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- Se spune cã “cine-i har-
nic ºi munceºte are tot ce
vrea”. Acum, Popescule,
“cine-i leneº ºi chiuleºte are
mult mai multe”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Datele statistice europene,
arãtau cã în 2016 România se
situa pe penultimul loc ca nu-
mãr de donatori la un milion
de locuitori. Mai mult, în ulti-
mele 12 luni numãrul donato-
rilor a scãzut dramatic, ajun-
gând la jumãtate faþã de 2016.
Toate acestea în condiþiile în
care 3.793 de români se aflã,
în prezent, pe listele de aºtep-
tare pentru un transplant de
organe. România rãmâne una
dintre puþinele þãri care prac-
ticã ºi transplantul de la do-
nator viu.
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eveniment / 4O searãO searãO searãO searãO searã
furtunoasã,furtunoasã,furtunoasã,furtunoasã,furtunoasã,     lalalalala
sediul din Kiseleff!sediul din Kiseleff!sediul din Kiseleff!sediul din Kiseleff!sediul din Kiseleff!

Începutul unei bãtãlii, cum era
anunþatã, ieri, confruntarea din
CExN al PSD semnificã de fapt un
eºec politic. Indiferent de învingã-
torul la vot, între Liviu Dragnea ºi
premierul Mihai Tudose, perdanþi
sunt împreunã. ªi s-a atins, deja,
un punct critic, prin ineficientul
dialog între cei doi, sincopata lor
conlucrare, greu de analizat. Toa-
te declaraþiile de circumstanþã, in-
cluzându-le ºi pe cele ale lui Nico-
lae Bãdãlãu, preºedintele executiv
al PSD, conform cãrora „unul din-
tre ei trebuie sã plece”, nu denotã
decât un „heirupism” politic, ºi nici-
decum o funcþionare fertilã a re-
laþiei între un prim-ministru ºi for-
maþiunea politicã de care aparþine
ºi, bineînþeles, îl susþine.
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Cocoþat pe un soclu înalt, poetul Mihai
Eminescu vegheazã lacul: îl contemplã, iar
ºi iar, a mia oarã, cu privirea pierdutã, ca-
n poeziile sale. Pe alei, pe poduri, nu rãz-
bate nimeni. Locul e complet pustiu. Când
tocmai ne pregãteam sã emitem o judecatã asprã la adre-
sa contemporanilor cã l-au aºezat în acest peisaj fru-
mos pentru a-l abandona, ceva ne atrage atenþia.
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Ninsori, lapoviþã ºi ploi în toatã þara,
pânã miercuri seara

Meteorologii avertizeazã cã, de asearã
pânã miercuri seara, în þarã vor fi ninsori,
lapoviþã ºi ploi, iar în unele zone se va for-
ma polei. În noaptea de luni spre marþi vre-
mea se va menþine geroasã în nordul, nord-
estul ºi centrul þãrii. Potrivit informãrii trans-
mise de Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie, în noaptea de luni spre marþi ºi
în primele ore ale zilei de marþi, pe arii rela-
tiv extinse în sudul ºi sud-estul teritoriului
va ninge în general slab cantitativ. Pe lito-
ral vor fi posibile ºi precipitaþii mixte ºi po-
lei. Din dupã-amiaza zilei de marþi, precipi-
taþiile vor fi în extindere treptatã, începând
cu regiunile vestice ºi vor cuprinde cea
mai mare parte a þãrii. La început vor fi mai
ales ninsori, ce se vor transforma treptat ºi
în lapoviþã ºi ploaie, iar cantitãþile de apã
vor depãºi 15 - 20 l/mp ºi izolat 30 l/mp, cu
precãdere în zonele de munte ºi în sud-
vest. Local se va semnala polei în Banat,
Criºana, Oltenia, Transilvania, apoi ºi în
Muntenia, Moldova ºi posibil în Dobro-
gea. În zonele de munte temporar vor pre-
domina ninsorile ºi se va depune strat nou
de zãpadã, local consistent, în noaptea de
marþi spre miercuri îndeosebi în Carpaþii
Occidentali ºi în nordul Carpaþilor Orien-
tali, iar miercuri mai ales în zona Carpaþilor
Meridionali. Vântul se va intensifica în re-
giunile vestice, unde temporar va atinge
viteze de 50 - 55 km/h, iar la munte, cu
precãdere în zona înaltã, rafalele vor de-
pãºi 70 - 80 km/h, viscolind ninsoarea ºi
spulberând zãpada.

Bãsescu: Voi depune un proiect
privind unirea cu Republica Moldova

Preºedintele PMP, Traian Bãsescu, a
declarat, duminicã seara, la B1 TV, cã va
depune în Parlament, un proiect de lege
privind unirea cu Republica Moldova, care
se va baza ºi pe Decizia 148 a Senatului
Statelor Unite ale Americii. „(La începerea
sesiunii parlamentare - n.r.) voi depune un
proiect legat de unirea cu Republica Mol-
dova, bazat ºi pe Decizia 148 a Senatului
SUA. (...) A fost iniþiativa unui grup de
senatori ai SUA ca imediat ce Republica
Moldova ºi-a declarat independenþa sã
facã o trecere în revistã a dreptului Repu-
blicii Moldova de a se uni cu România. (...)
(în contextul unificãrii Germaniei-n.r.), într-
o declaraþie dedicatã Republicii Moldova
se precizeazã dreptul acestei þãri de a se
reuni cu România, în condiþiile Actului fi-
nal de la Helsinki, articolul 1(...)”, a declarat
preºedintele PMP, Traian Bãsescu, la B1
TV. Traian Bãsescu a afirmat cã unirea cu
Republica Moldova poate fi realizatã
”dacã vor moldoveni”. „Procedura ar fi sã
vrea moldoveni, (...) prin decizia Parlamen-
tului”, a precizat Traian Bãsescu.
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Premierul Mihai Tudose a mers, ieri, în vi-
zitã la Ministerul Transporturilor ºi a partici-
pat la o conferinþã de presã alãturi de minis-
trul Felix Stroe pentru a anunþa demararea
proiectului pentru construirea unui pod peste
Dunãre, la Brãila. Tudose a avut o scurtã de-

Preºedintele Klaus Iohannis a
depus, ieri, la CCR, o sesizare de
neconstituþionalitate referitoare la
legea care modificã OUG de în-
fiinþare a ANCOM, adoptatã de
Parlament în decembrie 2017.

Potrivit sursei citate, ºeful sta-
tului considerã cã legea adoptatã
de Parlament în data de 27 de-
cembrie 2017 (Legea privind
aprobarea OUG nr. 33/2017 pen-
tru modificarea ºi completarea art.
11 din OUG nr. 22/2009 privind
înfiinþarea Autoritãþii Naþionale
pentru Administrare ºi Reglemen-
tare în Comunicaþii, n.r.) conþine
o serie de reglementãri noi faþã de
ordonanþa aprobatã, dupã o pro-
cedurã care contravine principiu-
lui bicameralismului, ºi apreciazã
cã au fost încãlcate mai multe dis-
poziþii din Constituþie.

