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- Vãd Popescule, cã acum
este la modã ca în teza ta de
doctorat sã scrii ce-au scris
alþii.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Primul caz de gripã din acest
sezon, în judeþul Dolj, a fost
anunþat la sfârºitul sãptãmâ-
nii de Direcþia de Sãnãtate Pu-
blicã. Este vorba de un caz vi-
rus gripal tip B înregistrat în
ambulatoriu, la un cabinet
medic de familie din mediul
rural, la grupa de vârstã 15-
49 ani. Medicii au raportat 426
cazuri de infecþii acute ale cãi-
lor respiratorii superioare ºi
270 de cazuri de pneumopatii
acute. Numãrul total al cazu-
rilor de viroze înregistrat în
aceasta sãptãmânã este uºor
mai scãzut...
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„Ni hao” („bunã ziua”) ºi
„Sheng gong” („succes”), ne
spune din Beijing, pe blogul
personal, Dan Tomozei, de la
Radio China Internaþional, un
jurnalist de bunã calitate, cu
soþia din Craiova, care face
destule lucruri bune pentru
þara sa. Ziua Culturii Româ-
ne – Mihai Eminescu celebra-
tã, an de an, la ªcoala Naþio-
nalã „1 Octombrie” din Bei-
jing (BNDS), expresia perseve-
renþei, una din principalele
chei în care se exprimã Chi-
na, în cadrul statornicelor ºi
consistentelor relaþii de prie-
tenie cu România, a avut loc
ºi anul acesta.
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Devenitã, începând cu anul 2011, prilej de
omagiere a poetului Mihai Eminescu, precum
ºi a valorilor româneºti, Ziua Culturii Naþio-
nale figureazã în agenda mai tuturor institu-
þiilor de culturã ºi educaþie. La Craiova este
marcatã astãzi prin spectacole, concerte, re-
citaluri de poezie, expoziþii de carte, precum
ºi alte evenimente dedicate împlinirii 168 de
ani de la naºterea lui Eminescu.

Fragmente din creaþia a 30 de poeþi ºi din
lirica popularã au fost alese de actorul Emil
Boroghinã spre a fi prezentate în spectacolul
„Treptele Unirii”, evenimentul prezentat în
Sala „Ion D. Sârbu” a Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”, începând cu ora 19.00, ºi
transmis în direct de TVR 3 ºi TVR Craiova.
La Filarmonica „Oltenia” are loc la recita-
lul „Pianul cu poeme”, invitate fiind pianis-
ta Ioana Maria Lupaºcu ºi actriþa Daniela
Nane, iar Opera Românã Craiova organizea-
zã, de la ora 19.00, la Liceul de Arte „Marin
Sorescu”, concertul „Memoria versului”. De
asemenea, la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” se deschid expoziþiile
de carte „Mihai Eminescu – poet naþional –
poet universal” ºi «Exilul Românesc: „ÎN”
ºi „DINCOLO” de Cultura Naþionalã».

Ziua Culturii Naþionale  este marcatã de
Muzeul Olteniei prin organizarea evenimen-
tului „Ziua Porþilor Deschise”. Accesul vi-
zitatorilor este gratuit la toate cele trei sec-
þii – Istorie-Arheologie, ªtiinþele Naturii, Et-
nografie – în intervalul orar 9.00-17.00. ªi
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” îºi
deschide porþile spre vizitare, între orele
10.00-18.00. Vizitatorii vor putea intra în
culise, în atelierele de producþie ale  Fabricii
de Poveºti, în depozitul cu pãpuºi, decoruri,
costume ºi elemente de recuzitã din specta-
colele care au îmbogãþit de-a lungul timpului
repertoriul teatrului.

Ziua de naºtere a poetului Mihai Emines-
cu a devenit Zi a Culturii Naþionale prin Le-
gea nr. 238/2010.

MAGDA BRATU
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Parchetul General

verificã dosarele

penale în care

ar fi vizat

consilierul

aministrului

Carmen Dan
Parchetul General face

verificãri privind ancheta
efectuatã în dosarele în care ar
fi vizat Valentin Riciu, consi-
lierul ministrului de Interne
Carmen Dan. Potrivit unor
surse judiciare, existã trei
dosare penale în care consilie-
rul este vizat pentru înºelãciu-
ne, ultraj ºi abuz în serviciu.
Consilierul ministrului Aface-
rilor Interne ºi fost lucrãtor al
Brigãzii Rutiere Bucureºti,
Valentin Riciu, a transmis
sâmbãtã, într-un raport
înaintat conducerii MAI, cã nu
a fost ºi nu este cercetat în
vreun dosar penal pentru
înºelãciune. „Referitor la
afirmaþiile calomnisoare
apãrute în spaþiul public,
raportez urmãtoarele: Nu am
fost ºeful numitului Stan
Eugen; Nu am fost ºi nu sunt
cercetat în vreun dosar penal,
pentru înºelãciune”, a scris
Valentin Riciu, în raportul
transmis conducerii Ministeru-
lui Afacerilor Interne. De
altfel, Valentin Riciu mai
precizeazã, într-un punct de
vedere transmis de cãtre
Direcþia Informare ºi Relatii
Publice din MAI, cã în ultima
sãptãmânã au apãrut în
spaþiul public mai multe
afirmaþii false ºi calomnioase
împotriva sa, fie cã era prieten
cu Eugen Stan, fie cã era ºeful
lui. Totodatã, acesta a catalo-
gat informaþiile potrivit cãrora
ar fi vizat într-un dosar pentru
înºelãciune drept “o nouã
mizerie”. “Am încercat sã aflu
care sunt probele în baza
cãrora se fac aceste acuzaþii.
Nimic oficial, nicio probã,
doar surse”, a conchis Riciu.
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Edilul aratã, într-o postare pe
Facebook, cã agenda începutului
de an e dominatã de tensiunile din
PSD, respectiv de împãrþirea în
tabere, grupãri, zone de interes ºi
cã aceastã abordare este una gre-
ºitã întrucât social democraþii au
câºtigat împreunã alegerile, iar
acum pare cã aruncã în aer tot
ceea ce au realizat. “Cei doi lideri,
preºedintele ºi premierul, au obli-
gaþia de a înceta imediat disputele
politice! Au greºit amândoi. Acum
trebuie sã îndrepte lucrurile. Amân-
doi! A fost o greºealã lipsa consul-
tãrii cu noi la nominalizarea pre-
mierilor Grindeanu ºi Tudose. O
analizã democraticã realã, în foru-
rile de conducere ale partidului, ne-
ar fi ferit de cele douã crize politi-

„Guvernul PSD-ALDE face o
nouã dovadã a prigoanei împo-
triva segmentelor sociale active,
a românilor care aduc surplus în
societate prin munca lor susþinu-
tã, prin efort suplimentar, prin risc
asumat. Este motivul pentru care,
în viziunea PSD-ALDE, statul tre-
buie sã-i penalizeze. Ca ºi cum
numãrul declaraþiilor la care este
obligat un contribuabil nu era în-
deajuns de mare, iar haosul pro-
dus de transferul contribuþiilor de
la angajat la angajator nu era su-
ficient, Guvernul a mai introdus
o nouã obligaþie declarativã, com-
plet inutilã: Formularul 600”, se
aratã într-un comunicat al PNL.

Toate persoanele fizice care au
realizat în 2017 alte venituri decât
cele de naturã salarialã, chiar dacã
au ºi calitatea de salariat, iar aceste
venituri extra-salariale sunt mai
mari de 12 salarii minime – adicã
22.800 lei (12 luni x 1.900 lei sa-
lariul minim), au obligaþia sã de-
punã la autoritatea fiscalã Formu-
larul 600. Concomitent, plãtesc
suplimentar contribuþii de sãnãta-

Firea, apel la Dragnea ºi TFirea, apel la Dragnea ºi TFirea, apel la Dragnea ºi TFirea, apel la Dragnea ºi TFirea, apel la Dragnea ºi Tudose sã îndrepteudose sã îndrepteudose sã îndrepteudose sã îndrepteudose sã îndrepte
lucrurile ºi cere o colaborare în scrislucrurile ºi cere o colaborare în scrislucrurile ºi cere o colaborare în scrislucrurile ºi cere o colaborare în scrislucrurile ºi cere o colaborare în scris

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a
transmis cã preºedintele PSD, Liviu Dragnea, ºi pre-
mierul Mihai Tudose au obligaþia de a înceta imediat

disputele politice, precizând cã “au greºit amândoi” ºi
“acum trebuie sã îndrepte lucrurile amândoi”.

ce”, a scris Gabriela Firea.
Primarul general al Capitalei spu-

ne cã, în ceea ce-l priveºte pe pre-
mierul Mihai Tudose, acesta a ºtiut
când a fost numit care era struc-
tura Guvernului. “Dacã nu-i plã-
cea «Trabantul», cum îl numeºte
acum, nu trebuia sã se suie în el.
Eu cred cã a fost o «Dacie», de-a
noastrã, care în 2017 a luat primul
loc în Europa în competiþia creº-
terii economice. ªi nu ar trebui sã
ne batem joc de acest rezultat, pen-
tru cã românii aºteaptã foarte mult
de la noi”, aratã edilul.

Gabriela Firea le cere celor doi
lideri sã se gândeascã în primul
rând la români, sã accepte cã de-
pind unul de celãlalt ºi transmite
cã sunt obligaþi sã gãseascã o cale

pentru a colabora. “Aºa e în de-
mocraþie: partidul nu poate condu-
ce fãrã un guvern, iar guvernul nu
poate funcþiona fãrã o majoritate
parlamentarã. Cei doi lideri au
OBLIGAÞIA sã gãseascã o cale de
colaborare. Sã îºi asume, cât mai
urgent, eventual în scris, princi-
piile acestei colaborãri. E o obliga-
þie în primul faþã de cetãþeni ºi apoi
faþã de partid. Structura politicã a
guvernului o stabileºte Coaliþia ma-
joritatii parlamentare iar modul de
funcþionare îl stabileºte premierul.
De aici trebuie sã plecãm: fiecare
sã îºi înþeleagã competenþele în
aceastã echipã”, a mai scris pri-
marul general al Capitalei.

Gabrilela Firea avertizeazã, în
final, cã, în funcþia pe care o de-
þine, respectiv de primar general
al Capitalei, resimte direct lipsa
acestei colaborãri, menþionând cã
este prea multã confruntare poli-
ticã ºi deloc susþinere pentru pro-
iectele bucureºtenilor, prea multe
orgolii ºi temeri politice ca moti-
vaþii pentru blocarea sau stagna-
rea proiectelor Capitalei ºi spune
cã aºa nu se mai poate continua.
“Le solicit cu respect, dar fermi-
tate liderilor politici ai PSD mai

puþinã politicã ºi mai multã mun-
cã pentru cei care ne-au votat. Mai
puþine certuri între noi ºi mai
multã colaborare în beneficiul ro-
mânilor. Insist, fiecare îºi are lo-
cul si rolul în echipã ºi poate con-
tribui la succesul României ºi,
implicit, al partidului nostru. Am
intrat în anul Centenar ºi fac apel
la sentimentele naþionale care ºtiu
cã îi animã deopotrivã pe preºe-
dintele PSD ºi pe premier. Sã ne
uitãm în istorie, sã învãþãm de la
înaintaºii noºtri. Sã fim mai puþin
oameni politici ºi mai mult oameni
de stat, aºa cum au fost cei care
au înfãptuit Marea Unire”, con-
chide edilul.

