia
în cadrul Summit-ului NATO de la
Varºovia din anul 2016. Militarii
polonezi se instruiesc în comun cu
militarii Brigãzii Multinaþionale Sud-
Est, în cadrul prezenþei aliate întã-
rite pe flancul  estic al Alianþei (tai-
lored Forward Presence).

„Astãzi ( n.r - ieri) pentru mine
ºi pentru toþi militarii contigentului
militar polonez este o zi deosebitã
ºi asta pentru cã se realizeazã
transferul de autoritate. Totodatã,
putem sã spunem cã am încheiat
cu succes îndeplinirea tuturor sar-
cinilor pe care le-am avut de reali-
zat pe teritoriul României. Îi salut
cu onoare pe oaspeþii noºtri care
au onorat invitaþia ºi sunt prezenþi
aici, într-un moment atât de im-
portant pentru noi. Le mulþumim
cã ne-au sprijinit ºi în ceea ce pre-
supune organizarea evenimentului
de astãzi”, a subliniat mr. Pwela
Cupa, comandantul primului con-
tigent polonez dislocat la Craiova.

Ieri, la sediul Batalionului 26 Infanterie „Nea-
goe Basarab” a avut loc ceremonia prilejuitã
de transferul de autoritate al contingentelor mi-
litare din Polonia, rotaþia I ºi rotaþia a-II-a. Con-
tingentul polonez este parte componentã a ini-
þiativei comune, având misiunea de a contribui
la asigurarea prezenþei consolidate în Sud-Es-
tul Alianþei, în conformitate cu mãsurile adop-
tate în cadrul Summit-ului NATO de la Varºo-
via din 2016. Contingentul polonez este afiliat

Ambasadorul Poloniei, la Bucureºti, Excelenþa Sa, Marcin Wilczek :
“Aº dori sã le mulþumesc autoritãþilor locale ºi Batalionului 26 Infan-

terie pentru ospitalitate ºi pentru întreg sprjinul acordat. Le mulþumesc
militarilor polonezi din primul contingent, pentru faptul cã au marcat
istoria ºi au întãrit relaþiile de prietenie dintre România ºi Polonia. Nu
pot sã vã explic în cuvinte cât este de importantã prezenþa voastrã aici,
la Craiova, iar acest lucru a fost marcat de vizita întreprinsã aici, de
preºedintele României, domnul Klaus Iohannis ºi de secretarul general
al NATO, domnul Jens Stoltenberg. Vã doresc mult succes ºi sper ca
misiunea militarilor din cel de-al doilea contingent sã se ridice cel puþin
la acelaºi nivel cu misiunea militarilor polonezi din prima rotaþie. Româ-
nia va sãrbãtori 100 de ani de la Marea Unire ºi este un an foarte impor-
tant. România s-a dovedit un aliat ºi un prieten foarte bun pentru Polo-
nia în momentele dificile. Bineînþeles cã ºi oraºul Craiova a fost mereu
o gazdã ospitalierã pentru noi...”

Col. Tomasz Stelmach, Comandamentul Operaþional al Forþelor
Militare din Polonia:

“Mã adresez militarilor din primul contigent. Aþi avut onoarare sã fiþi
primii militari în misiunea de a contribui la asigurarea prezenþei conso-
lidate în Sud-Estul Alianþei, în România, aºa cum s-a stabilit în cadrul
Summitului NATO de la Varºovia din 2016. Prezenþa voastrã constituie
un element important în sistemul internaþional de securitate. Prima ro-
taþie ºi-a realizat îndatoririle la nivel înalt ºi a reprezent cu onoare arma-
ta polonezã într-un cadru internaþional. Vã adresez astfel mulþumiri în
numele conducerii Comandamentului pentru îndeplinirea cu succes ºi
responsabilitate a tuturor sarcinilor de serviciu. Mã adresez acum sol-
daþiilor celei de-a II-a rotaþie. Pentru voi s-a terminat acum periosada
de pregãtire pentru misiune ºi astãzi (n.r. - ieri) o sã preluaþi comanda
contigentului ºi o sã începeþi executarea ordinilor pe care le veþi primi
de la superiori. Vã doresc, astfel, mult succes!”

“România este
o þarã extrem de
prietenoasã cu noi”

Militarii polonezi sunt o pre-
zenþã agreabilã pentru comunita-
tea localã. Aceºtia s-au acomo-
dat foarte repede cu localnicii, cu
mijloacele de transport în comun,
cu oraºul în general. Printre
exerciþiile din poligoane sau mi-
siunile de recunoaºtere, soldaþii
polonezi mãnâncã româneºte ºi
admirã frumuseþile acestei zone.
Au vizitat muzeele ºi au rãmas în-
cântaþi de Parcul “Nicolae Ro-
manescu”. Nu au ratat nici sta-
dionul, iar Grãdina Botanicã a de-
venit un loc verde de recreere în
zilele libere, puþine la numãr, într-
adevãr. Cei care vor pleca acum
acasã, au fel de regret, pe care
ni l-au împãrtãºit. ªi-au fãcut
foarte mulþi amici printre milita-
rii români, au fost plãcut sur-
prinºi de obiceiurile ºi tradiþiile
noastre, de modul oltenesc în
care le marcãm, dar mai ales de
ospitalitatea noastrã.

“România este o þarã extrem de
prietenoasã cu noi. Noi am fost
primii care am ajuns aici, la Cra-
iova, ºi am încercat sã ne aco-

modãm cu condiþii noi, sã ne aco-
modãm cu noi conexiuni, mai ales
cu soldaþii români. Am învãþat
multe împreunã, am învãþat mul-
te dar unii de la ceilalþi. Pentru co-
legii care ne schimbã  sper sã fie
ceva mai uºor. Noi am încercat
sã le dãm toate informaþiile de care
au nevoie în urmãtoarele ºase luni
de ºedere în Craiova”, a mai spus
mr. Pwela Cupa.

Militarii polonezi, în
sprijinul comunitãþii

craiovene
Militarii primului contingent

polonez au donat de douã ori sân-
ge ºi spun cã au fost sensibilizaþi
de articolele din presa localã în
care se fãcea apel cãtre comuni-
tate sã vinã ºi sã doneze sânge,
fiind foarte mulþi oameni în su-
ferinþã, iar criza profundã de sân-
ge le poate pune în pericol viaþa.
Astfel, aproximativ 200 de mili-
tari români ºi polonezi din cadrul
Brigãzii Multinaþionale Sud-Est au
donat, în zilele de 25 ºi 26 sep-
tembrie 2017, sânge pentru o
ºansã la viaþã. Activitatea de do-
nare de sânge a avut loc tot la
sediul Batalionului 26 Infanterie
„Neagoe Basarab”, în colabora-

re cu Centrul Mobil de Donare
din cadrul Centrului Regional de
Transfuzie Sangvinã, Craiova.
“Zilnic, mii de pacienþi din spita-
lele din România au nevoie de
transfuzii de sânge sau prepara-
te sangvine pentru a supravieþui.
Am hotãrât sã ajutãm ºi noi cu
ceva comunitatea localã”, au spus
atunci militarii polonezi.