Astfel, potrivit unui comuni-
cat remis luni MEDIAFAX, ºeful
statului considerã cã lipsesc ele-
mentele de fapt ºi de drept din
care sã reiasã, pe de o parte, exis-
tenþa situaþiei extraordinare ºi, pe
de altã parte, urgenþa acestei re-
glementãri, în actul normativ fã-
cându-se doar referire la faptul
cã reglementarea se impune în
considerarea necesitãþii revizui-
rii modalitãþii de desemnare a
conducerii ANCOM, neadoptarea
soluþiilor propuse putând deter-
mina disfuncþionalitãþi în activi-
tatea acestei instituþii.

„Justificarea adoptãrii Ordo-
nanþei de urgenþã a Guvernului nr.
33/2017 pentru modificarea ºi
completarea art. 11 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 22/
2009 privind înfiinþarea Autori-
tãþii Naþionale pentru Administra-
re ºi Reglementare în Comunica-
þii (publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 312 din
2 mai 2017) a constat în faptul
cã era necesarã revizuirea mo-

Iohannis atacã la CCR legea care modificã OUG de înfiinþare
a ANCOM, prin care rolul preºedintelui este eliminat

dalitãþii de desemnare a condu-
cerii Autoritãþii Naþionale pentru
Administrare ºi Reglementare în
Comunicaþii (ANCOM) în scopul
corelãrii cu statutul juridic al in-
stituþiei, respectiv numirea pre-
ºedintelui ºi a vicepreºedinþilor,
pe baza propunerii Guvernului, de
cãtre cele douã Camere ale Par-
lamentului reunite în ºedinþã co-
munã, cu votul majoritãþii depu-
taþilor ºi senatorilor prezenþi. Se
preciza în preambulul Ordonan-
þei de urgenþã a Guvernului nr.
33/2017 cã aceastã revizuire a
modalitãþii de desemnare a con-
ducerii ANCOM conferã garan-
þiile necesare de independenþã,
coerenþã ºi stabilitate pentru în-
deplinirea obiectivelor acestei in-
stituþii. De asemenea, în pream-
bul, Guvernul a mai precizat ºi
faptul cã neadoptarea mãsurilor
propuse prin ordonanþa de ur-
genþã menþionatã va genera efec-
te negative, concretizate în dis-
funcþionalitãþi ale activitãþii AN-
COM”, se aratã în comunicat.

Preºedintele mai sesizeazã ºi
faptul cã Senatul, în calitate de
Camerã decizionalã, a adoptat o

serie de amendamente care au de-
taliat procedura de desemnare a
conducerii ANCOM, dar, în plus,
a adoptat ºi unele amendamente
prin care au fost aduse modifi-
cãri altor texte din OUG nr. 22/
2009, care nu au fost avute în
vedere nici de Guvern ºi, pe cale
de consecinþã, nici de Camera
Deputaþilor.

„Având în vedere forma iniþia-
lã a OUG nr. 33/2017 ºi faptul cã,
prin adoptare tacitã, Camera De-
putaþilor ºi-a însuºit respectivul
conþinut, modificãrile suplimenta-
re pe care le-a adus Senatul, în
calitate de Camerã decizionalã,
conduc la concluzia cã obiectul
de reglementare ºi configuraþia ini-
þiativei legislative au fost modifi-
cate substanþial, cu consecinþa de-
turnãrii de la finalitatea urmãritã
de iniþiator (aceea de a stabili o
nouã procedurã de numire în
funcþie a conducerii ANCOM,
nicidecum de a modifica elemen-
te fundamentale care þin de statu-
tul autoritãþii administrative auto-
nome în raporturile cu Parlamen-
tul, respectiv elemente fundamen-
tale care þin de statutul preºedin-

telui ºi vicepreºedinþilor AN-
COM)”, se mai aratã în comuni-
catul Administraþiei Prezidenþiale.

ªeful statului subliniazã ºi fap-
tul cã, pânã la emiterea OUG nr.
33/2017, conducerea ANCOM
era numitã de cãtre preºedintele
României, la propunerea Guver-
nului, iar activitatea ANCOM era
sub control parlamentar, ceea ce
corespundea unei transpuneri fi-
dele a dispoziþiilor din Directiva
2002/21/CE, cât mai ales modi-
ficãrilor exprese aduse art. 3 din
aceastã directivã prin Directiva
2009/140/CE.

„Prin OUG nr. 33/2017 în pro-
cedura de desemnare a conduce-
rii ANCOM au rãmas doar Guver-
nul ºi Parlamentul, iar prin legea
dedusã controlului de constituþi-
onalitate a fost eliminatã orice par-
ticipare a puterii executive la pro-
cedura de desemnare atât a pre-
ºedintelui, cât ºi a înlocuitorilor
acestuia, punând sub semnul în-
trebãrii posibilitatea conducerii
acestei autoritãþi administrative
autonome de a mai funcþiona în
parametrii de independenþã, neu-
tralitate ºi imparþialitate stabiliþi
de reglementãrile europene ºi
punând astfel în pericol nu doar
funcþionarea ANCOM ca o au-
tenticã autoritate de reglementa-
re, ci ºi armonizarea legislativã
în cadrul Uniunii Europene, as-
pect pentru care în raport chiar
cu ANCOM România a fãcut deja
obiectul unei proceduri de con-
statare a neîndeplinirii obligaþii-
lor (art. 258 ºi urmãtoarele din
Tratatul privind funcþionarea Uni-
unii Europene). Astfel, prin OUG
nr. 33/2017, conducerea ANCOM
este numitã de Parlament, la pro-
punerea Guvernului (art. unic pct.
1, respectiv art. 11 alin. (1) din
OUG nr. 22/2009)”, menþioneazã
ºeful statului.

Premierul Mihai Tudose, conferinþã de presã
alãturi de ministrul Transporturilor, Felix Stroe

claraþie în care a menþionat cã “atât timp cât
mai suntem in picioare vom da tot sprijinul
ca proiecte de infrastructura mari sa se des-
fãºoare cu prioritate”. Premierul nu a fãcut
declaraþii politice.

„Este o intrare în normalitate. Acest ob-
iectiv este propus
spre realizare ºi dis-
cutat în anii 80. Sunt
aproape 40 de ani de
când se tot discutã
despre acest lucru.
Este un pas imens.
Acum spunem cã 48
de luni, patru ani,
este mult. În urmã cu
un an nici nu ne gân-
deam cã ne apucãm
sã scriem primele ci-
fre sau primele litere
în acest sens”, a de-
clarat premierul Mi-
hai Tudose.