Premierul Mihai Tudose se în-
tâlneºte, duminicã, cu membrii
PSD care îl susþin în disputa cu
liderul social-democrat, Liviu
Dragnea, înaintea ºedinþei Comi-
tetului Executiv, au declarat sur-
se politicie pentru MEDIAFAX.
Potrivit surselor, Tudose va dis-
cuta cu aliaþii sãi despre ºedinþa
de luni în care se va tranºa situa-
þia sa, despre propunerea privind
restructurarea Executivului ºi de-
spre demisia ministrului de Inter-
ne, Carmen Dan.

PNL: Formularul 600 este o birocraþie fiscalã
absurdã pentru sancþionarea cetãþenilor activi

PNL susþine cã Formularul 600, pe care persoanele fizice
care au realizat în 2017 alte venituri decât cele de naturã
salarialã, chiar dacã au ºi calitatea de salariat, iar aceste

venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime,
este o birocraþie fiscal absurd penru a sancþiona cetãþenii.

te plafonate la zece salarii mini-
me. Aceasta în condiþiile în care
respectivele persoane plãtiserã
deja contribuþii în calitate de sala-
riaþi – adicã, o dublã impunere –
iar serviciile medicale de care be-
neficiazã sunt aceleaºi cu ale unui
simplu salariat, potrivit documen-
tului citat.

PNL susþine cã Guvernul PSD
introduce o altã povarã asupra mi-
cilor întreprinzatori ºi, astfel, toate
persoanele fizice beneficiare de
dividende, cu venituri peste pla-
fonul celor 12 salarii minime, sunt
obligate la plata CASS, chiar dacã
acestea sunt salariaþi ºi, implicit,
plãtitori de contribuþii. Pentru toþi
aceºti contribuabili care au ºi ve-
nituri salariale, Guvernul dublea-
zã plata contribuþiilor.

„Mai mult, sute de mii de con-
tribuabili care obþin venituri din
arendã, chirii, activitãþi indepen-
dende, profesii liberale, dar chiar
ºi micii întreprinzãtori care obþin
apoi venituri din investiþiile lor
sub formã de dividende sau din
tranzacþionarea de acþiuni sunt

puºi pe drum de ANAF pentru a
depune noua Declaraþie, chiar
pânã la finalul lunii ianuarie.
Aceasta deºi veniturile sunt deja
declarate prin intermediul altor
declaraþii fiscale, aflate în pose-
sia ANAF, dar pe care autoritãþi-
le nu le proceseazã pentru a ex-
trage informaþiile necesare. Nu
doar cã este complet inutilã, dar
prin aceastã obligaþie este extin-
sã categoria de venituri pentru
care se impun contribuþii sociale,

incluzând ºi veniturile din divi-
dende ºi din alte tipuri de inves-
tiþii. În ciuda declaraþiilor publi-
ce ale reprezentanþilor PSD-
ALDE referitoare la reducerea bi-
rocraþiei ºi eficientizarea apara-
tului de stat, evidenþiem ipocri-
zia ºi cinismul dovedit de actua-
lul Guvern prin astfel de mãsuri,
menite sã inhibe activitatea eco-
nomicã ºi sã sancþioneze în mod
absurd categorii întregi de cetã-
þeni”,aratã PNL.
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Sã învãþãm ºi... chineza!Sã învãþãm ºi... chineza!Sã învãþãm ºi... chineza!Sã învãþãm ºi... chineza!Sã învãþãm ºi... chineza!
MIRCEA CANÞÃR

„Ni hao” („bunã ziua”) ºi „Sheng gong”
(„succes”), ne spune din Beijing, pe blo-
gul personal, Dan Tomozei, de la Radio
China Internaþional, un jurnalist de bunã
calitate, cu soþia din Craiova, care face
destule lucruri bune pentru þara sa. Ziua
Culturii Române – Mihai Eminescu cele-
bratã, an de an, la ªcoala Naþionalã „1
Octombrie” din Beijing (BNDS), expresia
perseverenþei, una din principalele chei în
care se exprimã China, în cadrul statorni-
celor ºi consistentelor relaþii de prietenie
cu România, a avut loc ºi anul acesta. Joi,
departamentul internaþional al BNDS, îm-
preunã cu elevii claselor a VII-a, a orga-
nizat un spectacol festiv, timp de o orã,
despre personalitãþi ale culturii româneºti,
istoria ºi geografia þãrii noastre, susþinând
un mini-concert simfonic cu lucrarea
„Dans popular românesc”, de Bela Bar-
tok, în prezenþa mai multor reprezentanþi
diplomatici ai Bucureºtiului, la Beijing.
Momentul a fost unul de referinþã, pentru
perenitatea relaþiilor dintre cele douã þãri.
De ieri, în „Cotidianul”, fostul premier
Petre Roman, publicã în serial însemnã-
rile sale despre China, dupã douã vizite,

în cursul anului trecut, împãrtãºind opi-
nia proprie despre „potenþialul, reforma-
rea ºi progresul incontestabil al acestei
fascinante lumi”. Petre Roman nu spune
tranºant cã a rãmas cu „gura cãscatã”, la
ceea ce a vãzut, dar ne face sã înþelegem
acest lucru. Citând prestigioasa revistã
britanicã „New Scientist”, care titra anul
trecut „Poate China sã salveze lumea?”,
cu referire la investiþiile în energiile rege-
nerabile, se spune cã în 2015 China a in-
vestit 103 miliarde dolari, în condiþiile în
care Europa de Vest a atins 49 de miliar-
de, iar SUA doar 44 miliarde. Într-un ra-
port OECD de anul trecut, despre indus-
tria AI (inteligenþa artificialã) în lume, se
aratã cã în producþia ºi funcþionarea de
roboþi indistriali, în 2016, în China erau
87.000 unitãþi ºi în Germania 20.000. Ex-
premierul Petre Roman promite sã aducã
în discuþie ce nu se întâmplã, „din ceea
ce ar trebui sã existe în cooperarea dintre
China ºi România”. Un punct de vedere
interesant. Fiindcã alþii, în schimb, sunt
mult mai pragmatici. Întors dintr-o vizitã
în China, preºedintele Franþei, Emmanuel
Macron, s-a vãzut luat la întrebãri, în pre-

sã, de faptul cã nu a abordat chestiunea
drepturilor omului, cu referire expresã la
cazul Liu Xia, vãduva laureatului Nobel
pentru pace, Liu Xiao, decedat, securita-
tea dramaticã din regiunea Sinjian, unde
trãiesc uigurii – o minoritate chinezã mu-
sulmanã –, în întâlnirea sa cu omologul
chinez Xi Jinping. „Eu cred în diplomaþia
respectului reciproc ºi trebuie lucrat în
timp (...) sunt diferenþe între noi, legate
de istoria noastrã, filosofia noastrã, natu-
ra societãþilor noastre”, a fost rãspunsul,
celui care a refuzat sã dea lecþii de drep-
turile omului. În schimb, pe dosarele eco-
nomice, preºedintele francez a recoltat re-
zultate neaºteptate: o comandã suprizã din
partea chinezã pentru 184 aparate Airbus
A320, pentru 13 companii aeriene, cu li-
vrare în perioada 2019-2020, dupã alte 300
de aparate Boeing, vândute în 2016, la preþ
de catalog, un contract de 10 miliarde euro
pentru Areva, ridicarea embargoului, în
ºase luni, la carnea de bovinã, impus în
2011, în urma crizei „vacii nebune”. ªi
alte contracte economice. China devine un
partener strategic al Franþei în marile pro-
iecte de infrastructurã.  Beijingul se afir-

mã pe scena internaþionalã ºi proiectele
sale transcend politica. „O centurã, un
drum”, noile drumuri ale mãtãsii, îi con-
ferã statutul de putere mondialã. Pakista-
nul, vechi prieten, figureazã în fruntea
investiþiilor prin programul „O centurã, un
drum”, ºi Banca centralã pakistanezã a
anunþat cã va efectua tranzacþiile cu Chi-
na (o treime din schimburile sale comer-
ciale) în monedã chinezã ºi nu în dolari.
China ºocheazã de-a dreptul. Aflându-se
în centrul fenomenului de reechilibrare a
planetei, demanteleazã încet-încet actuala
ordine internaþionalã de sorginte occiden-
talã, în principal americanã, în tranziþia
cãtre una sinocentricã. Când Parisul face
un joc diplomatic, realmente rafinat, lipsit
de complexe, în relaþiile sale cu Beijingul,
Bucureºtiul – beneficiarul unui statut aparte
– îºi poate face curaj, cum dãduse sem-
nale în urmã cu numai câþiva ani. În 2018,
evoluþia reporturilor sino-americane vor
constitui, estimeazã analiºtii, un factor
structurant al relaþiilor internaþionale. Pen-
tru moment, America, prin ceea ce face
Donald Trump, împotriva sa, este cel mai
bun aliat.

Chiar pe sfârºit de an, au sosit
ºi cele mai noi autobuze Solaris.
Primãria Craiova a fãcut comanda
cãtre firma polonezã în luna oc-
tombrie, iar la începutul lui decem-
brie au fost livrate toate cele 5 mij-
loace de transport. Dupã ce s-au
efectuat plãþile ºi autobuzele au
ajuns în parcul auto, s-a întrunit o
comisie de recepþie, formatã din
angajaþi ai regiei ºi primãriei, de la
serviciu de partimoniu, caare a in-
spectat dacã acestea corespun-
deau tehnic cu datele din caietul
de sarcini. Dupã ce membrii co-
misiei ºi-au dat ok-ul, autobuzele
au fost trecute, efectiv, în patri-
moniul oraºului.

Au intrat în dotarea
RAT Craiova

Sãptãmâna trecutã, consilierii
municipali au fost convocaþi într-
o ºedinþã extraordinarã, care a
avut patru proiecte pe ordinea de
zi, iar douã dintre acestea s-au
referit la însuºirea celor 5 auto-

Autobuzele Solaris, „fãrã defecþiuni” pentru 300.000 de km
29 de autobuze marca „Solaris”, din

cele 50, au fost comandate ºi achitate
pânã acum de Primãria Craiova. Ulti-
mele cinci au costat 4,37 milioane de lei

ºi au sosit chiar pe sfârºit de an. RAT
Craiova urmeazã sã le scoatã pe trasee.
ªi aceºti bani sunt acoperiþi în totalita-
te de la bugetul local.

buze Solaris. Printr-un proiect s-
a propus includerea mijloacelor de
transport în comun pe lista bu-
nurilor ce fac parte din domeniul
privat al municipiului – fiind cum-
pãrate din bani publici. Prin cel de-
al doilea proiect, s-a decis ca au-
tobuzele sã meargã la RAT Craio-
va. Regia este singura în mãsurã
sã le foloseascã deoarece, dupã
cum se ºtie, serviciul de transport
public cu autobuze ºi tramvaie din
Craiova a fost oferit, prin delega-
re de gestiune, cãtre acestã regie,
în aprilie 2016, pentru o perioadã
de doi ani.