Cum i-au primit
craiovenii

pe polonezi
Un alt eveniment important la

care au luat parte militarii polo-

nezi din rotaþia (I) a fost la 1 no-
iembrie 2017, fiind vorba despre
Sfânta Liturghie solemnã, care a
fost prezidatã de IPS Ioan Robu,
Arhiepiscop Mitropolit de Bucu-
reºti, alãturi de care au concele-
brat 9 preoþi. La Sfânta Liturghie
au luat parte numeroºi credin-
cioºi, precum ºi un grup de mili-
tari din cadrul contingentului mi-
litar polonez în România, însoþiþi
de preotul lor capelan, maior To-
masz Krawczyk. Militarii polo-
nezi au adus în mijlocul comuni-
tãþii craiovene, pentru sãrbãtoa-
rea hramului bisericii, relicva
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Col. Remus-Hadrian Bondor, ªef de Stat Major Divizia 2
Infanterie “GETICA”:

“Misiunile de prezenþã înaintatã adaptatã pe flancul estic al Alianþei,
la care þãrile noastre iau parte, depotrivã, se desfãºoarã într-un moment
important pentru NATO, în care procesul de adaptare la un context de
securitate marcat de provocãri numeroase ºi diverse este în plinã des-
fãºurare. Interoperabilitatea ºi strânsa prietenie dintre armatele Poloniei
ºi României sunt aspecte deja consolidate care nu pot fi mai bine de-
monstrate decât prin faptul cã trupele noastre se instruiesc împreunã
aici, la Craiova, cât ºi în Polonia. Astfel, þãrile noastre au devenit doi
dintre principalii furnizori de securitate în regiune, iar consolidarea co-
operãrii noastre ne ajutã sã creãm un mediu ºi mai întãrit de securitate
pentru întreaga Europã”.

Mr Pwela Cupa, Comandantul primului contingent dislocat
la Craiova:

“La încheierea misiunii aº vrea sã evoc cuvintele pe care le-a spus
Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, la întâlnirea cu militarii
din Brigada Multinaþionalã Sud-Est: NATO este aici, este puternic ºi
unic. Trebuie sã þineþi minte cã faceþi parte din efortul nostru. NATO
este o alianþã creatã pentru a pãstra pacea ºi siguranþa. Misiunea noas-
trã, de peste jumãtate de an, în cadrul consolidãrii flancului de est al
NATO, în România, precum ºi împlinirea sarcinilor de formare de cãtre
compania motorizatã care a fãcut parte din Batalionul 26 Infanterie con-
stituie o dovadã vizibilã a faptului cã împreunã, prin exerciþii comune,
putem realiza politica de descurajare, învãþând unii de la alþii”.

Mr. Andrzej Kowalczyk, Comandantul celui de-al doilea
contingent polonez:

“Astãzi, cea de-a doua rotaþie a contingentului militar polonez îºi
începe desfãºurarea activitãþilor, în cadrul în cadrul Brigãzii Multinaþio-
nale ºi misiunii de consolidare a flancului estic în România, ca urmare a
summitului NATO de la Varºovia din anul 2016. Aº dori sã le mulþu-
mesc comandantului Brigãzii ºi comandantului Batalionului pentru cã
ne-aþi primit cu atâta cãldurã ºi aþi creat condiþiile adecvate pentru in-
struirea ºi desfãºurarea activitãþilor militare. Urmeazã o jumãtate de an
plinã de activitãþi pe care le vom realiza împreunã cu aliaþii români. Le
mulþumesc soldaþilor primei rotaþii pentru tot cee ce au fãcut în aceste
luni. Efortul lor nu a fost în zadar”

Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
„Astãzi (n.r ieri), am participat la evenimentul ocazionat de transfe-

rul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, din cadrul Brigã-
zii Multinaþionale Sud-Est, al cãrei sediu a fost stabilit la Craiova. Cola-
borarea dintre profesioniºtii români ºi cei polonezi este beneficã pentru
municipiul nostru, pentru tradiþia militarã pe care o avem aici ºi este
foarte importantã pentru ceea ce înseamnã Armata pentru Craiova, dar
ºi pentru respectul de care se bucurã în rândul populaþiei. Brigada Mul-
tinaþionalã Sud-Est, a cãrei misiune se desfãºoarã sub egida NATO,
reprezintã un important furnizor de securitate în aceastã zonã”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi RADU ILICEANU

Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” din
cadrul Brigãzii Multinaþionale Sud-Est, iar du-
rata unei rotaþii în România pentru fiecare con-
tingent este de aproximativ ºase luni. La eveni-
mentul de ieri au participat oficialitãþi din ca-
drul Ministerului Apãrãrii Naþionale, reprezen-
tanþi ai Comandamentului Operaþional al Forþe-
lor Armate Poloneze ai Ambasadei Poloniei la
Bucureºti, ºi nu în ultimul rând, reprezentanþi ai
administraþiei publice locale.

Sfântului Papã Ioan Paul al II-lea,
constând în câteva picãturi din
sângele Suveranului Pontif. Re-
licva a fost purtatã în procesiu-
ne, la începutul Sfintei Liturghii,
de pr. Krawczyk, ºi aºezatã la loc
de cinste în faþa altarului, doi mi-
litari polonezi fãcând, apoi, de
gardã, lângã relicvã, pe toatã du-
rata celebrãrii euharistice. Pãrin-
tele capelan a amintit atunci cã
militarii polonezi sunt prezenþi în
România în misiune internaþionalã
NATO, dar cã în biserica din Cra-
iova sunt creºtini, veniþi sã mãr-
turiseascã apartenenþa la Cristos
ºi exemplul de credinþã pe care
l-au învãþat de la Papa Ioan Paul
al II-lea, al cãrui tatã a fost ofi-
þer în armata polonezã. Totoda-
tã, a amintit cuvintele pe care Su-
veranul Pontif le-a rostit, în tim-

pul vizitei sale în România, prin
care mulþumea pentru ospitalita-
tea pe care þara noastrã a acor-
dat-o cetãþenilor ºi guvernului
polonez în timpul celui de-al doi-
lea rãzboi mondial. La sfârºitul
Sfintei Liturghii, IPS Ioan Robu
a stat de vorbã, în sacristia bise-
ricii, cu grupul de militari polo-
nezi. Le-a spus cã apreciazã mult
participarea lor la Liturghie, de-
oarece prin prezenþa lor mãrturi-
sesc credinþa catolicã. Apoi, pe
10 noiembrie, militarii polonezi au
participat la o Sfântã Liturghie
solemnã, celebratã în biserica ro-
mano-catolicã Toþi Sfinþii din Cra-
iova, când s-au rugat în mod spe-
cial pentru patria lor, cu ocazia
Zilei Independenþei Poloniei – 11
noiembrie, zi marcatã cu mare
fast la Craiova.