El a precizat cã
proiectul a intrat ”în

linie dreaptã”. ”Este un obiectiv major ºi din
punct de vedere al infrastructurii rutiere de
legãturã între provinciile istorice, începând
cu nordul Moldovei ºi terminând cu Dobro-
gea, este ºi un element de siguranþã naþiona-
lã, dar este ºi un element de normalitate. Pu-
tem sã fim o þarã normalã, unde un fluviu nu
se mai traverseazã cu BAC-ul ºi când e ceaþã
devin anumite zone ale României insule izola-
te. (...) Vã garantez cã atât timp mai suntem
în picioare vom da tot sprijinul ca proiecte
de acest gen sã se desfãºoare cu aceeaºi ra-
piditate ºi implementarea lor sã nu sufere nici-
un fel de impedimente”, a mai spus premie-
rul Tudose.

CNAIR a semnat, ieri, contractul pentru
podul suspendat de la Brãila cu asocierea
Astaldi SpA (Italia) - IHI Infrastructure Sys-
tems Co. Ltd. (Japonia), în valoare de apro-
ximativ 430 de milioane de euro fãrã TVA.

Premierul Mihai Tudose a avut, ieri-dimi-
neaþã, înaintea ºedinþei CExN al PSD, la Gu-
vern, întâlniri cu mai mulþi miniºtri ºi parla-
mentari PSD, printre care ºi ministrul Trans-
porturilor, Felix Stroe.
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MIRCEA CANÞÃR

Începutul unei bãtãlii, cum era anun-
þatã, ieri, confruntarea din CExN al PSD
semnificã de fapt un eºec politic. Indife-
rent de învingãtorul la vot, între Liviu
Dragnea ºi premierul Mihai Tudose, per-
danþi sunt împreunã. ªi s-a atins, deja,
un punct critic, prin ineficientul dialog
între cei doi, sincopata lor conlucrare,
greu de analizat. Toate declaraþiile de
circumstanþã, incluzându-le ºi pe cele ale
lui Nicolae Bãdãlãu, preºedintele execu-
tiv al PSD, conform cãrora „unul dintre
ei trebuie sã plece”, nu denotã decât un
„heirupism” politic, ºi nicidecum o func-
þionare fertilã a relaþiei între un prim-
ministru ºi formaþiunea politicã de care
aparþine ºi, bineînþeles, îl susþine. Pe de
altã parte, a fi excesiv de raþional, în
analiza unor jocuri de culise, e un de-
fect, la care sunt predispuºi observato-
rii politici. E posibil sã existe destule ele-
mente cauzale, þinute sub obroc, cum se
spune, nepropagate în spaþiul public, ce

În aceste condiþii, reprezentan-
þii asociaþiilor pacienþilor transplan-
taþi considerã cã ar fi necesar ca
România sã încheie un acord lãr-
git cu Eurotransplant pentru toate
organele. El considerã cã unii pa-
cienþi ar fi putut fi salvaþi dacã
România ar fi avut un acord mai
larg cu instituþia.

Agenþia Naþionalã de Transplant
ºi direcþia de specialitate a Ministe-
rului Sãnãtãþii au elaborat un pro-
iect de Lege privind transplantul
uman în vederea armonizãrii legis-
laþiei naþionale cu directivele euro-
pene privind standardele de calitate
ºi siguranþã referitoare la organele
umane destinate transplantului ºi
simplificarea cadrului legislativ prin
preluarea în noua lege a 11 acte
normative din domeniul transplan-
tului uman. Noua Lege a Transplan-
tului va fi trimisã în Parlament pen-
tru dezbatere publicã ºi aprobare.

Asociaþiile pacienþilor
transplantaþi solicitã

transparenþã
Asociaþiile pacienþilor transplan-

taþi solicitã accesul transparent al
pacientului la transplant ºi în con-
diþii de siguranþã; completarea atri-
buþiilor Agenþiei Naþionale de
Transplant (ANT) ºi extinderea
acestora pe toate segmentele acti-
vitãþii de transplant, de la declara-
rea potenþialului donator în moar-
te cerebralã, la monitorizarea stã-
rii post-transplant pe toatã durata
de viaþã a grefei; completarea com-
petenþelor ANT la nivelul recoman-
dãrilor directivelor europene în
materie; criterii clare de alocare
teritorialã a organelor de cãtre
ANT; modul în care centrele de
transplant asigurã transparenþa cri-
teriilor ºi procedurilor de chema-

Numãrul donatorilor de organe pentru transplant s-a înjumãtãþit în 2017
Datele statistice europene, arãtau cã

în 2016 România se situa pe penultimul
loc ca numãr de donatori la un milion
de locuitori. Mai mult, în ultimele 12
luni numãrul donatorilor a scãzut dra-
matic, ajungând la jumãtate faþã de

2016. Toate acestea în condiþiile în care
3.793 români se aflã, în prezent, pe lis-
tele de aºteptare pentru un transplant
de organe. România rãmâne una dintre
puþinele þãri care practicã ºi transplan-
tul de la donator viu.

re, selectare ºi informare a poten-
þialilor receptori; modul de inter-
conectare a ANT cu centrele de
transplant pentru o gestionare la
nivel naþional a indicatorilor privind
listele de aºteptare, numãrul pro-
cedurilor de transplant efectuate,
evoluþia pe termen scurt ºi lung a
pacienþilor în stare post transplant;
dezvoltarea ºi diversificarea acti-
vitãþii de transplant de cãtre ANT.

Listele de aºteptare,
tot mai aglomerate
De la an la an, listele de aºtep-

tare sunt tot mai lungi pentru cã

numãrul de donatori a scãzut fi-
ind mult mai mic faþã de cel al per-
soanelor care au nevoie de un
transplant. În registrele Agenþiei
Naþionale de Transplant figurea-
zã 2.575 pacienþi care aºteaptã un
transplant de rinichi ºi peste 9.000
de dializaþi. În total, din momen-
tul în care s-au fãcut primele pro-
ceduri în România, 1.115 persoa-
ne au fost transplantate, iar 88 de
bolnavi au decedat înainte de a fi
supuºi unei intervenþii salvatoare.
Pentru un transplant hepatic aº-
teaptã 566 de persoane, iar de-a
lungul anilor 549 au fost trans-

plantate. S-au înregistrat ºi 234
decese din rândul celor care se re-
gãseau pe listele de aºteptare. ªi
pentru transplantul cardiac aº-
teaptã 35 de pacienþi.

În urmã cu câþiva ani, Româ-
nia a înregistrat progrese în ceea
ce priveºte transplanturile. Într-

un studiu realizat de Comisia Eu-
ropeanã în perioada 2007-2013 –
ce urmãrea progresele înregistra-
te la acest capitol de statele mem-
bre –, România deþinea poziþia a
doua ca dezvoltare a procedurilor
de transplant, dupã Luxemburg.
Numãrul de centre acreditate pen-
tru prelevarea de organe a cres-
cut de la 16, câte erau funcþiona-
le, la 42.