1 milion de lei,
per bucatã

Împreunã, cele 5 autobuze au
costat 4,37 milioane de lei, fãrã
TVA (cu TVA, 5,20 milioane de
lei) iar banii au fost achitaþi, în
totalitate, de la bugetul local.
Dupã cum reiese din facturile fã-
cute publice de RAT Craiova, pe
un singur exemplar s-a achitat

suma de 1.041.012 lei, fiind vor-
ba de autobuze Solaris Urbino 12.
Furnizorul, asocierea Solaris Bus
& Coach SA – IAC Managment
SRL, asigurã o garanþie fãrã de-
fecþiuni a motorului de minimum
5 ani sau 300.000 de kilometri
de la data punerii în exploatare
(considerându-se deci cã un au-
tobuz ruleazã o distanþã de
60.000 de kilometri pe an). Pen-
tru pneuri, garanþia este asigu-
ratã pânã când se atinge limita de
120.000 de kilometri. Cea mai
mare garanþie, de 8 ani, este asi-
guratã pentru caroserie.

Comanda cu nr. 3
Primãria Craiova a ajuns, ast-

fel, la a treia comandã de autobu-
ze cãtre firma polonezã, cu care
a încheiat un contract-cadru de
achiziþie în iunie 2014. Valoarea a
fost stabilitã la suma de 55,8 mi-
lioane de lei ºi un numãr total de
50 de autobuze care pot fi achizi-

þionate. Prima comandã s-a fãcut
în septembrie 2014, când au ajuns
primele 17 autobuze noi (14,8 mi-
lioane de lei, cu TVA inclus). Anul
urmãtor, cam prin aceeaºi perioa-
dã, a mai fost fãcutã încã o co-
mandã. De aceastã datã, s-au so-
licitat doar 7 autobuze. Cu tot cu
mijloacele de transport care au
sosit în decembrie2017, numãrul
autobuzelor Solaris a ajuns la 29.
Teoretic, municipalitatea ar mai

putea comanda ºi altele, pentru cã
respectivul contract-cadru mai
este în vigoare pânã în iunie 2018.

Cum se modernizeazã
parcul auto

Pânã în acest moment, cele 29
de „Solaris” reprezintã cea mai
nouã flotã a parcului auto al RAT
Craiova. Autoritãþile au planuri
ambiþioase însã, anunþând cã vor
cumpãra tot autobuze noi, 30 la
numãr ºi 15 tramvaie, pe fon-
duri europene. Ultima datã, pri-
marul Craiovei, Mihail Genoiu, a
dat asigurãri cã documentaþia
necearã este gata ºi urmeazã sã
se depunã solicitarea peAxa 4,
destinatã transportului în co-
mun. În paralel, ºi RAT Craiova
ºi-a fãcut un plan de atac, dar
mult mai modest. Regia ºi-a pro-
pus, ºi a primit votul consilierilor
în acest sens, sã cumpere ºi ea 5
autobuze, dar second-hand. Din
calculele pe care ºi le-a fãcut,
acestea ar costa 1,12 milioane de
lei. O parte din bani îi are (165.000
de lei), iar restul urmeazã sã o
contracteze, printr-un credit, de
la o bancã.

LAURA MOÞÎRLICHE



4 / cuvântul libertãþii luni, 15 ianuarie 2018evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtoria Craiova a respins,
vineri, 12 ianuarie a.c., cererea de
revocare a preºedintelui comple-
tului de judecatã formulatã de
Adrian Iliuþã Grigorie, în proce-
sul în care este judecat, în stare
de arest preventiv, pentru ultraj:
„Respinge cererea de recuzare a
preºedintelui completului de jude-
catã p.3, domnul judecãtor Flo-
rin Marius Grecu. în temeiul art.
275 alin. 2 C.p.p., obligã peten-
tul la plata sumei de 100 lei re-
prezentând cheltuieli judiciare
cãtre stat”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei.

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
Judeþean Dolj au anunþat cã, vineri, 12 ianua-
rie a.c., în urma investigaþiilor efectuate, po-
liþiºtii Secþiei 4 Poliþie Craiova au reuºit sã
identifice autorul unui furt de aparaturã elec-
tricã, sãvârºitã prin efracþie, dintr-o locuinþã
din municipiul Craiova, faptã comisã în noap-
tea de 19 spre 20 decembrie. Oamenii legii

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, sâmbãtã, 13 ianuarie
a.c., în jurul orei orele 20.00, pe
strada Petre Ispirescu din Craio-
va, agent ºef adjunct Bogdan Bol-
du, din cadrul Secþiei 3 Poliþie,
care se afla în timpul liber, a ob-

Potrivit IPJ Dolj, efectivele Ser-
viciului Rutier Dolj- Biroul Dru-
muri Naþionale ºi Europene, îm-
preunã cu agenþi rutieri din cadrul
Biroului Rutier Craiova ºi ai altor
formaþiuni rutiere, au desfãºurat,
sâmbãtã seara, o acþiune pe prin-
cipalele drumurile naþionale ºi eu-
ropene din judeþul Dolj. Scopul
acestor activitãþi a fost combate-
rea încãlcãrii regimului legal de
vitezã, care reprezintã una dintre
principalele cauze generatoare de
accidente. Pentru încãlcãrile legis-

Razie rutierã pentruRazie rutierã pentruRazie rutierã pentruRazie rutierã pentruRazie rutierã pentru
combaterea vitezei la volancombaterea vitezei la volancombaterea vitezei la volancombaterea vitezei la volancombaterea vitezei la volan

laþiei în vigoare constatate în ca-
drul raziei, poliþiºti rutieri angre-
naþi în acþiune au aplicat 93 de
sancþiuni contravenþionale a cãror
valoare a fost de peste 13.000 de
lei. Astfel, 58 de amenzi au fost
aplicate conducãtorilor auto depis-
taþi circulând cu vitezã neregula-
mentarã, restul de 35 fiind aplica-
te pentru alte abateri la regimul cir-
culaþiei pe drumurile publice. De
asemenea, au fost reþinute  6 per-
mise de conducere ºi retrase 2
certificate de înmatriculare.

Minori prinºi cu geanta furatãMinori prinºi cu geanta furatãMinori prinºi cu geanta furatãMinori prinºi cu geanta furatãMinori prinºi cu geanta furatã
de un poliþist aflat în timpul liberde un poliþist aflat în timpul liberde un poliþist aflat în timpul liberde un poliþist aflat în timpul liberde un poliþist aflat în timpul liber

servat cum doi minori de etnie
romã au sustras geanta unei fe-
mei pe care aceasta o þinea într-
o plasã. Agentul a început sã-i ur-
mãreascã pe cei doi minori, a reu-
ºit sã-i prindã, apoi a contactat
telefonic Secþia 3 Poliþie. La faþa

locului a ajuns un echipaj din ca-
drul secþiei, care i-a identificat ºi -
condus la sediu pe cei doi minori,
stabilind cã este vorba despre  M.
A. ºi S. B., ambii în vârstã de 12
ani, din municipiul Craiova. Per-
soana vãtãmatã a fost identifica-
tã ca fiind R. I., de 82 ani, tot
din Craiova. Prejudiciul cauzat,
în valoare de 300 lei, a fost re-
cuperat în totalitate de poliþiºti ºi
restituit persoanei vãtãmate. „Cei
doi minori au fost internaþi de lu-
crãtorii Secþiei 3 în Centrul de
Primire în Regim de Urgenþã din
cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj, situat
pe strada Rãºinari din Craiova.
Poliþiºtii au întocmit în acest caz
un dosar penal sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de furt cali-
ficat,  urmând ca la finalizarea
cercetãrilor sã fie propusã solu-
þie legalã prin Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova”, a
precizat inspector principal Cã-
tãlin Dochia, purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj.

Olteanul care a lovit cu capul în faþã un Olteanul care a lovit cu capul în faþã un Olteanul care a lovit cu capul în faþã un Olteanul care a lovit cu capul în faþã un Olteanul care a lovit cu capul în faþã un poliþist doljeanpoliþist doljeanpoliþist doljeanpoliþist doljeanpoliþist doljean
ar fi vrut alt complet de judecatãar fi vrut alt complet de judecatãar fi vrut alt complet de judecatãar fi vrut alt complet de judecatãar fi vrut alt complet de judecatã

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au respins,
vineri, cererea lui Adrian Iliuþã Grigorie, tânã-
rul de 25 de ani, din Balº, care a lovit cu capul
în faþã un poliþist din Pieleºti, de revocare a
preºedintelui completului care îl judecã. Gri-
gorie este inculpat în douã dosare – cel de ul-
traj de pe rolul Judecãtoriei Craiova ºi încã
unul, de tâlhãrie calificatã ºi port sau folosire

fãrã drept de obiecte periculoase, la Judecãto-
ria Balº. Pe 21 septembrie a.c., Grigorie, îm-
preunã cu un amic, au tâlhãrit angajatul unui
cazinou din Balº, de unde au fugit cu 4.500 lei,
s-au urcat în BMW-ul înmatriculat în Franþa al
lui Grigorie ºi au pornit spre Craiova, numai
cã, la Pieleºti, au provocat un accident ºi au
fost prinºi de poliþiºtii doljeni.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Dolj, joi, 21 sep-
tembrie a.c., la ora 3.50, poliþiºtii
Secþiei 5 Poliþie Pieleºti au fost se-
sizaþi de un bãrbat din Pieleºti, de-
spre faptul cã un autoturism a ieºit
de pe ºosea ºi i-a lovit maºina care
era în faþa porþii. La adresa indica-
tã a fost trimis un echipaj de poli-
þiºti, aceºtia stabilind cã un auto-
turism BMW înmatriculat în Fran-
þa, condus pe DN 65 de Adrian Iliu-
þã Grigorie, a derapat ºi a lovit un
autoturism ºi mai multe utilaje agri-
cole ce se aflau în afara pãrþii ca-

rosabile. ªoferul a fost testat cu
aparatul etilotest rezultând o con-
centraþie de 0,87 mg/l alcool pur
în aerul expirat, ºi pentru cã, atât
el, cât ºi pasagerul, Cãtãlin ªerban,
de 24 ani, din oraºul Balº, Olt, se
manifestau violent, au fost imobi-
lizaþi ºi, în timp ce se deplasau cã-
tre sediul secþiei, Grigorie l-a lovit
cu capul în zona feþei pe agentul
principal Sorin George Cepoi, pro-
vocându-i leziuni serioase. Cei doi
tineri au fost duºi la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova, fi-
ind audiaþi pe tot parcursul zilei, mai
ales cã, înainte de a ajunge în Dolj,

comiseserã o tâlhãrie la un cazi-
nou din Balº (SC Intergalactic Jac-
kpot SRL), în aceeaºi noapte, de
unde au sustras prin ameninþare ºi
acte de violenþã, folosindu-se de un
dispozitiv care genera ºocuri elec-
trice, suma de 4.500 lei. Grigorie
a fost reþinut pentru 24 de ore, iar
vineri, 22 septembrie, a fost arestat
pentru 30 de zile, în timp ce Cãtã-
lin ªerban a fost predat poliþiºtilor
IPJ Olt pentru continuarea cerce-

tãrilor în dosarul tâlhãriei (ajungând
ºi el dupã gratii). Pe 12 octombrie
s-a înregistrat la Judecãtoria Cra-
iova dosarul în care Grigorie este
judecat pentru ultraj, iar douã zile
mai târziu, pe 16 octombrie, la Ju-
decãtoria Balº s-a înregistrat do-
sarul în care Cãtãlin ªerban ºi Adri-
an Iliuþã Grigorie au fost trimiºi în
judecatã pentru tâlhãrie calificatã
ºi port sau folosire fãrã drept de
obiecte periculoase.