Au fost decoraþi
militari români

ºi polonezi
Exercitiile de tip joint-forces în

care militarii polonezi iau parte ala-
turi de români, sunt foarte impor-
tante, având în vedere ameninþãri-
le care pot avea loc pe teritoriul
þãrii noastre, dar ºi pe teritoriul al-
tor state, acolo unde sunt trimiºi
trebuie sã acþioneze integrat forþe
ale NATO. Chiar dacã vorbim de-
spre niºte antrenamente, orice ie-
ºire a trupelor din bazã este plani-
ficatã în cel mai mic detaliu.

Ceremonia de transfer de ieri a
fost una extrem de interesantã ºi de
vibrantã. Într-o primã fazã au fost
semnate procesele verbale de trans-
fer, comandantul primei rotaþii, mr.
Pwela Cupa înmânându-i coman-
dantului celei de-a doua rotaþii, mr.
Andrzej Kowalczyk, drapelul naþi-
onal cu stema Republicii Poloneze.
La finalul ceremoniei, au fost de-
coraþi militari români ºi polonezi.
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Reamintim cã, reprezentanþii
Direcþiei Naþionale Anticorupþie –
Serviciul Teritorial Craiova anun-
þau, la începutul lui iulie 2015, cã
l-au trimis în judecatã pe Dan Ma-
rinel Zamfirescu, administrator al
unor societãþi comerciale din Dolj,
în sarcina sa fiind reþinute 16 acte
materiale de evaziune fiscalã. În
rechizitoriul prin care inculpatul a

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, în urma activitãþilor

Administrator de societãþi comerciale condamnat definitivAdministrator de societãþi comerciale condamnat definitivAdministrator de societãþi comerciale condamnat definitivAdministrator de societãþi comerciale condamnat definitivAdministrator de societãþi comerciale condamnat definitiv
la 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalãla 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalã

Doi tineri de 16 ani reþinuþi pentru talhãrie calificatãDoi tineri de 16 ani reþinuþi pentru talhãrie calificatãDoi tineri de 16 ani reþinuþi pentru talhãrie calificatãDoi tineri de 16 ani reþinuþi pentru talhãrie calificatãDoi tineri de 16 ani reþinuþi pentru talhãrie calificatã

Administratorul unor societãþi co-
merciale din Dolj a fost condamnat
definitiv la 6 ani de închisoare cu
executare pentru evaziune fiscalã în
formã continuatã. Bãrbatul a fost tri-
mis în judecatã de procurorii DNA –
Serviciul Teritorial Craiova în urmã
cu mai bine de doi ani ºi jumãtate,

fost deferit justiþiei, procurorii au
reþinut urmãtoarea stare de fap-
t: „În perioada 2007-2008, incul-
patul Zamfirescu Dan Marinel, cu
intenþie, a înfiinþat ºi administrat
în fapt, pe o perioadã limitatã de
timp, douã firme prin intermediul
cãrora a desfãºurat operaþiuni co-
merciale cu cereale, cu diverse so-
cietãþi din þarã ºi din spaþiul intra-

comunitar, înregistrând în
evidenþele contabile sau
în alte documente legale
cheltuieli, respectiv fac-
turi care nu au avut la
bazã operaþiuni reale ori
alte operaþiuni fictive.
De asemenea, inculpatul
a ascuns sursa impozabi-
lã ºi nu a evidenþiat în

actele contabile
operaþiunile comer-
ciale efectuate în
scopul disimulãrii realitãþii
provenienþei produselor în
cauzã ºi a omis evidenþierea
veniturilor realizate, având
drept consecinþã denaturarea
veniturilor ºi a cheltuieli-
lor”, dupã cum au comuni-
cat procurorii DNA Craiova.
Anchetatorii mai precizau cã,
prin aceste mecanisme, Zam-
firescu a produs bugetului
consolidat al statului un pre-
judiciu de 11.110.028 lei
(3.224.569 euro).

Dosarul s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj pe 6 iulie
2015 ºi, dupã mai bine de un
an ºi jumãtate de judecatã,
pe 20 aprilie 2017, magistra-

þii instanþei au pronunþat sentinþa.
Bãrbatul a fost gãsit vinovat de
evaziune fiscalã în formã conti-
nuatã, fiind condamnat la 6 ani de
închisoare cu executare. În plus,
nu mai are voie sã fie administra-
tor de societãþi comerciale ºi tre-
buie sã achite prejudiciul creat bu-
getului de stat.

Atât procurorii DNA Craiova
cât ºi inculpatul au declarat apel,
iar joi, 11 ianuarie a.c., Curtea de
Apel Craiova a respins apelul in-
culpatului ºi l-a admis pe al procu-
rorilor, instituind sechestul pe bu-
nurile inculpatului: „Admite apelu-
rile formulate de DNA- Serviciul
Teritorial Craiova ºi partea civi-
lã. Respinge apelul formulat de
inculpat. Desfiinþeazã în parte sen-

tinþa. Dispune instituirea mãsuri-
lor asiguratorii asupra bunurilor
mobile ºi imobile ale inculpatului
Zamfirescu Dan Marinel. Obligã
inculpatul la plata sumei de
11.110.028 lei despãgubiri civile
cãtre partea civilã Statul Român
prin ANAF precum ºi la plata do-
bânzilor ºi penalitãþilor conform
Codului de procedurã fiscalã,
pânã la achitarea integralã a pre-
judiciului. Menþine celelalte dispo-
ziþii ale sentinþei. Obligã inculpa-
tul la 250 lei cheltuieli judiciare
avansate de stat în faza de apel
urmând ca suma de 260 lei repre-
zentând onorariul avocatului din
oficiu sã fie suportat din fondurile
Ministerului Justiþiei. Definitivã”,
se aratã în hotãrârea instanþei.

Doi tineri din Craiova, ambii în vârstã de 16 ani, sunt
acuzaþi de tâlhãrie calificatã dupã ce s-a stabilit cã sunt
autorii unei fapte comise în decembrie. Cei doi au acostat
o fatã ºi un bãiat, care stãteau pe o bancã, i-au furat
telefonul fetei, l-au lovit pe bãiat ºi au fugit. Oamenii legii
au reuºit sã-i identifice ºi, în cursul zilei de joi, 11 ianua-
rie a.c., pe numele lor au fost emise ordonanþe de reþine-
re pentru 24 de ore. Unul dintre autori a fost introdus în
arest, întrucât al doilea era deja dupã gratii, arestat
pentru o altã faptã. Poliþiºtii au reuºit sã recupereze ºi
telefonul furat, restituindu-l pãrþii vãtãmate.