Aceste activitãþi au permis sal-
varea vieþii unui numãr important
de pacienþi care necesitau trans-
planturi de organe, mãrind longe-
vitatea dupã transplant ºi îmbu-
nãtãþind calitatea vieþii pacienþilor
transplantaþi.

Numãrul donatorilor a scãzut
însã de la un an la altul, fapt ce
face ca listele de aºteptare sã fie,
în continuare, foarte aglomerate.
Pe întreg parcursul anului 2016
în România au fost 120 de dona-
tori. Specialiºtii spun cã de vinã
ar fi o serie de informaþii care au
circulat despre activitatea de
transplant ºi care nu au fost sufi-
cient de bine verificate ºi nici co-
rect argumentate.

ªi în Europa, aproximativ
70.000 de persoane, cu vârste în-
tre 25 ºi 60 de ani, privesc spre o
ºansã la viaþã. Printre ei, 52.000
de pacienþi aºteaptã un transplant
de rinichi, 7.000 aºteaptã un
transplant hepatic, iar 3.600 aº-
teaptã un transplant de cord.

RADU ILICEANU

pot influenþa deznodãmântul. Mihai Tu-
dose a ieºit boþit rãu „la imagine” din
meciul sãu personal cu ministrul de In-
terne, Carmen Dan, nu fiindcã aceasta
din urmã este investiþia de încredere a
lui Liviu Dragnea, ci pentru cã în nãuci-
torul scandal, declanºat de cazul pedofi-
lului Ion Stan Eugen, a declarat inabil
pe un post de televiziune cã „nu mai
poate lucra cu ministrul de Interne, pen-
tru cã l-a minþit”, confecþionând o ver-
siune jenantã. ªi totuºi, Nicolae Bãdã-
lãu are undeva dreptate - nu e singurul
- când spune cã „evaluarea” lui Mihai
Tudose la adresa ministrului de Interne
trebuia discutatã în cadrul Guvernului
ºi a partidului. Dar lucrurile au evoluat
altfel ºi bulgãrele de zãpadã, deºi nu a
nins, s-a rostogolit, metaforic discutând,
prin mass-media, de la meciul Tudose-
Carmen Dan, la partida – nu de ºah –
Tudose-Dragnea. Faptul cã tenori impor-
tanþi ai partidului n-au ieºit,în aceastã

perioadã, cu declaraþii publice a fost un
semnal al gravitãþii situaþiei. Paradoxal,
în urmã cu puþinã vreme, preºedintele
Liviu Dragnea afirma cã este mulþumit
de activitatea lui Mihai Tudose. Care, în
meciul sãu personal, cum îl numeam, cu
ministrul de Interne s-a dovedit încãpã-
þânat ºi iraþional. Cã discuþia între ei tre-
buia sã aibã loc înainte de apariþia la te-
levizor a ministrului Carmen Dan, pen-
tru a anunþa propunerea de demitere a
actualului ºef al IGPR, Bogdan Despes-
cu, este o realitate. Dar nimeni, pe un
fond de imensã emoþie colectivã, nu îºi
asumase, moralmente, responsabilitatea,
nimeni din ºefimea stufoasã a IGPR ºi
nici a DIPI sau din sindicate, deºi era
vorba de un „om al legii” – acoperit halu-
cinant – de oameni ai legii, a cãror cardi-
nalã competenþã este, între altele, „sigu-
ranþa cetãþeanului”. Un violator cu ante-
cedente a fost lãsat ani în ºir sã-ºi facã
de cap, sã agreseze copii ºi femei, sã se

acopere de infracþiuni. Toatã povestea asta
cinicã trece pe un plan secundar, fiind doar
declanºatorul unei crize politice profun-
de, potenþatã ºi de alþi vectori, ce nu tre-
buie neglijaþi. Unul dintre aceºtia fiind
chiar... Victor Ponta, deloc în stand-by.
Cum Liviu Dragnea – s-a aflat acum –
nu s-a consultat cu forurile de conducere
ale partidului, la numirea premierilor
Grindeanu ºi Tudose – nu doar cã s-a
ajuns într-o zonã de bâlci ºi instabilitate
supãrãtoare, dar ºi-a augmentat, totoda-
tã, propria vulnerabilitate. Dacã mai avea
nevoie ºi de aºa ceva. ªi îi trebuie nervi
tari ca sã reziste ca lider al principalului
partid de guvernãmânt, dar ºi ca liant al
diverselor fracþiuni apãrute în partid. Ca
sã nu se piardã guvernarea, nu excludem
un compromis pe muchie de cuþit. Atenþi
la lucrurile mici ºi uitând de cele mari,
preþul este, întotdeauna, imens. Mihai
Tudose a spus doar atât: „Demisionez dacã
nu mai am sprijin politic”.
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Reamintim cã, la începutul lunii
aprilie 2015, poliþiºtii specializaþi în
combaterea criminalitãþii organizate
ºi procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au destructurat
o grupare infracþionalã specializa-
tã în trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism care ar fi
obþinut venituri ilicite din exploa-
tarea sexualã a unor tinere ºi chiar
minore în Italia. Mai exact, poliþiº-
tii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craio-
va au pus în executare, pe 1 aprilie
2015, patru mandate de aducere
emise de procurori pe numele unor
doljeni suspectaþi cã au constituit
o grupare organizatã specializatã în
trafic de persoane, trafic de minori
ºi proxenetism. Activitãþile s-au
desfãºurat în cadrul unui dosar
penal instrumentat de procurori din
cadrul DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova. Potrivit anchetatori-
lor, grupul infracþional organizat ar
fi  exploatat sexual în Roma (Ita-
lia), mai multe victime din Româ-

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat cã au intervenit, în
cursul zilei de duminicã, la trei in-
cendii de locuinþe, unul dintre aces-
tea fiind soldat cu decesul unei
persoane. Cel mai grav eveniment
s-a înregistrat duminicã seara, în
jurul orei 22.45, când Detaºamen-
tul 2 Pompieri Craiova a intervenit
cu douã autospeciale pentru stin-
gerea unui incendiu izbucnit la o
locuinþã de pe strada Principalã, din

Proxenet doljean condamnatProxenet doljean condamnatProxenet doljean condamnatProxenet doljean condamnatProxenet doljean condamnat
la 12 ani de puºcãriela 12 ani de puºcãriela 12 ani de puºcãriela 12 ani de puºcãriela 12 ani de puºcãrie