Spãrgãtor de locuinþe în arestul IPJ Dolj
Un tânãr de 18 ani, din comuna ªimnicu de Sus, a fost arestat preventiv

pentru 30 de zile, sâmbãtã dupã-amiazã, în baza mandatului emis de Judecãto-
ria Craiova pe numele sãu, pentru furt calificat. Poliþiºtii au stabilit cã, în luna
decembrie, tânãrul a furat dintr-o locuinþã, din Craiova, aparaturã electricã în
valoare de 6000 de lei. Bunurile sustrase au fost recuperate de oamenii legii.

au stabilit cã autorul faptei este Andrei Ma-
rius Birin, de 18 ani, din comuna ªimnicu de
Sus, judeþul Dolj, care a fost ridicat pentru
audieri. Tânãrul a fost reþinut pentru 24 de
ore în cursul zilei de vineri, la finalul audieri-
lor: „În urma analizãrii materialului proba-
tor administrat în cauzã împreunã cu procu-
rorul de caz, s-a dispus efectuarea în conti-
nuare a urmãririi penale faþã de inculpat
pentru comiterea unei infracþiuni de furt ca-

lificat. În timpul cercetãrilor, prejudiciul ca-
uzat cu ocazia comiterii faptei, în valoare de
6000 lei, a fost recuperat integral de poliþiº-
ti ºi restituit persoanei vãtãmate. Pe numele
tânãrului a fost emisã ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în
arestul IPJ Dolj în dupã-amiaza zilei de vi-
neri”, a declarat inspector principal Cãtãlin
Dochia, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj. Sâm-
bãtã, 13 ianuarie a.c., Birin a fost prezentat

Judecãtoriei Craiova cu propunere de aresta-
re preventivã, propunere admisã de instnaþã,
în ciuda faptului cã avocatul acestuia a cerut
plasarea în arest la domiciliu: „Respinge ce-
rerea formulatã de inculpatul Birin Andrei -
Marius, prin apãrãtor, de luare a mãsurii pre-
ventive a arestului la domiciliu. Admite pro-
punerea Parchetului de pe lângã Judecatoria
Craiova. Dispune arestarea preventivã a in-
culpatului Birin Andrei - Marius pe o duratã
de 30 de zile, începând cu data de 13 ianuarie
2018 pânã la data de 11 februarie 2018 in-
clusiv. Cu drept de contestaþie în termen de 48
de ore de la pronunþare. Pronunþatã în came-
ra de consiliu, astãzi 13.01.2018”, dupã cum
se aratã în hotãrârea instanþei.
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De exemplu, rovinieta pentru
vehiculele de transport de marfã cu
masa cuprinsã între 3,5 ºi 7,5 tone
creºte de la 4 la 12 euro pentru o
zi, de la 16 la 30 de euro pentru 7
zile, apoi de la 32 la 60 de euro
pentru 30 de zile, de la 92 la 171
de euro pentru 90 de zile ºi de la
320 la 600 de euro pentru 12 luni.
În continuare, rovinieta pentru ve-
hiculele de transport de marfã cu
masa cuprinsã între 7,5 ºi 12 tone
creºte de la 7 la 12 euro pentru o
zi, de la 28 la 33 de euro pentru 7
zile, apoi de la 56 la 66 de euro
pentru 30 de zile, de la 160 la 188

Ponderea energiei consumate
din surse regenerabile aproape s-a
dublat în ultimii ani, de la aproxi-
mativ 8,5% în 2004 la 16,7% în
2015. Uniunea Europeanã este pe
cale sã-ºi atingã obiectivul de 20%
pentru 2020. În 2014, þãrile UE au
convenit cã procentul ar trebui sã
creascã la 27% pânã în 2030, însã
deputaþii europeni spun cã
acesta ar trebui sã fie de cel
puþin 35%. De asemenea,
deputaþii doresc sã prote-
jeze dreptul oamenilor de a
produce, stoca ºi consuma
propria lor energie electri-
cã din surse regenerabile,
fãrã sã plãteascã taxe sau
impozite. “Îmbunãtãþirea
eficienþei energetice poate
sã reducã emisiile de CO2,
dar ºi factura anualã de 350
de miliarde de euro pentru
importul de energie. Aces-
ta este motivul pentru care depu-
taþii europeni doresc sã stabileas-
cã un obiectiv obligatoriu de redu-
cere a consumului de energie în UE
cu 40% pânã în 2030”, a precizat
europarlamentarul Marian Jean

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Potrivit proiectului normativ, tarifele de utilizare achitate an-
terior intrãrii în vigoare a tarifelor prevãzute în noua Ordonanþã
„îºi vor menþine valabilitatea”, în sensul cã dupã intrarea în vi-
goare ºoferii nu trebuie sã achiziþioneze noi roviniete, ci merg
cu cele pe care le-au cumpãrat anterior.

De asemenea, deputaþii europeni depun eforturi pentru instituirea
unui mecanism de cooperare ºi control pentru amonitoriza progrese-
le realizate în vederea atingerii obiectivelor UE în domeniul energiei ºi
al schimbãrilor climatice pânã în 2030, în special în ceea ce priveºte
eficienþa energeticã ºi energia regenerabilã.

”Ford îºi pãstreazã angajamentul de a cãuta oportunitãþi”Ford îºi pãstreazã angajamentul de a cãuta oportunitãþi”Ford îºi pãstreazã angajamentul de a cãuta oportunitãþi”Ford îºi pãstreazã angajamentul de a cãuta oportunitãþi”Ford îºi pãstreazã angajamentul de a cãuta oportunitãþi
pentru a construi ºi alte produse la Craiova”pentru a construi ºi alte produse la Craiova”pentru a construi ºi alte produse la Craiova”pentru a construi ºi alte produse la Craiova”pentru a construi ºi alte produse la Craiova”

Pentru transportul de marfã mai grele de 3,5 tone…

Rovinieta se va majora cu 85%Rovinieta se va majora cu 85%Rovinieta se va majora cu 85%Rovinieta se va majora cu 85%Rovinieta se va majora cu 85%
Scumpiri pe toatã linia. Dupã majorarea preþului la gaze,

urmeazã un bir majorat ºi pentru ºoferi. Tariful de utilizare
a reþelei de drumuri naþionale din România – rovinieta – va
creºte pentru vehiculele pentru transportul de marfã mai
grele de 3,5 tone (categoriile C ºi D), urmând sã se majo-

reze cu cel puþin 85%, reiese dintr-un proiect normativ
publicat de Ministerul Transporturilor.

de euro pentru 90 de zile ºi de la
560 la 660 de euro pentru 12 luni.

Potrivit Art. 6 din Ordonanþa 15/
2002, utilizatorii infrastructurii de
transport rutier cu autovehicule
înmatriculate în România vor achita
rovinieta „în lei, la cursul de schimb
al zilei comunicat de Banca Naþio-
nalã a României (BNR) la data cum-
pãrãrii”. Iar utilizatorii cu autove-
hicule înmatriculate în alte state vor
achita rovinieta „în valutã liber con-
vertibilã la echivalentul tarifului
exprimat în euro sau în lei”, la cur-
sul de schimb al zilei comunicat
de BNR la data cumpãrãrii.

Premierul Mihai Tudose s-a întâlnit la finele sãptãmânii
trecute, la Palatul Victoria, cu o delegaþie a companiei
Ford condusã de vicepreºedintele Andrew McCall, între-
vedere ce face parte din dialogul constant dintre Guvern
ºi reprezentanþii mediului de afaceri.

„România este un mediu cu o-
portunitãþi de noi investiþii ºi de
dezvoltare a proiectelor în derula-
re. Guvernul doreºte o colaborare
cât mai bunã ºi continuã cu me-
diul de afaceri în vederea dezvol-
tãrii unei economii sustenabile” a
afirmat ºeful Executivului.

Primul-ministru a menþionat cã
infrastructura este una dintre cele
trei prioritãþi, iar Guvernul se axea-
zã asupra accelerãrii proiectelor de
infrastructurã rutierã. ”Suntem
conºtienþi de faptul cã dezvoltarea
infrastructurii este beneficã nu
doar pentru o investiþie anume, ci
ºi pentru dezvoltarea României”, a
adãugat premierul Mihai Tudose,
într-un comunicat de presã.

În cadrul întâlnirii, vicepreºe-
dintele Andrew McCall a prezentat
stadiul de dezvoltare al investiþiei
Ford, precum ºi proiectele de per-
spectivã ale companiei pentru uzi-
na de la Craiova. ”Ford îºi pãstrea-
zã angajamentul de a cãuta opor-
tunitãþi pentru a construi ºi alte
produse la Craiova ºi pentru a uti-

liza mai bine capacitatea de pro-
ducþie a fabricii noastre. Este foarte
important sã lucrãm împreunã cu
Guvernul României pentru a ne
asigura cã fabrica din Craiova rã-

mâne competitivã la nivel global pe
mãsurã ce avansãm cu planurile
noastre din România”, a afirmat
vicepreºedintele Ford Europa, An-
drew McCall.

Cum doresc europarlamentariiCum doresc europarlamentariiCum doresc europarlamentariiCum doresc europarlamentariiCum doresc europarlamentarii
sã sporeascã eficienþa energeticã…?!sã sporeascã eficienþa energeticã…?!sã sporeascã eficienþa energeticã…?!sã sporeascã eficienþa energeticã…?!sã sporeascã eficienþa energeticã…?!