investigative ºi de cercetare pena-
lã desfãºurate, poliþiºtii Secþiei 4
Poliþie Craiova au reuºit sã identi-

fice autorii unei tâlhãrii calificate,
comise în luna decembrie a anului
trecut asupra a doi tineri, fatã ºi
bãiat, de 15, respectiv 19 ani, pe
strada Nicoale Iorga din Craiova.
Pe numele autorilor au fost emise,
în cursul zilei de joi, ordonanþe de
reþinere pentru 24 de ore. Mai
exact, Darius B., de 19 ani, din
Craiova, a fost cel care a sesizat,
prin SNUAU 112, comiterea fap-
tei, în luna decembrie. El le-a ex-
plicat poliþiºtilor cã stãtea pe o ban-
cã de pe strada Nicolae Iorga, îm-
preunã cu prietena sa, S.R., în vâr-
stã de 15 ani, din aceaºi localitate,
când au fost abordaþi de doi bãieþi
cu vârste cuprinse între 16 ºi 17
ani, unul dintre aceºtia solicitându-
i telefonul mobil prietenei sale,
motivând cã doreºte sã verifice o
adresã de Facebook. Profitând de
neatenþia lor, tânãrul respectiv a
fugit având asupra sa telefonul
mobil al fetei, iar celãlalt tânãr care
îl însoþea pe autor i-a aplicat o lo-
viturã lui Darius B., provocându-i
leziuni superficiale.

În cursul zilei de joi, 11 ianua-
rie a.c., în urma cercetãrilor pe-
nale desfãºurate în cauzã, au fost
identificaþi autorii faptei, respec-
tiv Gabriel Marius Roºca, de 16
ani, din Craiova, încarcerat deja

în arestul IPJ Dolj, întrucât a fost
arestat preventiv în altã cauzã, ºi -
ªtefan Daniel Ion, tot în vârstã de
16 ani, elev, din Craiova. Prejudi-
ciul cauzat, respectiv telefonul
mobil al tinerei de 15 ani, a fost
recuperat de poliþiºti ºi restituit
persoanei vãtãmate. „În urma
analizãrii materialului probator
administrat în cauzã de poliþiºtii
Secþiei 4 Craiova, împreunã cu
procurorul care supravegheazã
cercetãrile, s-a dispus schimbarea
încadrãrii juridice a faptelor re-

þinute iniþial, respectiv furt cali-
ficat ºi lovire ºi alte violenþe, ºi
efectuarea în continuare a urmã-
ririi penale ºi punerea în miºcare
a acþiunii penale faþã de cei doi
tineri de 16 ani pentru comiterea
infracþiunii de tâlhãrie calificatã.
Pe numele acestora au fost emise
ordonanþe de reþinere pentru 24 de
ore, fiind încarcerat în arestul IPJ
Dolj ºi cel de-al doilea autor al
tâlhãriei”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Cãtãlin Dochia.

fiind acuzat cã ar fi creat un prejudi-
ciu de 11.110.028 lei (3.224.569 euro)
bugetului de stat prin derularea unor
operaþiuni comerciale fictive cu ce-
reale. Instanþa a mai dispus ca incul-
patul sã achite prejudiciul, cu tot cu
penalizãri ºi 50.000 lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat.



cuvântul libertãþii / 7sâmbãtã, 13 ianuarie 2018 social / educaþiesocial / educaþiesocial / educaþiesocial / educaþiesocial / educaþie

În luna decembrie, în judeþul
Dolj, au fost efectuate 1.918 de
testãri, ºase dintre acestea fiind
pozitive. Douã din cazuri au fost
descoperite în cazul a doi dol-
jeni care au avut contact cu o
persoanã infectatã cu virusul
HIV. De asemenea, din cele 17
de teste realizate la cerere, pa-
tru au fost pozitive.

Testul este
gratuit pentru
femeile
însãrcinate

Peste 300 de doljeni se aflã în
evidenþele medicale ca fiind pur-
tãtori ai virusului HIV sau bol-
navi de SIDA. ªi chiar dacã în
ultimii 25 de ani s-au fãcut pro-
grese importante în plan medi-
cal, în continuare obiective im-
portante rãmân accesul univer-
sal la prevenþia HIV, tratament,

Pînã la data de 26 ianuarie
2018, ca urmare a restructurãrii
reþelei ºcolare , prin transforma-
rea unor unitãþi de învãþãmânt în
unele de un alt nivel ºi a schim-
bãrii denumirilor , inspectoratele
ºcolare judeþene vor emite noi
documente de numire pentru per-
sonalul titular afectat de aceste

Duminicã, 14 ianuarie, la Cra-
iova va avea loc cea de IX-a ediþie
a Festivalului Naþional „Gala cân-
tecelor de iarnã”, care are ca scop
descoperirea de noi talente. Tema
este „Iarna ºi Sãrbãtorile de Iarnã”
ºi vor participa 72 de concurenþi
din toatã þara, care vor concura pe
mai multe secþiuni: Cântece de Iar-
nã, Colinde româneºti, Muzicã in-
strumentalã, Muzicã pop, Folclor
ºi Grup vocal . Competiþia se va
desfãºura la Hotel „Flormang”.
„Vom avea un recital de excepþie,
susþinut de cãºtigãtori ai marelui
trofeu, din anii precedenþi: Andra
Nicoleta Iancu, din Drobeta Tur-
nu – Severin- finalistã la „Românii

Festival naþional pentruFestival naþional pentruFestival naþional pentruFestival naþional pentruFestival naþional pentru
copii, la Craiovacopii, la Craiovacopii, la Craiovacopii, la Craiovacopii, la Craiova

au talent” ºi, recent, câºtigãtoare a
concursului „Zestrea neamului”;
Ana Maria Doanã, din Craiova –
premiul I la Festival „Kaunas Ta-
lent” din Lituania, considerat al trei-
lea, ca mãrime, din Europa, dupã
Saremo ºi Erovision Junior; Maria
Niculescu, din Tîrgu-Jiu, marele
trofeu „Grand-Prix The best New
song”, la Festivalul Internaþional
„Angel voice”, care a avut loc la
Belgrad. Juriul concursului de la
Craiova este format din specialiºti,
preºedinte fiind compozitorul Clau-
diu Bulete”, a precizat Dana Nea-
goie, preºedinte al Club Arti, or-
ganizatorul acestui festival.