Un doljean care fãcea parte dintr-o grupare
infracþionalã specializatã în trafic de persoane ºi
proxenetism, destructuratã în 2015, de poli-
þiºtii ºi procurorii de crimã organizatã craio-
veni, a fost condamnat, ieri, de magistraþii Tri-
bunalului Dolj la o pedeapsã totalã de 12 ani ºi
265 zile închisoare, întrucât mai are la activ o
condamnare, pentru fapte similare. Ceilalþi trei

membri ai grupãrii au fost judecaþi separat ºi
condamnaþi definitiv, în iunie anul trecut, la
pedepse cuprinse între 3 ani de închisoare cu
suspendare ºi 4 ani ºi 4 luni de închisoare cu
executare. Cu toþii au fost acuzaþi cã au raco-
lat, transportat ºi exploatat sexual în Italia mai
multe tinere, între care se aflau ºi minore, în-
suºindu-ºi câºtigurile.

nia, unele dintre ele minore, pe care
le-ar fi obligat sã întreþinã rapor-
turi sexuale cu diverse persoane
contra unor sume de bani. Cei 4
bãrbaþi au fost conduºi la sediul
D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova, pen-
tru audieri ºi dispunerea mãsurilor
legale. O zi mai târziu, pe 2 aprilie
2015, cei 4 membri ai grupãrii au
fost prezentaþi magistraþilor din
cadrul Tribunalului Dolj, care au
dispus faþã de doi dintre ei, res-
pectiv Doru Marian Jianu, de 37
de ani, din Predeºti, ºi Ionuþ Florin
Tudoran, de 21 de ani, mãsura
arestãrii preventive pentru 30 de
zile. Faþã de un al treilea suspect,
Leonard Cosmin Becheanu, zis
„Tameº”, din Brãdeºti, judecãtorii
au luat mãsura arestului la domici-
liu pentru 30 de zile, în timp ce
ultimul bãrbat, Gheorghe Iulian
Bulga, a fost pus în libertate.

Bulga, judecat într-un dosar
separat

Cercetãrile au fost continuate

de anchetatori în acest dosar, iar
pe 24 iunie 2015 s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care
Jianu, Tudoran, Becheanu ºi Bul-
ga au fost trimiºi în judecatã pen-
tru sãvârºirea în concurs a infrac-
þiunilor de constituirea unui grup
infracþional organizat, trafic de
persoane ºi proxenetism în formã
continuatã. Dosarul a intrat în
camera preliminarã a instanþei, iar
pe 14 ianuarie 2016 judecãtorii au
decis disjungerea cauzei în ceea
ce-l priveºte pe Bulga, cu privire
la care s-a constituit un alt dosar.

Procesul celor trei inculpaþi a
fost soluþionat pe 2 martie 2017,
fiind pronunþatã sentinþa. Astfel,
judecãtorii de la Tribunal l-au con-
damnat pe Ionuþ Florin Tudoran
la 4 ani ºi 4 luni închisoare cu exe-
cutare în regim de detenþie, în timp
ce Doru Marian Jianu a primit 3
ani de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încer-
care de 4 ani ºi 60 zile de muncã
în folosul Primãriei comunei Pre-

deºti, iar Leonard Cosmin Be-
cheanu – 3 ani închisoare cu sus-
pendare pe durata unui termen de
încercare de 4 ani ºi 60 zile de
muncã în folosul Primãriei mu-
nicipiului Craiova. Fiecare incul-
pat a fost obligat ºi la plata su-
mei de 3000 lei cu titlu de chel-
tuieli judiciare. Sentinþa a rãmas
definitivã pe 22 iunie 2017, când
Curtea de Apel Craiova a respins
apelurile inculpaþilor.

Cât despre Gheorghe Iulian Bul-
ga, acesta a fost arestat ºi în Ita-
lia, de unde a fost transferat în Pe-
nitenciarul Craiova în august anul
trecut, pentru a putea fi judecat
în acest dosar. Ieri, magistraþii Tri-
bunalului Dolj l-au gãsit vinovat de
toate infracþiunile reþinute în sar-
cina sa, fiind condamnat la o pe-
deapsã totalã de 12 ani ºi 265 zile
închisoare, întrucât mai avea un
rest de pedeapsã neexecutat dintr-
o condamnare mai veche, primitã
pentru acelaºi gen de fapte: „Apli-
cã inculpatului pedeapsa cea mai

grea, respectiv 8 ani închisoare,
la care se adaugã un spor de 3
ani închisoare reprezentând o trei-
me din totalul celorlalte pedepse
cu închisoarea stabilite, aºa încât,
în final, pedeapsa aplicatã este de
11 ani închisoare. (...) Adaugã pe-
deapsa mai sus rezultatã la restul
de pedeapsã de 630 zile închisoa-
re rãmas neexecutat din pedeapsa
de 5 ani închisoare aplicatã in-
culpatului prin sentinþa penalã nr.
11 din 12 martie 2009 a Tribuna-
lului Dolj, definitivã prin decizia
penalã nr. 234 din 17 noiembrie
2009 a Curþii de Apel Craiova,
aºa încât, în final, inculpatul va
executa 12 ani ºi 265 zile închi-
soare. Obligã inculpatul Bulga
Gheorghe la plata sumei de 5500
lei cheltuieli judiciare cãtre stat
(din care 2000 lei aferente urmã-
ririi penale). Cu apel, în termen
de 10 zile de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþã publicã, azi 15
ianuarie 2018”, se aratã în hotã-
rârea instanþei.

Doljeancã decedatã în incendiul care i-a mistuit locuinþa
Pompierii doljeni au intervenit, duminicã, pentru stingerea

a trei incendii izbucnite în locuinþe din Craiova ºi din judeþ,
cel mai grav eveniment înregistrându-se în comuna Gherceºti,
unde, într-o casã mistuitã de flãcãri, pompierii au descoperit-o
pe proprietarã, o femeie de 73 de ani, decedatã.

satul Ungureni, comuna Gherceºti.
Flãcãrile au mistuit casa, care a fost
distrusã în proporþie de 90%, iar
dupã lichidarea incendiului a fost
gãsitã o femeie în vârstã de 73 de
ani, decedatã în dormitor. Cel mai
probabil incendiul a izbucnit din
cauza unui scurtcircuit, dupã cum
au stabilit specialiºtii ISU Dolj, în
urma cercetãrilor.