Combaterea schimbãrilor
climatice continuã sã fie una
dintre prioritãþile Uniunii
Europene.  În 2016, Comisia
Europeanã a prezentat un set
de propuneri de energie
curatã pentru combaterea
schimbãrilor climatice ºi
reducerea dependenþei UE de
importurile de combustibili
fosili ºi pentru a ajuta
gospodãriile sã-ºi genereze
propria energie ecologicã.
Deputaþii europeni exami-
neazã acum amendamentele
la aceste propuneri.

Marinescu, membru în Comisia de
transporturi ºi industrii.

Parlamentul European a simplificat,
anul trecut, etichetele energetice

pentru aparatele de uz casnic
Un domeniu important în care

se pot face ameliorãri este încãlzi-
rea ºi rãcirea clãdirilor, care repre-

zintã 40% din toatã energia con-
sumatã în UE. Aproximativ 75%
dintre acestea sunt ineficiente din
punct de vedere energetic.

“În decembrie 2017, negocia-
torii din Parlament, Consiliu ºi Co-
misie au convenit ca þãrile UE sã
pregãteascã strategii naþionale pe
termen lung pentru a sprijini reno-

varea clãdirilor rezidenþiale
ºi nerezidenþiale. Scopul
este ca pânã în 2050 clãdi-
rile din UE sã nu consume
deloc energie”, a mai spus
vcepreºedintele EPP. În
plus, Parlamentul European
a simplificat, anul trecut, e-
tichetele energetice pentru
aparatele de uz casnic, cum
ar fi lãmpile, televizoarele ºi
aspiratoarele, pentru a aju-
ta consumatorul sã compa-
re eficienþa lor energeticã.
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Medicii au raportat 426 cazuri
de infecþii acute ale cãilor respira-
torii superioare ºi 270 de cazuri de
pneumopatii acute. Numãrul total
al cazurilor de viroze înregistrat în
aceasta sãptãmânã este uºor mai
scãzut faþã de valoarea înregistra-
tã în sãptãmâna anterioarã ºi se
încadreazã în evoluþia multianua-
lã. Ponderea spitalizãrilor din nu-
mãrul total de cazuri a fost 24,39%.

Deoarece morbiditatea înregis-
tratã se aflã în intervalul aºteptat,
dar existã dovada circulaþiei de vi-
rusuri gripale în populaþie, DSP
Dolj a caracterizat sãptãmâna prin
„activitate gripalã sporadicã”.

Vaccinarea antigripalã rãmâne
principala mãsurã de protecþie

În aceste condiþii, cei care pre-
zintã semne de rãcealã ar trebui
sã nu ezite sã anunþe medicul de
familie. Pentru prevenirea apari-
þiei altor cazuri de gripã, medicii
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj recomandã popula-
þiei sã respecte o serie de mãsuri.
Printre acestea, sã þinã cont de
regulile de igienã.

Vaccinarea antigripalã rãmâne
însã cea mai importantã metodã de
prevenire a infecþiei ºi în special a
complicaþiilor cauzate de infecþia
gripalã. Imunizarea este importan-
tã în special pentru persoanele cu
risc de complicaþii asociate gripei
ºi pentru persoanele care îngrijesc
aceste personae, care beneficiazã

 Campania s-a desfãºurat în
perioada iunie – septembrie 2017,
în magazinele PROFI. Beneficiind

De astãzi, elevii ºi preºcolarii
se întorc la cursuri, dupã perioa-
da vacanþei de iarnã. Nu vor sta
foarte mult în bãnci, deoarece,
între 3 – 11 februarie vor intra în
vacanþa intersemestrialã. Tinerii
din anul derminal de liceu nu se
vor putea foarte mult de pauzã,
deoarece, în intervalul 29 ianua-
rie – 2 februarie, trebuie sã se
înscrie pentru susþinerea probe-
lor de competenþe informatice ºi
lingvistice, care se vor desfãºu-

Elevii se întorc la cursuri,Elevii se întorc la cursuri,Elevii se întorc la cursuri,Elevii se întorc la cursuri,Elevii se întorc la cursuri,
dupã vacanþa de iarnãdupã vacanþa de iarnãdupã vacanþa de iarnãdupã vacanþa de iarnãdupã vacanþa de iarnã

ra în februarie, pentru prima se-
siune a Bacalaureatului 2018. Ele-
vii vor mai avea , între 31 martie
– 10 aprile, vacanþa de primãva-
rã, iar Evaluãrile naþionale pen-
tru cls-ele a II-a, a IV-a ºi a VI-a
vor avea loc între 7 – 24 mai.
Cursurile pentru anul final din
învãþãmântul liceal vor avea ulti-
ma zi pe 25 mai, în timp ce pen-
tru cei din ultimul an de gimna-
ziu, aceasta va fi pe 8 iunie.

CRISTI PÃTRU

Daruri pentru nou-nãscuþi, de la „Crucea Roºie”Daruri pentru nou-nãscuþi, de la „Crucea Roºie”Daruri pentru nou-nãscuþi, de la „Crucea Roºie”Daruri pentru nou-nãscuþi, de la „Crucea Roºie”Daruri pentru nou-nãscuþi, de la „Crucea Roºie”
Peste 40 de Maternitãþi de Stat din România au fost

echipate, de cãtre Societatea Naþionalã „Crucea Roºie”
din România, în parteneriat cu Procter&Gamble ºi
reþeaua PROFI, cu peste 80 de pãtuþuri noi ºi mai mult
de 7.600 de lenjerii de pat, pentru a conferi nou-nãscu-
þilor confortul de care au nevoie în primele zile de
viaþã. Donaþia face parte din campania „Hai sã dãruim
un nou început pentru un nou-nãscut!”. Filiala Dolj a
SN „Crucea Roºie” a fost parte din program, Spitalul
Municipal „Filantropia” din Craiova fiind beneficiarul.

de brandurile „Ariel”, „Lenor” ºi
„Pampers”, P&G a alocat resur-
se semnificative pentru sprijinirea

acestui demers. O parte din va-
loarea vânzãrilor cumulate din
vânzarea produselor în spaþiile
PROFI a fost direcþionatã cãtre
aceastã cauzã. Identificarea nevoi-
lor imediate existente în cadrul
Maternitãþilor de Stat a fost fãcu-
tã cu sprijinul „Crucea Roºie”,
distribuirea produselor începând
în ultima lunã a anului trecut.
„Maternitatea este locul în care cei
mici iau contact pentru prima datã
cu mediul extern, fiind un spaþiu
esenþial atât pentru starea lor de
bine, cât ºi pentru a mamelor. Ast-
fel, printr-un efort colectiv, ne-am
propus sã transformãm mai mul-
te secþii de nou-nãscuþi din þarã
în locuri bine echipate”, a preci-
zat  Ioan Silviu Lefter, director
general al SN „Crucea Roºie”. La
rândul sãu, Filiala Dolj de „Cru-
cea Roºie” a fãcut parte din pro-
gram. „Aceastã acþiune este cea
mai bunã dovadã cã atunci când
firme puternice, ONG-uri se
unesc, impactul asupra comuni-
tãþii este pozitiv. Noi am donat, la
Spitalul Municipal „Filantropia”
din Craiova, 150 de lenjerii de pat,
care, suntem convinºi cã le vor fi
de folos”, a menþionat  Maria
Vintilã, director al Filialei Dolj de
„Crucea Roºie”.

CRISTI PÃTRU

Primul caz de gripã din acest sezon în judeþul DoljPrimul caz de gripã din acest sezon în judeþul DoljPrimul caz de gripã din acest sezon în judeþul DoljPrimul caz de gripã din acest sezon în judeþul DoljPrimul caz de gripã din acest sezon în judeþul Dolj
Primul caz de gripã din acest sezon, în judeþul Dolj,

a fost anunþat la sfârºitul sãptãmânii de Direcþia de
Sãnãtate Publicã. Este vorba de un caz virus gripal tip
B înregistrat în ambulatoriu, la un cabinet medic de
familie din mediul rural, la grupa de vârstã 15-49 ani.

de vaccin gratuit prin cabinetele
medicilor de familie.

În judeþul Dolj s-au primit în
total 35.695 doze (prima tranºã -
472 doze, primite în 30 octombrie
2017 ºi a doua tranºã - 35.223
doze, primite în 6 decembrie2017)
care s-au repartizat unitãþilor vac-
cinatoare. Pânã în prezent au fost
vaccinate 16.316 persoane, iar vac-
cinarea continuã.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între 6
luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice,
renale, hepatice, neurologice, dia-
bet zaharat, obezitate, astm sau
virusul imunodeficienþei umane;

gravide; medici, cadre sanita-
re medii ºi personal auxiliar,
atât din spitale, cât ºi din uni-
tãþile sanitare ambulatorii, in-
clusiv salariaþi ai instituþiilor de
ocrotire (copii sau bãtrâni) ºi
ai unitãþilor de bolnavi cronic,
care prin natura activitãþii vin
în contact respirator cu pa-
cienþii sau asistaþii; persoane,
adulþi ºi copii, rezidente în in-
stituþii de ocrotire socialã pre-
cum ºi persoane care acordã
asistenþã medicalã, socialã ºi
îngrijiri la domiciliu persoane-
lor la risc înalt; toate persoa-
nele cu vârsta egalã sau peste
65 de ani.

Antibiotice, doar cu
prescripþie de la medic
Un mijloc de prevenþie la înde-

mânã rãmâne igiena personalã,
precum spãlarea mâinilor cu apã
ºi sãpun din abundenþã. Alte re-
comandãri sunt izolarea la domi-

ciliu sau spital a persoanelor bol-
nave; evitarea colectivitãþilor –
serviciu, grãdiniþã, ºcoala, spaþii
închise, supraaglomerate; folosi-
rea batistei sau ºerveþelului de
unicã folosinþã în cazul strãnutu-
lui sau tusei; spãlatul mâinilor cu
apã caldã ºi sãpun dupã strãnutat
sau tuse; vestimentaþie adecvatã
temperaturii de afarã; evitarea vi-
zitelor la persoanele bolnave; ae-
risirea încãperilor la domiciliu sau
la locul de muncã; alimentaþie sã-
nãtoasã cu multe fructe ºi legume
cu aport crescut de vitamine; miº-
care fizicã în aer liber, efortul fi-
zic tonificând organismul.

Medicii spun cã, de cele mai
multe ori, pacienþii ajung la spital
atunci când boala este într-un sta-
diu avansat, iar vindecarea nece-
sitã un tratament mai îndelungat.
În schimb, nu este indicat consu-
mul de antibiotice fãrã prescripþie
din partea medicului întrucât o
astfel de atitudine ar putea deter-

mina apariþia mai multor proble-
me medicale. Potrivit medicilor,
automedicaþia cu antibiotice în
cazul virozelor respiratorii este una
eronatã, care poate avea efecte
secundare. Asta pentru cã viro-
zele respiratorii sunt în proporþie
de 90% de origine viralã ºi nu rãs-
pund la tratamentul cu antibioti-
ce. Administrarea abuzivã de an-
tibiotice poate avea ca rezultat
negativ, în timp, apariþia rezisten-
þei la acest tip de medicamente.
În aceste condiþii, în momentul în
care organismul se confruntã cu
infecþii bacteriene, antibioticele nu
îºi mai fac efectul.