CRISTI PÃTRU

O metodologie modificatã pentru
mobilitatea personalului didactic

A apãrut Metodologia – cadru privind mobilitatea
personalului didactic, în anul ºcolar 2018 – 2019,
în conformitate cu Ordinul nr. 5485/13.11.2017 al
ministrului Educaþiei Naþionale. Precizãrile prevãzute
vor fi prelucrate ºi în teritoriu, de cãtre Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, fiind mai multe modificãri care
trebuie luate în calcul ºi puse în aplicare.

modificãri. În ceea ce priveºte
menþinerea , ca titular, în funcþia
didacticã, pânã la trei ani peste
vârsta de pensionare, se stipulea-
zã: „Personalul didactic din învã-
þãmântul preuniversitar, cu gra-
dul didactic 1 sau cu titlul ºtiinþi-
fic de doctor, care dovedeºte
competenþã profesionalã deose-

bitã, poate fi menþinut în funcþia
didacticã , pânã la trei ani peste
vârsta de pensionare, raportatã la
data de 1 septembrie 2018, la
cerere...”. Modificãri sunt ºi la
Întregirea normei didactice/
Transferul cadrelor didactice ti-
tulare a cãror restrângere de ac-
tivitate a fost rezolvatã prin de-
taºare în interesul învãþãmântu-
lui, pentru nesoluþionarea restrân-
gerii de activitate, la solicitarea
acestora, cu acordul Consiliului
de Administraþie al unitãþii ºcola-
re. Astfel, „Pentru cadrele didac-
tice titulare a cãror restrângere
de activitate, datoritã comasãrii
claselor/unitãþilor de învãþãmânt
sau desfiinþãrii unor unitãþi de
învãþãmânt, a fost rezolvatã, dupã
etapa de soluþionare a restrânge-
rilor de activitate ºi a pretransfe-
rurilor, prin detaºare în interesul
învãþãmântului pentru nesoluþi-
onarea restrîngerii de activitate
pe perioadã determinatã de cel
mult un an ºcolar, pe posturi di-
dactice/catedre constituite din
discipline conform actului de nu-
mire/transfer/repartizare, în con-
diþiile în care la nivelul unitãþilor
existã post sau catedrã vacante,
inspectoratul ºcolar  emite de-
cizii de transfer în unitãþile în
care au fost detaºate...”, se aratã
în noua Metodologie.

CRISTI PÃTRU

ªase cazuri de infectare cu HIVªase cazuri de infectare cu HIVªase cazuri de infectare cu HIVªase cazuri de infectare cu HIVªase cazuri de infectare cu HIV
depistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunãdepistate într-o singurã lunã

ªase cazuri de infectare cu virusul HIV au fost descope-
rite în Dolj, în urma testelor care s-au fãcut pe parcursul
lunii decembrie, în mai multe laboratoare din judeþ.
Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) a anunþat cã între
acestea sunt douã cazuri la care virusul a fost descoperit
dupã ce au avut contact cu o persoanã infectatã cu HIV.

îngrijiri ºi suport, dar ºi reduce-
rea numãrului persoanelor infec-
tate cu HIV/SIDA sau informa-
rea ºi educarea populaþiei, mai
ales a grupurilor cu risc cres-
cut. Pentru a reduce numãrul
cazurilor noi, specialiºtii atrag
atenþia cã este foarte importantã
o mai bunã informare ºi educare
în legãturã cu HIV/SIDA. De ase-
menea, ar fi necesarã creºterea
numãrului de persoane, în spe-
cial din grupele de risc, care so-
licitã efectuarea unui test de de-
pistare a infectãrii cu HIV ºi creº-
terea numãrului de persoane care
adoptã un comportament sãnãtos
în relaþie cu HIV/SIDA.

Potrivit medicilor, testarea se
face în orice laborator, fie el pri-
vat sau de stat. Testul este însã
gratuit doar pentru femeile în-
sãrcinate, în cadrul unui pro-
gram derulat de Ministerul Sã-
nãtãþii. În funcþie de tipul testu-

lui, rezultatul se poate da pe loc
sau este nevoie de 3-5 testãri pe
o perioadã mai îndelungatã.

UN studiu publicat de Centrul
European pentru Centrul Euro-
pean de Prevenire ºi Control al

Bolilor (ECDC) subliniazã nevoia
unor programe de testare ºi pre-
venþie care sã îi vizeze ºi pe
adulþii trecuþi de 40 de ani. Mai
mult, documentul scoate în evi-
denþã cã 63% dintre cei care au

fost depistaþi pozitiv în perioada
2004 – 2015 au fost diagnosti-
caþi târziu când, pe lângã infec-
þia HIV/SIDA, aveau ºi alte in-
fecþii asociate.

RADU ILICEANU
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La Galeria „ARTA” a Uniunea Artiºtilor Plastici din România – Filiala
Craiova este deschisã, zilele acestea, expoziþia „Consubstanþialitate.
Anotimpuri” cuprinzând 21 de lucrãri de graficã pe mãtase realizate de
Cornelia Petrescu. Creaþiile, în stilul inconfundabil al artistei, vor rã-
mâne pe simeze pânã la începutul sãptãmânii viitoare, urmând ca mier-
curi, 17 ianuarie, la ora 17.00, în acest spaþiu expoziþional sã aibã loc
vernisajul personalei de picturã a artistei Aurora Speranþa.

Nãscutã în Corabia, judeþul Olt, la 1 ianuarie 1951, Cornelia Petrescu
a absolvit Academia de Arte „Nicolae Grigorescu” din Bucureºti – pro-
moþia 1973, clasa profesorului Marin Gherasim. Remarcabilele lucrãri
de graficã pe mãtase a cãror autoare este au fost expuse de-a lungul
timpului nu numai în România, ci ºi în strãinãtate – Tokyo-Japonia, Lyon-
Franþa, Herning-Danemarca, Luxemburg, Atena-Grecia º.a. A realizat
pentru Televiziunea Românã filmul documentar „Arta aranjamentelor
florale” (1991), a publicat studiul „Om Floare Univers” (Editura „Cu-
getarea Tigero”, Craiova, 1996) ºi albumul „Theodor Aman – Semnifi-
caþia unui destin” (Editura „Agora”, 2008), a ilustrat plicuri ocazionale,
articole, cãrþi ºi albume.

MAGDA BRATU

Graficã pe mãtase de Cornelia Petrescu, la Galeria „ARGraficã pe mãtase de Cornelia Petrescu, la Galeria „ARGraficã pe mãtase de Cornelia Petrescu, la Galeria „ARGraficã pe mãtase de Cornelia Petrescu, la Galeria „ARGraficã pe mãtase de Cornelia Petrescu, la Galeria „ARTTTTTA”A”A”A”A”
«„Consubstanþialitate” strãpun-

ge tãcerea arborilor…
Sensibili la emoþiile umane, sim-

þind buna intenþie ºi ostilitatea deo-
potrivã, copacii trãiesc, gândesc, rãs-
pund, obosesc sau se sting…

Orice sentiment uman reprezintã
un gând însoþit concomitent de un
câmp energetic receptat de arbore.
Posibilitatea de a se manifesta se
aflã în interiorul lui, în coletul rã-
dãcinilor sale, unde trateazã infor-
maþia ºi pregãteºte rãspunsul.

Acolo se aflã inima copacului…
ºi rãspunde cu ea.

De aceea „Consubstanþialitate”
– fuziune a spaþiului fizic ºi psihic
într-o integritate conceputã ca ab-
solutã». Cornelia Petrescu

Artiºtii din ºase
instituþii publice de
culturã ale Craiovei
sunt invitaþi astã-
searã sã petreacã
împreunã… reve-
lionul! Evenimentul
va avea loc la Hanul
Craioviþa ºi va adu-
ce la un loc angajaþi
ai Filarmonicii „Ol-
tenia”, Operei Ro-
mâne Craiova, Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu”,
Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri”, Ansamblului Folcloric
„Maria Tãnase” ºi Casei de Cul-
turã „Traian Demetrescu”. Cu
toþii, aproximativ 150 de artiºti,
spune Dorin Mãciucã, solist in-
strumentist în Orchestra Simfo-
nicã a Filarmonicii „Oltenia” –
instituþie cãreia îi aparþine iniþia-
tiva organizãrii petrecerii.