Tot duminicã, Detaºamentul 1
Pompieri Craiova a intervenit cu
douã autospeciale pentru stingerea

unui incendiu izbucnit la o casã din
satul Urdiniþa, în comuna Brabo-
va. Acoperiºul casei, pe o supra-
faþã de aproximativ 100 m.p., apa-
ratura electronicã, dar ºi documen-
te personale au fost degradate, ºi
în acest caz fiind vorba tot despre
un scurtcircuit electric. Din feri-
cire, aici nu s-au înregistrat victi-
me.  În plus, în aceeaºi zi, douã
echipaje din cadrul Detaºamentul
2 Pompieri Craiova au fost solici-
tate pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la o locuinþã de pe strada
Drumul Muntenilor din Craiova.
Incendiul a distrus acoperiºul, iar
pompierii spun cã, cel mai proba-
bil a pornit de la un coº de fum
neprotejat termic.
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E 15 ianuarie, ziua în care tot
românul îl sãrbãtoreºte pe poetul
Mihai Eminescu, iar de ieri ºi în-
treaga culturã naþionalã. Prilej de
manifestãri ºi evocãri, mai ales
acolo unde existã o legãturã aparte
cu poetul. În toatã zestrea cultura-
lã a Craiovei, oricât ai cãuta, des-
coperi cã Mihai Eminescu este re-
prezentat, mai degrabã, sumar. Cu
douã excepþii, o ºcoalã gimnazialã
de cartier (ªcoala nr. 37) ºi o stra-
dã care face legãtura cu bulevar-
dul „Carol I”, nimic altceva nu
poartã în amintire numele lui Mi-
hai Eminescu. La universitate, în
spaþiul dedicat Facultãþii de Litere,
nu existã nici o salã de curs, bi-
bliotecã sau amfiteatru care sã fi
împrumutat numele poetului. Nici
altundeva în oraº nu existã alt spa-
þiu de artã, oricât de mic, care sã
aminteascã de „luceafãrul poeziei
româneºti”, iar de o librãrie care
sã fie botezatã dupã numele sãu
nici nu poate fi vorba: Craiova,
important centru universitar, se
mândreºte cu patru librãrioare, din-
tre care douã „de mall”.

ªi totuºi, craiovenii nu l-au uitatªi totuºi, craiovenii nu l-au uitatªi totuºi, craiovenii nu l-au uitatªi totuºi, craiovenii nu l-au uitatªi totuºi, craiovenii nu l-au uitat
pe Mihai Eminescu!pe Mihai Eminescu!pe Mihai Eminescu!pe Mihai Eminescu!pe Mihai Eminescu!

Cocoþat pe un soclu
înalt, poetul Mihai
Eminescu vegheazã
lacul: îl contemplã, iar
ºi iar, a mia oarã, cu
privirea pierdutã, ca-n
poeziile sale. Pe alei, pe
poduri, nu rãzbate
nimeni. Locul e complet
pustiu. Când tocmai ne
pregãteam sã emitem o
judecatã asprã la adresa
contemporanilor cã l-au
aºezat în acest peisaj
frumos pentru a-l aban-
dona, ceva ne atrage
atenþia.

Singurul bust
al lui Mihai Eminescu,

în Parcul
„Romanescu”

ªi, totuºi, poetul Mihail Emi-
nescu nu lipseºte cu desãvârºire
din Cetatea Banilor. Poetul codri-
lor ºi al lacului albastru are un
bust, unul reuºit, realizat de un
sculptor cunoscut, Gheorghe D.
Anghel, care este aºezat într-un
loc asemãnãtor universului din

poeziile sale. În Parcul „Nicolae
Romanescu”, cu vedere spre la-
cul cel mare, statuia poetului ve-
gheazã de mai mulþi ani. Pentru
cã este plasatã mai aproape de
copaci ºi, deci, departe de furni-
carul plimbãreþilor de pe alei, nu
îþi sare în ochi decât atunci când
te apropii suficient de mult. Este
acelaºi Eminescu, cu fruntea
înaltã ºi încadratã de plete. Dacã
ar fi vii, ochii ar strãluci, adânci
ºi triºti, aºa cum l-a descris con-
temporanul sãu, I.L. Caragiale.

15 ianuarie, o zi
de iarnã geroasã
Cu o noapte în urmã a nins ºi o

pojghiþã subþire de zãpadã s-a aºe-
zat peste oraº. Dar ne-am spus cã
un astfel de fapt minor nu poate
împiedica pe oricine ar vrea sã ajun-
gã la statuia poetului. Pe la orele
prânzului, am descins în parc. Pe o
jumãtate de alee, zãpada fusese
frunzãritã cu o mãturã. Pe cealaltã
jumãtate, un strat alb, dar mãrunt
de zãpadã rãmãsese intact. În cren-
gile copacilor, fulgii nu se prinsese-
rã ºi arãtau tot negre ºi goale, no-
duroase ca niºte scorburi. În jur,
pustiu. Copiii veniserã în inspecþie
la dealul de la intrare ca sã vadã dacã
se poate folosi pentru derdeluº, dar
plecaserã dezamãgiþi: zãpada era
mult prea micã pentru sãniuº. Pro-
babil pentru cã era prea frig, nici
amatorii de tablouri de iarnã nu îºi
fãcuserã apariþia. ªi nici posesorii
de câini, ºi nici pensionarii care în-
cearcã sã ducã un stil de viaþã mai
sãnãtos, ieºind la câte o plimbare.

Închis într-un chip
de piatrã

Apropiindu-ne printre copaci,
zãrim statuia însinguratã a poetu-
lui. Dezgoliþi de frunze, pomii nu
mai pot sã ascundã aºa de bine pre-
zenþa bustului, care se vede acum
perfect, înãlþându-se pe soclul ei alb,
de marmurã. De aici de unde ne
aflãm, la o distanþã de câþiva metri,
nu se observã nici o miºcare. Nu
este nici mãcar o persoanã care sã
mai împartã parcul cu noi, în afara

îngrijitorilor care îºi vãd de treburi-
le lor, hrãnind animalele la zoo. Pri-
mul gând care ne vine în minte este
cã poetul Mihai Eminescu a fost
aºezat aici, în acest loc deosebit de
frumos, ca apoi sã fie abandonat
de toþi. Nici aceastã zi, de 15 ianua-
rie, nu putea sã fie altfel. Pe cine sã
mai miºte amãnuntul acesta, cã
poetul celor mai frumoase versuri
din poezia româneascã este prezent
acolo, închis într-un chip de piatrã.