În aceastã perioadã este indi-
cat consumul de fructe ºi legu-
me, care asigurã un aport optim
de vitamine, pentru întãrirea sis-
temului imunitar. Este, de aseme-
nea, important sã se respecte orele
de somn pentru a evita slãbirea
sistemului imunitar.

RADU ILICEANU



Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”
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Spectacolul de poezie „Treptele Unirii”
„îºi propune sã surprindã sintetic, cu ajuto-
rul creaþiei marilor noºtri poeþi, cea mai im-
portantã ºi mai de seamã problemã a existen-
þei neamului românesc timp de peste douã
milenii, unitatea lui deplinã. Legãtura inde-
structibilã între unitatea de neam ºi unitatea
teritorialã este cea care a asigurat României
trãinicia între þãrile lumii, a reprezentat cheia
existenþei noastre. Scenariul aduce în prim
plan cele mai semnificative momente ale is-
toriei noastre naþionale, evoluþia noastrã isto-
ricã. Marile momente ale istoriei poporului
român reprezintã în fapt trepte ale fãuririi Marii

„T„T„T„T„Treptele Unirii”reptele Unirii”reptele Unirii”reptele Unirii”reptele Unirii”  - recital de poezie româneascã susþinut de actorul Emil Boroghinã - recital de poezie româneascã susþinut de actorul Emil Boroghinã - recital de poezie româneascã susþinut de actorul Emil Boroghinã - recital de poezie româneascã susþinut de actorul Emil Boroghinã - recital de poezie româneascã susþinut de actorul Emil Boroghinã
Fragmente din creaþia a 30 de poeþi, între care Mihai

Eminescu, Tudor Arghezi, Octavian Goga, Al. Macedon-
ski, Adrian Pãunescu, Marin Sorescu, Vasile Alecsandri,
Victor Eftimiu, Cezar Ivãnescu º.a., ºi din lirica popularã au
fost alese de actorul Emil Boroghinã spre a fi prezentate în
spectacolul de poezie româneascã clasicã ºi contemporanã

dedicat Centenarului fãuririi României Mari ºi desãvârºirii
unitãþii naþionale. Intitulat „Treptele Unirii”, evenimentul
este prezentat astãzi, cu ocazia Zilei Culturii Naþionale, în
Sala „Ion D. Sârbu” a Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova. Reprezentaþia începe la ora 19.00 ºi va fi trans-
misã în direct de TVR 3 ºi TVR Craiova.

Uniri ºi Statului naþional unitar român”.
„Treptele Unirii” (regia - Alexandru Mâz-

gãreanu, scenografia - Dan Adrian Ionescu,
muzica - Alexandru Suciu) face parte, alã-
turi de recitalul „Sunt suflet în sufletul nea-
mului meu - Limba românã este patria mea”
al aceluiaºi actor, programat în premierã la
Craiova în ziua de 24 ianuarie, dintr-un pro-
iect realizat în parteneriat de Teatrul Naþio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova ºi Teatrul
Nottara din Bucureºti, dedicat sãrbãtoririi
Centenarului fãuririi Marii Uniri ºi desãvâr-
ºirii Statului Naþional Unitar Român. „Trep-
tele Unirii” a avut premiera în ziua de 29

noiembrie 2017 la cel de al XXI-lea Con-
gres al Spiritualitãþii Româneºti de la Alba
Iulia, în 1 Decembrie la Teatrul Nottara ºi în
3 decembrie la Naþionalul craiovean în ca-
drul celei de a V-a ediþii a Festivalului Inter-
naþional „Adrian Pãunescu”.

Dupã reprezentaþia de astã-searã, recita-
lul „Treptele Unirii” va fi prezentat în 17 ia-
nuarie la Paris, în 18 la Bruxelles, în 19 la
Haga ºi în 30 ianuarie 2018 la Viena, la invi-
taþia Institutelor Culturale Româneºti din Pa-
ris, Bruxelles ºi Viena ºi Ambasadelor Ro-
mâniei în Franþa, Belgia, Olanda ºi Austria.

MAGDA BRATU

Astãzi, de Ziua Culturii
Naþionale, Filarmonica „Ol-
tenia” vã invitã la un spec-
tacol de muzicã ºi poezie.
Prima parte cuprinde com-
poziþii pe versuri emines-
ciene (168 de ani de la naº-
terea poetului), în interpre-
tarea Coralei Academice,
condusã de dirijorul Pavel
ªopov, ºi a pianistei Cori-
na Stãnescu:  „La Steaua”
de Eugen Petre Sandu;
Patru madrigale pe versuri
de Mihai Eminescu de Paul
Constantinescu; „Sara pe
deal” de Vasile Popovici;
„ªi dacã...” ºi „Floare al-
bastrã” de Vasile Spãtãre-
lu; „Lacul” de Gheorghe
Bazavan.

În partea a doua, va avea loc recitalul „Pia-
nul cu poeme”, susþinut de pianista Ioana Ma-
ria Lupaºcu ºi actriþa Daniela Nane. Acesta
cuprinde poezii de Mihai Eminescu, Magda
Isanos, Victor Eftimiu, Ernest Maftei, George
Coºbuc, Costache Ioanid, unind astfel sãrbã-

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã astãzi,
în cadrul concertului or-
ganizat de Opera Românã
Craiova în sala de concer-
te a Liceului de Arte „Ma-
rin Sorescu”, expoziþia de
carte cu titlul „Mihai Emi-
nescu - poet naþional -
poet universal”.

Între titlurile incluse,
menþionãm: Mihai Emines-
cu, „Scrieri esenþiale”, co-
ordonator Ion Soare (Râm-
nicu-Vâlcea, Editura Fortu-
na, 2002); Mihai Emines-
cu, „Luceafãrul”, ediþie bi-
bliofilã îngrijitã de Petru
Creþia (Bucureºti, Editura
Muzeul Literaturii Române,
1997); Mihai Eminescu, „Poezii”, desene
de Nicolae Truþã (Slatina, Edition S. Scri-
bul, 2005); Mihai Eminescu, „Poezii”, edi-
þie bibliofilã alcãtuitã ºi îngrijitã de M. Tone-

Muzicã ºi poezie la Filarmonica „Oltenia”
torirea zilei lui Eminescu cu
Ziua Culturii Naþionale. În
plan muzical include prelu-
crãri folclorice pe teme po-
pulare româneºti precum
„Lie Ciocârlie” sau „Moci-
riþa”, cât ºi autori culþi pre-
cum Constantin Silvestri sau
improvizaþii personale ale
pianistei. „Este un specta-
col recital de muzicã ºi po-
ezie de dragoste, pus în sce-
nã ºi reprezentat de zeci de
ori în þarã ºi în strãinãtate,
pe scene importante ale te-
atrelor ºi filarmonicilor, in-
clusiv la Ateneul Român”,
precizeazã organizatorii.

Daniela Nane este actri-
þã la Teatrul Bulandra din

1995, de când a absolvit Academia de Teatru
ºi Film din Bucureºti, la clasa profesorilor Mir-
cea Albulescu, Adrian Titieni, Cãtãlin Naum.
Ioana Maria Lupaºcu este solistã concertistã a
Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieºti
din anul 2007.

MAGDA BRATU

ghin (Bucureºti, Editura
Cartea Româneascã, 1944);
Mihai Eminescu, „Poezii”,
ediþie îngrijitã de Gr. Scor-
pan, cu 20 de gravuri origi-
nale de Th. Kiriacoff-Suru-
ceanu (Iaºi, Editura Cartea
Moldovei, 1943); Mihai
Eminescu, „Poezii” (Dane-
marca, Editura Victor Frun-
zã, 1989); Mihai Eminescu,
„Opere”, ediþie criticã îngri-
jitã de Perpessicus (Bucu-
reºti, Fundaþia pentru Lite-
raturã ºi Artã „Regele Carol
II”, 1939).

Expoziþia este organizatã
sub egida Ministerului Cultu-
rii ºi Identitãþii Naþionale, în
baza parteneriatului existent
între Biblioteca Judeþeanã

„Alexandru ºi Aristia Aman”, Opera Românã
Craiova ºi Liceul de Arte „Marin Sorescu”.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” organizeazã astãzi, cu
ocazia Zilei Culturii Naþionale, expo-
ziþia de carte cu titlul «Exilul Româ-
nesc: „ÎN” ºi „DINCOLO” de Cul-
tura Naþionalã».

Biblioteca Jude-
þeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”
organizeazã astãzi,
începând cu ora
15.00, vizionarea
filmului „Eminescu -
cãlãtorie virtualã în
absolut”. Realizat în
2000, la 150 de ani
de la naºterea lui
Mihai Eminescu, de
Anca Damian, filmul
„Eminescu - cãlãto-
rie virtualã în
absolut” îl prezintã
pe poetul român
într-o viziune
artisticã deosebitã,
cu imagini pãtrunse
de sensibilitate

poeticã, documentate cu mãrturii inedite. La vizionarea
filmului vor participa elevii ªcolii Gimnaziale Rojiºte,
însoþiþi de profesorii Gheorghiþa Dinulescu ºi Mihaela
Nastasie. Filmul va fi difuzat în sala „Marin
Sorescu” / American Corner.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã

„Alexandru ºi Aristia Aman”

Expoziþie de carte «Exilul Românesc:
„ÎN” ºi „DINCOLO” de Cultura Naþionalã»

„Eminescu - cãlãtorie
virtualã în absolut”

Cultura Naþionalã, cu predilecþie cea
literarã, îi înglobeazã atât pe scriitorii
care au creat între graniþele þãrii, cât
ºi pe cei care, din motive obiective
sau, cel mai adesea, ca urmare a tra-
tamentelor injuste ºi arbitrare adminis-
trate de autoritãþi, au locuit ºi creat în
afara României, în exil. Tocmai de
aceea, pentru a întregi galeria autori-
lor reprezentativi pentru Cultura Na-
þionalã, Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” a inclus între
materialele ºi elementele expoziþiei
cãrþi rare, bibliofile, cu autografe ºi
dedicaþii ale personalitãþilor din exilul
românesc. Este vorba despre perso-
nalitãþi precum Basarab Nicolescu,
ªtefan Lupaºcu, Mircea Eliade, Emil
Cioran, Claude Sernet, Horia Stama-
tu, Leonid Mãmãligã, Vintilã Horia,
Pius Servien, Eugen Ionescu, Virgil
Ierunca etc.