„Evenimentul se aflã la a II-a
ediþie ºi este, de fapt, un pretext
de a petrece o searã împreunã. Ac-

Prezenþã artisticã din ce în ce mai
obiºnuitã ºi apreciatã în ultima vre-
me, Daniel Guþã a deschis o nouã
expoziþie personalã, de aceastã datã
la Galeriile „Vollard” ale Casei de
Culturã „Traian Demetrescu”.

Intitulatã „Spirit. Culoare. Cre-
dinþã”, aceasta reuneºte 20 de lu-
crãri – picturã cu subiecte religioa-

Revelionul artiºtilor
profesioniºti craioveni

tivãm cu toþii în instituþii de cultu-
rã ale oraºului, dar nu ne cunoaº-
tem cu toþii. Scopul acestui reve-
lion este, aºadar, de a se cunoaºte
mai bine între ei artiºtii profesio-
niºti din domeniile diferite ale cul-
turii craiovene”, ne-a declarat Do-
rin Mãciucã. Petrecerea începe la
ora 19.00, iar pe parcursul serii in-
vitaþii se vor bucura de distracþie
ºi muzicã de calitate. Microfonul
este deschis tuturor celor care do-
resc sã-ºi încânte colegii!

MAGDA BRATU

„Spirit. Culoare. Credinþã” – expoziþie
cu tematicã religioasã a artistului Daniel Guþã

se în manierã modernã, pe sticlã ºi
lemn, picturã de ºevalet, restaura-
re. Cele mai multe dintre ele sunt
realizate în ulei pe sticlã: „Madona
cu pruncul”, „Isus în grãdinã”,
„Sfântul Ilie cu carul de foc”,
„Sfântul Mihail”, „Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena”, „Sfântul Luca
cu îngerul”, „Sfânta Treime” º.a.

Ca tehnici, artistul foloseºte ºi acril
pe lemn („Cina cea de tainã”, „Bo-
tezul Domnului”) ºi acril pe pânzã,
în douã lucrãri de mari dimensiuni
(200x131 cm) – „Inspiraþie divinã”
ºi „Dar împãrãtesc”.

Nãscut la 17 iulie 1958, Daniel
Guþã este absolvent al Liceului de
Muzicã ºi Arte Plastice din Craiova,
promoþia 1978, avându-i profesori
pe Cicios Costas (picturã), Suzana
Fântânariu (graficã) ºi Ilie Berindei
(sculpturã). Din anul 2013 îºi com-
pleteazã studiile artistice la Universi-
tatea „Lucian Blaga” din Sibiu, De-
partamentul Restaurare Conservare
Artã. În anii ’90 ºi-a desfãºurat acti-
vitatea ca grafician la R.A.D.E.F.
„România Film”, Filiala Craiova, iar
de peste zece ani este artist plastic la
Filarmonica „Oltenia”.

Expoziþia de la Galeriile „Vollard”
ale Casei de Culturã „Traian Deme-
trescu” va putea fi vizitatã pânã pe
data de 19 ianuarie. Accesul publi-
cului este liber.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã
luni, 15 ianuarie, în colaborare cu
Biblioteca Naþionalã „Sfinþii Chi-
ril ºi Metodiu” din Sofia ºi Biblio-
teca Regionalã „Hristo Botev” din
Vratsa, evenimentul „Eminescu
– poet naþional – poet univer-
sal”. Obiectivul acþiunii constã în
prezentarea, în cadrul unei expo-
ziþii comune de carte, documen-
telor (poezie, prozã, proiecte dra-
matice, traduceri, prelucrãri ºi
adaptãri, articole) cu ºi despre
Eminescu existente în colecþiile
celor trei biblioteci partenere, în
limbile românã ºi bulgarã. De ase-
menea, participanþilor le-a fost
pregãtitã ºi o prezentare ProShow
despre viaþa ºi opera lui Mihai
Eminescu.

La eveniment vor participa prof
univ. dr. Dimitrinka Dimitrova, lec-
torul Lectoratului de limbã bulga-
rã din cadrul Universitãþii din Cra-
iova, ºi elevii claselor a IX-a ºi a
X-a de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, coordonaþi de profesorii
Crina Cãlin ºi Daniela Balosache.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” organizeazã luni,
15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii
Naþionale, expoziþia de carte cu ti-
tlul „Literatura românã de la marii
clasici la contemporani”. Alcãtuitã
din cãrþile celor mai reprezentativi
scriitori români, expoziþia reuneº-

„Eminescu – poet naþional – poet universal”

„Universalitatea lui Mihai Emi-
nescu este o certitudine indubita-
bilã. Mãrturie pentru aceastã rea-
litate stau nu doar faptul cã opera
sa a fost tradusã în peste 60 de
limbi, dar ºi faptul cã UNESCO a

decretat anul 1989 „Anul Interna-
þional Eminescu”, iar unsprezece
ani mai târziu, în anul 2000, Mi-
hai Eminescu a fost declarat poe-
tul anului. Considerãm cã impli-
carea sincerã a bibliotecilor din
Sofia ºi Vratsa în efortul de orga-
nizare a unei acþiuni cu specific
naþional, Ziua Naþionalã a Cultu-
rii, este un fapt îmbucurãtor, o
dovadã a utilitãþii parteneriatelor
pe care Biblioteca Aman le conti-
nuã cu importante instituþii euro-
pene. Vom avea ocazia sã desco-
perim documente speciale în lim-
bile românã ºi bulgarã cu privire
la viaþa ºi opera lui Mihai Emines-
cu, documente ºi cãrþi pãstrate cu
sfinþenie de-o parte ºi de alta a
Dunãrii”, a declarat Lucian Din-
diricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Acþiunea se va desfãºura la
Centrul Transfrontalier de Infor-
maþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa
începând cu ora 11.00.

Biroul de Presã Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi

Aristia Aman”

„Literatura românã de la marii clasici
la contemporani” – expoziþie de carte

te lucrãri realizate atât de clasici,
cât ºi de autori contemporani ai li-
teraturii româneºti.