Poetul ºi lacul
ªi dintr-o datã, în preajma statu-

ii, peisajul se schimbã. Zãpada mã-
runtã este tocatã ºi amestecatã cu
resturile vegetale care au mai rãmas
dintr-un strat de flori. O patã de
culoare pãteazã orizontul cenuºiu.
Chiar pe bust, la gâtul poetului, stã
aºezatã o coroniþã de flori. Este o
împletiturã micuþã, în care s-a fo-
losit multã cetinã verde. Jos, spriji-
nit de soclu, un mic dar. Pe un drept-
unghi mare cât copertele unei cãrþi,
„plutesc” douã bãrcuþe de hârtie ºi
doi nuferi galbeni. Dreptunghiul este
colorat în albastru de azur, iar tot
aranjamentul acesta întruchipeazã
un lac, lacul lui Eminescu. Ca sã nu
mai fie nici un dubiu, în mijloc stau
prinse chiar versurile poetului: „La-
cul codrilor albastru / Nuferi galbeni
îl încarcã / Tresãrind în cercuri albe
/ El cutremurã o barcã”. Fãrã nici
un dubiu, un grup de vizitatori a tre-
cut cu mult pe aici. ªi nu a fost un
grup oarecare, ci unul care a venit
special pentru a aduce un omagiu,
nu ºtim cât de sincer, dar oricum
original, poetului Mihai Eminescu.
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Selecþia candidaþilor se va des-
fãºura în douã localitãþi din þarã.
Mâine, la Roman, în judeþul Neamþ,
la Complex Brãduþul, iar vineri, 19
ianuarie, în Brãila, la Regal Events
Ballroom (fostul Club Progresul).
Durata contractului este de apro-
ximativ 3 luni. Timpul de lucru este
de 40 de ore pe sãptãmânã, cu
posibilitatea ca, în timpul campa-
niei, sã se efectueze ºi ore supli-
mentare. Data estimatã de angaja-
re: sfârºitul lunii februarie - înce-
putul lunii martie 2018. „Sunt soli-
citate persoane fãrã cazier, apte
pentru munca la câmp, avantaj
pentru persoanele cu experienþã în
agriculturã, cu experienþã în recol-
tarea zmeurei sau în munca în sere.
Angajatorul asigurã cazare contra
cost – 2 euro/zi, oferã plata în
avans a drumului pânã în Portuga-
lia iar suma aferenta deplasãrii se
va deduce din primele salarii”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã remis de AJOFM Dolj.

Întreprinderea comunã Eu-
roHPC, o nouã structurã juridicã
ºi de finanþare, va crea o infras-
tructurã pentru tehnica de calcul
de înaltã performanþã (High-Per-
formance Computing - HPC), pe
care o va exploata pe plan euro-
pean. Ea va sprijini un program de
cercetare ºi inovare pentru dezvol-
tarea de tehnologii ºi echipamente,
precum ºi aplicaþiile necesare pen-

Începând din 2012, Comisia promoveazã iniþiativele UE în dome-
niu, cum ar fi https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/%20eu-
ropean-cloud-initiative din 19 aprilie 2016 sau https://ec.europa.eu/
digital-single-market/en/news/eu-ministers-commit-digitising-europe-
high-performance-computing-power semnatã la 23 martie 2017.

Doljenii îºi cautã joburi la culesDoljenii îºi cautã joburi la culesDoljenii îºi cautã joburi la culesDoljenii îºi cautã joburi la culesDoljenii îºi cautã joburi la cules
de zmeurã... în Portugaliade zmeurã... în Portugaliade zmeurã... în Portugaliade zmeurã... în Portugaliade zmeurã... în Portugalia

Doljenii aflaþi în cãutarea unui job, fie el ºi temporar,
au acum o ofertã concretã: 300 de locuri de muncã în
domeniul agricol, mai precis la recoltare de zmeurã, într-o
þarã însoritã, precum frumoasa Portugalie. Aplicare la
aceste job-uri se va face prin intermediul Reþelei EURES

Fãrã ore suplimentare:
603 euro brut pe lunã

Salariul de bazã pentru culegã-
tori zmeura fãrã ore suplimentare
va fi de 603 euro brut pe lunã, iar
cu ore suplimentare 1199 euro brut
pe lunã. „Una dintre companiile
angajatoare, JBI Group – Nuvem
Maravilha, Lda., plãteºte 4,52 euro/

zi lucrãtoare, pentru alocaþia de
hranã, platã efectuatã la sfârºitul
lunii împreunã cu salariul”, se mai
precizeazã în comunicat. Reprezen-
tanþii Agenþiei susþin cã cunoºtin-
þele de bazã de limbã englezã, spa-
niolã sau portughezã, constituie
avantaj, dar nu este obligatoriu.
Persoanele cu domiciliul în judeþul
Dolj, care corespund cerinþelor
posturilor oferite, trebuie sã se
adreseze consilierului EURES din
cadrul Agenþiei Judeþene pentru
Ocuparea Forþei de Muncã Dolj,
telefon 0251 306 100-int.122, pen-
tru a fi înregistrate în baza de date
pentru muncã în strãinãtate. „În-

scrierea se realizeazã pe baza ur-
mãtoarelor documente: copie CI/
BI; adeverinþã  medicalã (apt pen-
tru muncã în strãinãtate); ºi nu în
ultimul rând un CV EUROPASS în
limba românã” susþin reprezentanþii
AJOFM Dolj.

Se mai depun încã dosare...

La selecþie vor putea participa
doar persoanele preselectate, adi-
cã, acele persoane care au apli-
cat pentru acest loc de muncã ºi
care s-au înregistrat în baza de
date a AJOFM. Dolj, comparti-

ment EURES, ca persoane aflate
în cãutarea unui loc de muncã în
strãinãtate. De regulã, aceste lo-
curi de muncã sezoniere sunt
foarte cãutate mai ales de ºome-
rii din mediul rural. Ele sunt per-
soane cu experienþã în domeniul
agricol ºi nu sunt la prima lor
experienþã de acest gen. Pentru
participarea la selecþia de la Ro-
man (judeþul Neamþ) doar astãzi
se mai primesc dosare, iar  pen-
tru participarea la selecþia de la
Brãila, dosarele se mai pot depu-
nã pânã joi, 18 ianuarie 2018.

Infrastructurã pentru tehnica de calcul de înaltã performanþã

S-a lansat  initiative EuroHPC
Comisia Europeanã a prezentat, sãptãmâna trecutã,

o serie de mãsuri având ca scop construirea unei
infrastructuri de supercalculatoare europene de talie
mondialã. Iniþiativa prevede investiþii din partea UE
ºi a statelor membre ºi este esenþialã pentru competi-
tivitatea ºi independenþa UE în domeniul economiei
datelor, în condiþiile în care supercalculatoarele pot
aduce beneficii pentru societate în multe domenii.

tru aceste supercalculatoare. „Su-
percalculatoarele sunt motorul
economiei digitale. Concurenþa este
strânsã, iar UE a rãmas în urmã:
nu avem niciun supercalculator în
topul primilor 10 plasaþi pe plan
mondial. Prin lansarea iniþiativei
EuroHPC, dorim ca pânã în 2020
sã le oferim cercetãtorilor ºi com-
paniilor din Europa o infrastructu-
rã de talie internaþionalã în materie

de supercalculatoare, pentru a le
permite sã dezvolte tehnologii cum
ar fi inteligenþa artificialã ºi sã ela-
boreze aplicaþii de viitor de mare
uz în domenii precum sãnãtatea,
securitatea sau ingineria.”, a subli-
niat Andrus Ansip, vicepreºedinte
al Comisiei Europene, responsabil
pentru piaþa unicã digital.