Expoziþia cuprinde ºi scrisori-docu-
ment, manuscrise nepublicate, ziare,
afiºe ºi fotografii originale.  Nu vor lipsi
din expoziþie revistele „Limite” ºi „3e

Millénaire” în format complet sau ce-
lebrul numãr dedicat lui Constantin

Brâncuºi al revistei „The Little Review”.
„Cultura Naþionalã îi cuprinde ne-

îndoielnic ºi pe scriitorii ºi artiºtii care
au creat în afara graniþelor þãrii. Per-
sonalitãþi precum Basarab Nicolescu,
Vintilã Horia, Mircea Eliade ºi Emil
Cioran, pentru a numi doar câþiva din-
tre reprezentanþii exilului, sunt adevã-
raþi ambasadori ai literaturii române,
ca parte integrantã a celei universale.
Nu putem celebra Ziua Naþionalã a
Culturii în lipsa tributului pe care îl
datorãm tuturor celor care au creat
departe de þarã. Expoziþia este organi-
zatã în premierã cu ocazia Zilei Naþi-
onale a Culturii, motiv pentru care ne-
am bucura ca toþi cei care vor ajunge
la bibliotecã sã o gãseascã nimeritã ºi
necesarã”, a declarat Lucian Dindiri-
cã, managerul Bibliotecii Judeþene
„Alexandru ºi Aristia Aman”.

Expoziþia va fi organizatã în cadrul
„Bibliotecii Exilului Românesc din Pa-
ris - Basarab Nicolescu” ºi va putea fi
vizitatã pânã la data de 19 ianuarie 2018.

Biroul de Presã Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru

ºi Aristia Aman”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”

Expoziþie de carte „Mihai Eminescu -
poet national - poet universal”



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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MIERCURI - 17 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 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
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 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 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 Escorta morþii
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Iubesc pe cine nu trebuie

(R)
2006, SUA, Canada, Comedie,

Romantic, Dragoste
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:40 Memorialul Durerii (R)
05:30 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Julieta
09:05 Ziua Independenþei:

Renaºterea
11:05 Doamna ºi Vagabondul
12:20 Marile Speranþe
14:10 Demolat
15:50 Miliarde
16:45 Miliarde
17:40 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre
20:00 Logan
22:20 Praf de puºcã
23:20 Templierii
00:05 Tovarãºul miliþian
00:50 O cãlãtorie misterioasã

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 Killer Elite: Înfruntarea
2011, SUA, Australia, Acþiune,

Thriller
22:30 Lara Croft Tomb Raider:

Leagãnul Vieþii
2003, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Killer Elite: Înfruntarea (R)
2011, SUA, Australia, Acþiune,

Thriller
03:00 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)

08:15 Frankenweenie
09:45 Ce spun românii (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Grace de Monaco
14:45 Dansul dragostei 2 (R)
16:30 La bloc
18:30 Nascutã ieri
20:30 Dispãrutele
23:15 The Runaways
01:15 Dispãrutele (R)
03:00 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 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Ora de vârf 2
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Regatul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

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 Camera de râs
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 Din nou tineri
2014, SUA, Comedie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15  Din nou tineri (R)
2014, SUA, Comedie, Dramã
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)
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 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

JOI - 18 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 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
01:55 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Vorbeºte corect! (R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Sport (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 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 Paris Express
2010, Acþiune, Comedie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Escorta morþii (R)
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:35 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

07:50 Demolat
09:30 Toþi oamenii regelui
11:35 Rules Don't Apply
13:40 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
15:40 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
18:10 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Cold Mountain
22:30 Richard Linklater: Visul împlinit
00:00 Bad Santa 2
01:35 Pe cãi ocolite

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 1.000 post Terra
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:15 Justitiarul
2012, SUA, Acþiune
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 1.000 post Terra (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
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)
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)

08:15 Nãscuta ieri (R)
10:15 Ce spun românii (R)
11:30 La bloc (R)
13:30 Frankenweenie (R)
15:00 Grace de Monaco (R)
16:45 La bloc
18:45 Zbor frânt
20:30 Obligat sã ucidã
22:30 Oamenii Companiei
00:45 Obligat sã ucidã (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Prizonierii Timpului
2003, SUA, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Ora de vârf 2 (R)
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, 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 Camera de râs
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 se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
23:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:30 Focus Magazin
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 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 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevederile Legii

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sã-
nãtãþii, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare ºi ale OMS nr.284/2007, privind apro-
barea Metodologiei-cadru de organizare ºi
desfãºurare a concursurilor/examenelor
pentru ocuparea funcþiilor specifice comi-
tetului director din spitalele publice, mo-
dificat de art.1 din OMS nr.954/2017. Spita-
lul Clinic Municipal Filantropia Craiova, cu
sediul în Craiova, strada Nicolae Titulescu,
numãrul 40, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs/examen pentru ocuparea funcþiei spe-
cifice comitetului director al unitãþii, dupã
cum urmeazã: 1 post de director financiar-
contabil. La concurs/examen se pot înscrie
candidaþii care îndeplinesc, cumulativ, cri-
teriile generale ºi specifice. Criteriile gene-
rale sunt urmãtoarele: a)au domiciliul sta-
bil în România; b)nu au fost condamnaþi
definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului ori con-
tra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu
serviciul, care împiedicã înfãptuirea justi-
þiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau
a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care
i-ar face incompatibili cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea; c)au o stare de sãnãtate cores-
punzãtoare postului pentru care candidea-
zã, atestatã pe baza adeverinþei medicale eli-
berate de medicul de familie sau de unitãþi-
le sanitare abilitate; d)nu au vârsta de pen-
sionare, conform prevederilor legale în vi-
goare. Criteriile specifice sunt urmãtoare-
le: pentru directorul financiar-contabil: 1.
sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar
de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în profil economic; 2.au cel
puþin 2 ani vechime în specialitatea studii-
lor. Concursul se va desfãºura astfel: test
grilã/lucrare scrisã de verificare a cunoº-
tintelor din legislaþia specificã postului în
data de 07.02.2018, ora 10.00; susþinerea
proiectului de specialitate pe o teme din
domeniul de activitate al postului în data
de 12.02.2018, ora 10.00; interviul de selec-
þie în data de 15.02.2018, ora 10.00. Biblio-
grafia pentru concurs/examen ºi temele- ca-
dru pentru proiectul de specialitate se afi-
ºeazã la sediul Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova ºi se publicã pe site-ul
spitalului. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la telefonul: 0251.307.500- Serv RUONS.

SPITALUL Clinic Municipal Filantro-
pia Craiova organizeazã concurs la sediul
din localitatea Craiova, strada Nicolae Ti-
tulescu, numãrul 40, judeþul Dolj pentru
ocuparea urmãtorului post vacant, con-
form HG 286/2011- cu modificãri ºi com-
pletãri: ªef Serviciu RUONS- 1 post. Con-
cursul se va desfãºura astfel: Proba scri-
sã în data 08.02.2018, ora 10.00, Proba in-
terviu în data 13.02.2018, ora 10.00. Pentru
participare la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: Di-
ploma de licenþã în specialitatea serviciu-
lui- profil economic sau juridic; minim 2
ani vechime în specialitatea economicã
sau juridicã. Candidaþii vor depune dosa-
rele de participare la concurs pânã la data
de 30.01.2018, ora 10.00  la sediul Spitalu-
lui din Craiova, strada Nicolae Titulescu,
numãrul 40, judeþul Dolj. Relaþii suplimen-
tare la sediul Spitalului din Craiova, stra-
da Nicolae Titulescu, numãrul 40, judeþul
Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

SPITALUL Clinic Municipal Filan-
tropia Craiova organizeazã concurs la
sediul din localitatea Craiova, strada Ni-
colae Titulescu, numãrul 40, judeþul
Dolj pentru ocuparea urmãtorului post
vacant, conform HG 286/2011- cu mo-
dificãri ºi completãri: ªef Serviciu de
Management al Calitãþii Serviciilor Me-
dicale- 1 post. Concursul se va desfã-
ºura astfel: Proba scrisã în data de
09.02.2018, ora 10.00, Proba interviu în
data 14.02.2018, ora 10.00. Pentru parti-
cipare la concurs candidaþii trebuie sã
îndeplineascã urmatoarele condiþii: Di-
plomã de licenþã în specialitatea servi-
ciului- profil economic, juridic sau me-
dical; minim 2 ani vechime în speciali-
tatea postului de Management al Calitã-
þii Serviciilor Medicale, A absolvit cur-
sul de Management al Calitãþii Servicii-
lor Medicale- ªcoala Naþionalã de Sã-
nãtate, Management ºi Perfecþionare în
Domeniul Sanitar Bucureºti. Candida-
þii vor depune dosarele de participare
la concurs pânã la data de 30.01.2018,
ora 10.00  la sediul Spitalului din Craio-
va, strada Nicolae Titulescu, numãrul
40, judeþul Dolj. Relaþii suplimentare la
sediul Spitalului din Craiova, strada Ni-
colae Titulescu, numãrul 40, judeþul
Dolj- Serviciul RUONS, tel.0251.307.500.

Primãria, comunei Poiana Mare,
judeþul Dolj, în baza HCL 77/2017
ºi HCL 63/2017, organizeazã în data
de 09.02.2018 licitaþie publicã în
data de 09.02.2018 în vederea vîn-
zãrii terenurilor în suprafaþã de 2520
mp situat în T 155 P 100/1 ºi 2000
mp situat în satul Tunarii Vechi str.
Ion Creanga nr. 98, terenuri aparþi-
nînd domeniului Privat al localitãþii

Caietele de sarcini ºi relaþii supli-
mentare pot fi obþinute la sediul Pri-
mãriei Poiana Mare între orele 8.00-
12.00 ºi la telefon 0251/235.048.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 3 ca-
mere ºi balcon co-
muna Izvoare –
Dolj - Convenabil.
Vând teren intravi-
lan 1 leu / mp.Tele-
fon: 0725/223.364.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 0727/884.205.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 15 ianuarie 2018

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Primãria, comunei Poiana Mare, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale
de execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã, în baza H.G.
nr. 286/2011, modificatã ºi completatã H.G. 1027/2014, din
cadrul instituþiei astfel:

- Consilier IA în cadrul compartimentului Administrativ
ºi salubrizare

- Condiþii specifice: studii superioare absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul economic

- Vechime minim 9 ani.
Concursul este organizat în data de. 07.02.2018  ora 12.00

proba scrisã ºi 08.02.2012, ora 10.00 proba interviu, iar do-
sarele de concurs se întocmite în baza prevederilor HG 286/
2011 cu modificãrile ulterioare se depun la secretariatul Pri-
mãriei Poiana Mare pânã la data de 31.01.2018 ora 12.00.

Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbo-
re motor 1,6. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând alain-delon
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.
Vând garniþã de un-
turã 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, cuverturã
plusatã grena pt pat
ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor
persan 220x 210, 2
apometre 15 lei bu-
cata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.