Între titlurile incluse menþionãm:
Mihai Eminescu, „Scrieri esenþia-
le”, coordonator Ion Soare (Râm-
nicu-Vâlcea, Editura Fortuna,
2002); Mihai Eminescu, „Lucea-
fãrul”, ediþie bibliofilã îngrijitã de
Petru Creþia (Bucureºti, Editura
Muzeul Literaturii Române, 1997);
Ion Creangã, „Amintiri din copi-
lãrie”, ediþie bibliofilã îngrijitã de
Ileana Ene (Bucureºti, Editura
Muzeul Literaturii Române, 1998);
Ion Luca Caragiale, „Scrieri esen-
þiale”, coordonator de ediþie Ion
Soare (Râmnicu-Vâlcea, Editura
Fortuna, 2003); Adrian Pãunescu,
„Cartea cãrþilor de poezie” (Edi-
tura Pãunescu, 1999); Andrei Ple-
ºu, „Despre inimã ºi alte eseuri”
(Bucureºti, Editura Humanitas,
2017). Expoziþia va fi organizatã
în Galeria „Theodor Aman”.

Biroul de Presã Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi

Aristia Aman”



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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LUNI - 15 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 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 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Preþul ucigãtor al ºtirilor
2013, SUA, Documentar
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Anchetele comisarului

Antonescu (R)
01:00 România 9 (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Experimentul Philadelphia
1984, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Romantic, SF, Dragoste
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Mythica: A Quest for

Heroes (R)
01:50 Poate nu ºtiai
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 Gala Umorului (R)
05:25 Pescar hoinar (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:50 Cartea iubirii
09:40 Garduri
12:00 Ultimul vânãtor de dragoni
13:45 Hailey Dean Mystery:

Deadly Estate
15:10 Vrãjitorul minciunilor
17:25 Pe platourile de filmare
17:55 Martorul acuzãrii
18:55 Martorul acuzãrii
20:00 Praf de puºcã
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Viaþã, primele semne
23:45 Sã furi de la un hoþ
01:25 Tomahawkul de os

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 Prinþul
2014, SUA, Acþiune, Thriller
22:15 Teroare la etaj
2013, SUA, Dramã, Thriller
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Prinþul (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
01:45 Lecþii de viaþã (R)
02:45 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 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)

07:00 La bloc (R)
07:30 Spãrgãtorul de nuci 3D
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:30 Asediaþi la domiciliu (R)
14:15 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
16:30 La bloc
18:30 Gunoierii
20:30 Moneyball: Arta de a

învinge
23:15 30 de nopþi
01:00 Moneyball: Arta de a

învinge (R)
03:15 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 The Wall - Marele Zid
21:00 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Xtra Night Show
01:00 Vânãtoare de oameni (R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
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 Bocet vesel (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, 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 Macelarul Kung Fu
1980, Hong Kong, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Macelarul Kung Fu (R)
1980, Hong Kong, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri 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 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X

MARÞI - 16 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 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 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Programarea subliminalã

- o legendã urbanã?
2009, SUA, Documentar
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Adevãruri despre trecut

(R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Programarea subliminalã

- o legendã urbanã? (R)
03:15 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

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 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (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 Iubesc pe cine nu trebuie
2006, SUA, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 Poate nu ºtiai
00:10 Experimentul Philadelphia

(R)
1984, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Romantic, SF, Dragoste
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

08:20 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate

09:45 Vrãjitorul minciunilor
12:00 Ultima zi
13:45 Intervenþia
15:15 Julieta
16:55 Divorþ
17:25 Punct ºi de la capãt
18:00 Ziua Independenþei:

Renaºterea
20:00 Divizia din Berlin
20:55 Fãrã armã în linia întâi
23:15 Resident Evil: Capitolul final
01:00 Goana dupã aur

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 Cei trei nãtãrãi
2012, SUA, Comedie
22:15 Omul cu masca de fier
1998, SUA, Aventuri
00:45 ªtirile Pro Tv (R)
01:15 Cei trei nãtãrãi (R)
2012, SUA, Comedie
02:45 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)
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)

07:00 Gunoierii (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Spãrgãtorul de nuci 3D

(R)
14:15 Legendele toamnei (R)
16:45 La bloc
18:45 Dansul dragostei 2
20:30 Copacul lui Joshua
22:30 Cavalerul de oþel
00:45 Copacul lui Joshua (R)
02:30 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 The Wall - Marele Zid
21:00 Self/less: Transfer de

viaþã
2015, SUA, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Self/less: Transfer de

viaþã (R)
2015, SUA, SF, Thriller
03:15 Acces direct (R)
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 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 Expresul de Shangai
1986, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Western
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Expresul de Shangai (R)
1986, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Western
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 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 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 “Faceþi jocurile” Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
03:30 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

sâmbãtã, 13 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 douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
Anexa nr.11. Anunþ public privind

decizia etapei de încadrare (titular) NICU
IULIAN DANIEL ºi NICU CRISTINA AMA-
LIA , titulari ai proiectului „CONSTRUI-
RE IMOBIL 2S+P+2E: 2S – CU DESTI-
NAÞIA DE PARCARE, 1S CU DESTINA-
ÞIA DE SPAÞII TEHNICE, P- CU DESTI-
NAÞIA DE SPAÞIU COMERCIAL, LO-
CUINÞE LA ETAJELE SUPERIOARE ªI
ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj, pen-
tru proiectul propus a fi amplasat în str.
Sfinþii Apostoli, nr. 8A, Municipiul Cra-
iova, judeþul Dolj. 1. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare (în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ) pânã la data de 18.01.2018.

PRESTÃRI SERVICII
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 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 Podului
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 frigider Zanussi ur-
gent ºi ieftin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/354.549.

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 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 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 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. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând 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 gar-
sonierã zona 1 Mai (Fa-
cultatea de Medicinã).
Telefon: 0748/102.286.

Închiriez camerã la casã
în Craiova la eleve sau
studente. Telefon: 0758/
131.341.

Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/956.600.

COMEMORÃRI
Familia prof. Aurelian
Zisu anunþã cu aceeaºi
adâncã durere cã pe

data de 14 ianuarie 2018
se împlinesc 4 ani de la
decesul fulgerãtor ºi
prematur al fiului res-
pectiv fratelui CAROL-
CÃTÃLIN. Te vom iubi
mereu! Mãmica, Ticãta
ºi fratele Mihai.



12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 13 ianuarie 2018sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Craiova gãzduieºte astãzi, de la
ora 18, în Sala Polivalentã, primul
meci internaþional al anului, SCM
Craiova – HK Randers, contând
pentru grupele Cupei EHF la hand-
bal feminin. Este o ocazie de ne-
ratat pentru craioveni de a vedea
handbal de nivel ridicat, atât prin
prisma acestei competiþii europe-
ne, a doua ca importanþã, dar ºi
þinând cont de faptul cã echipele
nordice oferã spectacol ºi un joc
de calitate. Bineînþeles, fanii au
ocazia de a-ºi încuraja echipa care
reprezintã cu onoare oraºul în Eu-
ropa. Cele douã echipe nu au nici-
un punct dupã prima rundã, fete-
le lui Bogdan Burcea pierzând la
Brest cu 25-22, în timp ce dane-
zele au pierdut pe teren propriu,
scor 23-20, contra lui Kuban
Krasnodar. Craiovencele au câº-
tigat meciul de miercuri din cam-
pionat, cu Rapid Bucureºti, ºi au
un moral destul de bun, fiind pe
locul 3 în Liga Florilor, cu o etapã
înaintea terminãrii turului. Randers
are un lot format în majoritate din
jucãtoare daneze, dar ºi 4 suede-
ze ºi o norvegiancã. Fãrã îndoia-
lã, starul formaþiei nordice este
extrema stângã Maria Fisker, în
vârstã de 27 de ani, internaþionalã
danezã care a evoluat ºi la recen-

Universitatea Craiova înfruntã duminicã, de la ora 11,
formaþia germanã de liga a III-a, Meppen SV

La o sãptãmânã dupã ce au în-
ceput stagiul de pregãtire în An-
talya, jucãtorii Universitãþii Cra-
iova vor susþine ºi primul meci
de verificare. Întâiul adversar al
ªtiinþei pe 2018 va fi formaþia
germanã din Liga a III-a, SV
Meppen, duminicã, de la ora 11,
în cadrul complexului „Papillon
Sports Center”.

Înfiinþatã în anul 1912, forma-
þia din Meppen, o localitate de
aproximativ 35.000 de locuitori
din Saxonia Inferioarã, evolueazã
pe stadionul Hansch-Arena, care
are o capacitate de 13.286 de lo-
curi. Antrenatã de Christian Neid-
hart, echipa germanã a promovat
anul trecut din Regionallen Liga
Nord ºi ocupã în acest moment
locul 11 în Liga a III-a, cu 28 de
puncte, dupã 20 de jocuri. Lotul
nemþilor este evaluat la 4 milioa-
ne de euro, conform website-ului
specializat transfermarkt.com.
Cea mai importantã perioadã din
istoria clubului din Meppen a fost
între anii 1988 - 1998, ei jucând
11 sezoane consecutive în Zweite
Bundesliga, al doilea eºalon din
Germania. Cel mai important ju-
cãtor al celor de la SV Meppen
este atacantul central Benjamin
Girth, cu 11 goluri în acest cam-
pionat. În lot se aflã ºi câþiva
strãini: olandezii Gies ºi Heerkes,

slovenul Vidovic, americanul Yao
ºi kosovarul Demaj. Formaþia de
bazã trimisã în teren de tehnicia-
nul Neidhart este alcãtuitã din:
Domasckhe - Ballmert, Gebers,
Jesgarzewski, Senninger, Vrzogic
- Leugers, Posipal, Wagner, Klein-
sorge - Girth. Cei de la Meppen
se vor afla la a doua partidã ami-
calã în stagiul de la Belek, acum
douã zile ei remizând, scor 1-1,
cu Elazigspor, echipã din Liga a
II-a din Turcia. Celelalte meciuri
amicale ale Universitãþii vor fi îm-
potriva echipelor poloneze Lechia
Gdansk ºi Zaglebie Lubin ºi cu
bulgarii de la Ludogoreþ Razgrad.

Ieri, craiovenii l-au sãrbãtorit
pe Andrei Burlacu, acesta împli-
nind 21 de ani. „Îmi doresc sãnã-
tate ºi cât mai multe trofee în tri-
coul Universitãþii. Mã consider
norocos cã pot juca pe un stadion
precum al nostru ºi cu atâþia fani
alãturi” a fost declaraþia „aniver-
sarã” a  atacantului, pentru site-ul
oficial al clubului.

Dinamo – Craiova
se joacã duminicã,

4 februarie
S-a stabilit ºi programul prime-

lor douã etape ale Ligii I din 2018.
Astfel, derby-ul din runda a 23-a,
dintre Dinamo ºi Universitatea Cra-
iova, se va juca duminicã, 4 fe-

bruarie, de la ora 20.45, locul de
disputare urmând a fi ales între
stadionul din ªtefan cel Mare ºi
Arena Naþionalã. Meciul din etapa

a 24-a, Universitatea Craiova –
Sepsi Sf. Gheorghe, se va juca
luni, 12 februarie, de la ora 20.45,
pe stadionul „Ion Oblemenco”. În

SCM Craiova întâlneºte formaþia danezã HK Randers,
într-un meci din grupele Cupei EHF

tul Mondial din Germania. Hand-
balista cu bandanã pe cap a evo-
luat acum douã sezoane ºi la CSM
Bucureºti. HK Randers s-a califi-
cat în grupe dupã ce a eliminat
formaþia bielorusã Belaz Minsk.

Burcea: „Suntem la vreo zece
metri sub pãmânt faþã de
adversarele din grupã”

Antrenorul Craiovei, spune
ecartul valoric faþã de adversare-
le din grupa EHF este destul de
mare, iar acesta este amplificat ºi
de problemele de sãnãtate apãrute
în lotul Craiovei. Nicoleta Tudor

are rujeolã ºi va lipsi, iar Andreea
Pricopi este incertã pentru acest
meci. „Avem o grãmadã de infor-
maþii despre Randers. Aºa cum s-
a întâmplat ºi cu Brest, ne-am fã-
cut temele foarte bine. Ideea este
cã starea de sãnãtate este ceea ce
mã îngrijoreazã la echipa mea.
Atâta timp cât nu avem un lot va-
lid, este o problemã foarte mare,

mai ales cã ºi aºa suntem la vreo
zece metri sub pãmânt faþã de
adversarele din grupa noastrã, din
toate punctele de vedere. Noi vom
încerca sã ne facem datoria, aºa
cum am fãcut-o ºi pânã acum, pe
parchet. Invitãm iubitorii acestui
sport sã ne susþinã. Promitem cã,
indiferent cã vom evolua în ºapte-
opt jucãtoare, vom face tot ce ne
stã în putinþã pentru a învinge Ran-
dersul“, a declarat Bogdan Burcea.
Portarul Yulia Dumanska a prefa-
þat meciul de azi: „Va fi greu, este
o echipã bunã, dar le vom vizio-
na ºi ne vom pregãti bine. Cu-
nosc câteve fete de acolo. Fie-
care meci e important ºi trebuie
sã fim concentrate. Depinde ºi ce
zi prinzi, cât de mult ai norocul
de partea ta. Trebuie sã luãm to-
tul pas cu pas pentru cã îmi do-
resc din tot sufletul sã ne califi-
cãm mai departe“. Valentina Ar-
dean Elisei face apel la suporterii
craioveni pentru a veni la Poliva-
lentã în numãr mare: „Îmi doresc
un public numeros, sã ne împin-
gã de la spate. Randers este o
echipã puternicã, dar în primul
rând trebuie sã ne gândim la jo-
cul nostru. Dacã ne iese, va fi
bine. O calificare mai departe ar
fi o performanþã mare pentru noi.
Pentru asta muncim“.

Biletele pentru meciul de astãzi
costã 5 lei ºi pot fi procurate de la
Sala Polivalentã.

ultimele douã etape ale sezonului
regulat, alb-albaºtrii vor mai în-
tâlni FC Voluntari, în deplasare, ºi
ACS Poli, în Bãnie.
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