Vând frigider „ZIL” pu-
þin 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 hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiuve-
tã pentru bucãtãrie din
fontã - 60 lei. Telefon:
0728/011.731.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 came-
re ºi garsonierã. Te-
lefon: 0745/589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închi-
riere garsonierã
zona 1 Mai (Fa-
cultatea de Medi-
cinã). Telefon:
0748/102.286.
Închiriez camerã
la casã  în Craio-
va la eleve sau
studente. Telefon:
0758/131.341.
Spaþiu ultracen-
tral, excepþional
pentru înfrumuse-
þare saloane ca-
binete medicale.
Telefon: 0722/
956.600.
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Se spune cã nu e bine sã începi
anul cu o înfrângere, dar Univer-
sitatea s-a împiedicat în primul
meci amical susþinut în cadrul sta-
giului din Antalya. Pe terenul 4 de
la Papillon Centre, oltenii au întâl-
nit o formaþie din subsolul Ligii a
III-a din Germania, SV Meppen.
Prima reprizã s-a terminat cu avan-
taj minim pentru Universita-
tea, datoritã golului superb
înscris de Mitriþã, dupã o ac-
þiune individualã demaratã din
stânga ºi finalizatã de la 16
metri cu ºut în vinclu. Nemþii,
care s-au aflat la ultimul ami-
cal înaintea reluãrii sezonului,
ei zburând imediat spre casã,
au dominat net primul sfert
de orã al reprizei secunde ºi
au marcat de 3 ori în 4 minu-
te. Apãrarea Craiovei ºi porta-
rul Laurenþiu Popescu au arã-
tat de parcã ar fi jucat la pa-
riuri pe multe goluri ºi 1 pau-
zã 2 final, invitându-i practic
pe nemþi sã marcheze. La fie-
care fazã din care au marcat,
cei de la Meppen au avut mai
multe ocazii de a relua spre
poartã,. Ieºitã din perioada de
hipnozã, Universitatea ºi-a
creat ocazii prin Gustavo,
Burlacu ºi Martic, iar golul de

O primã reprizã incredibilã pen-
tru handbalistele de la SCM Craio-
va în faþa danezelor de la HK Ran-
ders. Susþinute de 3.500 de spec-
tatori în Sala Polivalentã, fetele lui
Bogdan Burcea au primit doar 6
goluri în primele 30 de minute ale
confruntãrii din etapa a doua a gru-
pelor Cupei EHF. Deºi antrenorul
Bogdan Burcea declara, în prefaþa
jocului, cã diferenþa faþã de cele-
lalte echipe din grupã este mare,
pe teren s-a demonstrat cã, de fapt,
acest ecart este în favoarea eleve-
lor sale. Cu o apãrare aproape im-
prenetrabilã, cu Dumanska scoþând
ce trecea de coechipierele de pe
semicerc, cu contraatacuri letale,
inclusiv pe faza a doua, echipa din
Bãnie a pus nu mai puþin de 10
goluri între ea ºi adversarã, pânã
la pauzã. Alb-albastrele au înscris
inclusiv în inferioritate numericã în
câteva rânduri, debusolându-le pe
nordice, care au comis pe final de
reprizã erori puerile ºi nu ºi-au re-

Datoritã unei prime reprize de vis, SCM Craiova
a câºtigat detaºat meciul cu Randers, din Cupa EHF,

scor 23-17 (16-6)

venit nici în urma time-out-urilor
cerute de antrenorul lor. În startul
pãrþii secunde difereþa a ajuns la 12
goluri (20-8) ºi se pãrea cã vom
asista la o umilinþã istoricã pentru
galonata grupare danezã. Aceasta a
avut însã o tresãrire de orgoliu, ºi
pe fondul relaxãrii craiovencelor, iar
tabela arãta cu 12 minute înainte de
final un 20-14 mai decent. „Alice”
Elisei a marcat dintr-o acþiune per-
sonalã ºi a scos ºi eliminare, între-
rupând seria oaspetelor, care nu au
reuºit sã mai reducã ecartul.

Au jucat pentru SCM Craiova:
Yulia Dumanska, Florentina Stan-
ciu (portari), Cristina Florianu 6
goluri, Zelijka Nikolic 5, Valentina
Ardean 5, Bobana Klikovac 2, An-
dreea Pricopi 2, Ana Maria Þicu 1,
Patricia Vizitiu 1, Andreea Rãdoi 1,
Jelena Trifunovic.

Pentru oaspete au înscris: Mari
Molid 7, Frederikke Gulmark 5,
Anne Sofie Hjort 3, Daniela Gus-
tin 1, Cecilie Hansen 1. Delegaþia

danezã a invocat ºi drumul de
aproape 20 de ore parcurs de aca-
sã ºi pânã la Craiova, cu schim-
bãri de avioane ºi alte mijloace de
transport. Aviz Craiovei în pregã-
tirea lungilor deplasãri în Rusia ºi
Danemarca! De asemenea, Ran-
ders a venit în Bãnie fãrã starul
Maria Fisker, extrema care a evo-
luat ºi la CSM Bucureºti, dar ºi fãrã
alte 3 handbaliste importante: Git-
te Andersen, Larke Christensen ºi
Camilla Dalby.

În celãlalt meci al grupei A,
Brest Bretagne a învins în depla-
sare formaþia Kuban Krasnodar cu
28-22. Dupã douã etape, clasamen-
tul aratã astfel: 1. Brest 4p puncte,
2. SCM Craiova 2 puncte (+3 gol-
averaj), 3. Kuban 2 puncte (-3 gol-
averaj), 4. Randers 0 puncte. La
finalul sãptãmânii, SCM Craiova va
juca în deplasare contra rusoaice-
lor de la Kuban Krasnodar, dar
miercuri are meci în Liga Florilor,
în deplasare, cu Corona Braºov.

Universitatea a fost învinsã cu 4-2 în primul meci
al anului, de formaþia germanã de liga a III-a

SV Meppen, care a marcat de 3 ori în decurs de 4 minute

Au marcat: Mitriþã 24, Burlacu 77 / Puttkamer 54, Wagner 56, 57,
Heerkes 80.

Craiova: Mitrovic (46 L. Popescu) – Popov (46 Datkovic), Kelic
(46 R. Popa), Screciu (46 Tiago Ferreira) – Dimitrov (60 Juncu),
Zlatinski (46 Mateiu 80 Mihãilã), Bic (46 V. Constantin), Bancu (46
Martic) – Bãrbuþ (46 Gustavo), Mitriþã (46 Glavina), Bãluþã (46
Burlacu).  Antrenor: Devis Mangia.

Meppen: Domaschke - Jesgarzewski, Vidovic, Gebers, Vrzogic
- Puttkammer, Leugers - Kremer, Tankulic, Granatowski – Girth.
Au intrat: Kleinsorge, Wagner, Geiger, Sembolo, Heerkes, Demaj,
Posipal, Hyseni. Deters, Sellere. Antrenor: Christian Neidhardt.

Universitatea Craiova – SV Meppen 2-4

3-2 a venit dupã o acþiune a lui
Burlacu în stânga ºi un ºut pe col-
þul scurt, care l-a surprins pe porta-
rul Domaschke. Goal-keeper-ul
german s-a revanºat peste câteva
minute, când a apãrat un penalty
acordat uºor, la o pãtrundere a lui
Juncu, ºi bãtut prost de Gustavo.
Era deja 4-2 însã, fiindcã nemþii au

speculat niºte gafe în lanþ dubioa-
se ale fundaºilor ºi mijlocaºilor cen-
trali ai Craiovei.

Dupã meci, Alex Bãluþã a decla-
rat din nou cã nu este interesat de
plecarea la FCSB. Devis Mangia a
folosit ieri portarii de rezervã, iar
dacã Mitrovic nu prea avut ce apã-
ra, „Popicã” a fost întrebuinþat ºi
nu a fãcut faþã. Cel mai probabil,
el va fi împrumutat, la revenirea
din Turcia. Defensiva în repriza a
doua a fost incredibil de modestã.
Bic a jucat titular ºi nu a fãcut-o
rãu, chiar a avut o ocazie, e jucã-
tor box to box care poate fi o so-
luþie alãturi de Zlatinski ºi Mateiu.
În repriza a doua s-a evidenþiat
Burlacu. Urmãtorul meci amical al
Universitãþii Craiova va fi 21 ianua-
rie, cu Lechia Gdansk, locul 11 în
prima ligã din Polonia. Oricum,
programarea amicalelor este oare-
cum bizarã, la distanþã de o sãptã-
mânã, pentru ca în ultima zi de
cantonament sã se dispute douã
meciuri.

Atacantul Glavina,
testat în repriza a doua

În repriza secundã, Man-
gia l-a testat în avanposturi
pe croatul Dominik
Glavina, un vârf de 25
de ani, liber de con-
tract, care a mai jucat
la Varazdin, Beitar Ie-
rusalim, Slaven Belu-
po, Inter Zapresic ºi
Rudar Velenje. Acesta
n-a impresionat, deºi a
avut o ocazie de a mar-
ca. „Profesioniºtii”
care se ocupã de ima-
ginea clubului din Bã-
nie habar n-au avut cã
acest Glavina a evoluat
în meciul cu Meppen,
atât site-ul oficial, cât
ºi ºi pagina de facebo-
ok a clubului nemen-
þionând participarea
croatului la meciul cu
nemþii. Incredibil, dar

jucãtorul cu numãrul 24, care a
evoluat în repriza secundã, a fost
ignorat, deºi purta tricoul ªtiinþei.
De altfel, deºi s-a deplasat în An-
talya un întreg contigent din ca-
drul departamentului de comuni-
care, aceºtia nu s-au lãmurit de-
fel asupra sistemului de joc pe care
l-a folosit Devis Mangia, aºezând
jucãtorii într-un ciudat 5-3-2, un
talmeº-balmeº total, când de fapt

Craiova a jucat în acelaºi 3-4-3 pe
care-l utilizeazã în acest sezon.

Portarul Seculin,
recomandat de Capece

Dupã ce l-a ratat pe portarul
Pigliacelli, care a preferat sã rã-
mânã în Serie B, la Pro Vercelli,
Universitatea ºi-l doreºte pe An-
drea Seculin, portar de 27 de ani

ºi 1,90 metri care a prins un
singur meci în acest sezon
pentru Chievo, în Cupa Ita-
liei. Seculin este recoman-
dat de noul antrenor cu
portarii a Craiovei, italianul
Mario Capece. „Toþi antre-
norii m-au ajutat, dar peste
toþi îl situez pe Mario Cape-
ce, cu care am ºi acum o
relaþie fantasticã” declara
Seculin într-un inerviu pen-
tru presa din Italia. În vârstã
de 27 de ani, Seculin a fost
crescut de Fiorentina, dar nu
a reuºit sã se impunã ºi ºi-a
petrecut marea parte a carie-
rei împrumutat. În 2013, a
ajuns la Chievo, pentru care
are doar nouã meciuri în pa-
tru ani ºi jumãtate, fiind re-
zerva lui Sorrentino.
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