Un instrument esenþial
pentru a rãspunde la

marile provocãri ºtiinþifice
Contribuþia UE la EuroHPC va

fi de aproximativ 486 milioane de
euro în baza actualului cadru fi-
nanciar multianual, statele membre
ºi þãrile asociate urmând sã aloce
ºi ele o sumã similarã. EuroHPC
va funcþiona în perioada 2019-
2026, iar infrastructura prevãzutã
va fi deþinutã ºi exploatatã în co-
mun de cãtre membrii sãi, aceºtia
fiind, într-o primã etapã, þãrile care
au semnat declaraþia EuroHPC ºi
membrii privaþi din mediul acade-
mic ºi sectorul industrial. Alþi
membri se pot alãtura în orice
moment, furnizând o contribuþie
financiarã. Printre avantajele super-
calculatoarelor se numãrã: HPC
este un instrument esenþial pentru
a înþelege ºi rãspunde la marile pro-
vocãri societale ºi ºtiinþifice, cum
ar fi depistarea precoce, tratamen-
tul bolilor ºi dezvoltarea de noi te-
rapii, prevenirea ºi gestionarea ca-
tastrofelor naturale de mare am-
ploare etc; infrastructura EuroHPC

va facilita accesul industriei euro-
pene, în special a IMM-urilor, la
supercalculatoare pentru a dezvolta

produse inovatoare; HPC este esen-
þialã pentru sistemele naþionale de
securitate ºi apãrare.



„Generaþii” – expoziþie
de fotografie Galeriile „Cromatic”
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Cercul Militar Craiova a fost,
ieri, gazda unei importante mani-
festãri: omagierea lui Mihai Emi-
nescu ºi, în cadrul activitãþilor des-
fãºurate cu ocazia „Zilei Culturii
Naþionale”, lansarea volumului
„Ecologia eminescianã”, lucrare
semnatã de prof.  Marian Niþã,
fost profesor de biologie la Cole-
giul Naþional „Carol I”. Organiza-
torii acþiunii au fost Garnizoana
Craiova, Asociaþia Naþionalã  a ca-
drelor militare în rezervã ºi retra-
gere - ROMIL, Colegiul Naþional
„Carol I”, Colegiul Naþional Mili-
tar „Tudor Vladimirescu” din Cra-
iova, Asociaþia Naþionalã „Cultul
Eroilor” – Filiala Dolj „Fraþii Bu-

Mihai Eminescu, omagiat la Cercul Militar CraiovaMihai Eminescu, omagiat la Cercul Militar CraiovaMihai Eminescu, omagiat la Cercul Militar CraiovaMihai Eminescu, omagiat la Cercul Militar CraiovaMihai Eminescu, omagiat la Cercul Militar Craiova
Ieri, la Cercul Militar Craiova a avut loc

un eveniment dedicat „Zilei Culturii Naþio-
nale”, 15 ianuarie fiind data la care s-a nãs-
cut Mihai Eminescu. A fost prezentat volu-
mul „Ecologia eminescianã”, semnat de
prof. Marian Niþã, fost cadru didactic al Co-
legiului Naþional „Carol I”, iar autorul a

expus, în pagini scrise, pãrerea despre ope-
ra lui Eminescu, gãsind o legãturã în poe-
mele poetului naþional cu ecologia, una care
nu este departe de realitate. Prezentarea
lucrãrii a avut parte de o manifestare pliatã
cât se poate de mult pe celebrarea „Zilei
Culturii Naþionale”.

Timp de opt zile, în cadrul Festivalului
„Puppets Occupy Street” – Air Edition, or-
ganizat în perioada 25 august – 1 septembrie
2017 de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, 9 instagrameri din Craiova au surprins
în fotografii momente din festival. 60 dintre
acestea, realizate de Ciprian Vlãdulescu, An-
dreea Melinescu, Mihai Birtu, Miruna Triþã,
Dragoº Mihai Nuþã, Cãtãlin Marica, Dana
Georgescu, Ana Maria Bebu, Bianca Gabriela
Idu, vor fi expuse în cadrul primei ediþii a
expoziþiei #InstaPuppets.

Evenimentul este organizat de Asociaþia
April Hub împreunã cu Comunitatea Insta-
gram Craiova ºi Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Colibri”, iar vernisajul va avea loc sâm-
bãtã, 20 ianuarie, ora 17.30, la Sala Studio a
teatrului, din Calea Bucureºti nr. 56. Expozi-
þia va putea fi vizitatã pânã pe data de 15 fe-

La Galeriile „Cromatic” ale Centrului
Judeþean pentru Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale Dolj va avea loc
miercuri, 24 ianuarie, ora 18.00, vernisa-
jul expoziþiei de fotografie „Generaþii”, cu
lucrãri de Alin Dijmãrescu ºi George Dij-
mãrescu – membru  al Asociaþiei Artiºtilor

zeºti”, Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj.

Dupã intonarea Imnului de Stat
al României, o elevã de la Colegiul
Naþional Militar „Tudor Vladimires-
cu” a recitat una dintre poeziile de
marcã ale lui Mihai Eminescu –
„Ce-þi doresc eu þie, dulce Româ-
nie!”, urmând alocuþiunile ºi me-
sajele invitaþilor.«Trãim o zi mare,
cu dublã semnificaþie. Mihai Emi-
nescu a fost „cea mai importantã
voce publicã a tuturor timpurilor,
care trezeºte în noi sentimentul
unitãþii naþionale”, aºa cum decla-
ra Tudor Arghezi. ªi noi, cei de
acum, trãim emoþia ºi aniversãm
ziua de naºtere a lui Mihai Emines-

cu în anul Centenarului Marii Uni-
ri», prof. Toma Rãdulescu, un
istoric eminent, care a þinut sã arate
auditoriului adevãrate lecþii de is-
torie, vorbind ºi de legãturile Poe-
tului Naþional cu Craiova.«În vo-
lumul sãu „Viaþa lui Mihai Emines-
cu”, George Cãlinescu afirma: cel
mai mare poet pe care l-a ivit ºi-l
va ivi vreodatã, poate pãmântul
românesc. Pornind de la aceste
însemnãri, „Ecologia eminescianã”
poate deveni un reper, deoarece
autorul a plecat de la definirea eco-
logiei drept o ºtiinþã biologicã de
sintezã, pe care Mihai Eminescu a
pus-o în nemuritoare versuri, prin
cele douã ramuri ale ei: mediul de

viaþã ºi organismele vii» – Gen.
(r)Ilie Marin, fost comandant al
Armatei a III-a.

„Trebuie sã-i îndreptãm pe
copii spre Eminescu”

Cartea „Ecologia eminescianã”
se vrea, dacã nu cumva a ºi ajuns,
o dovadã a legãturilor lui Mihai
Eminescu cu ºtiinþa. Prof. Cris-
tian Angel Stãiculescu, director
al Colegiului Naþional „Carol I”, a
declarat: „Este o zi mare pentru
cultura românã ºi ne bucurãm sã
asistãm la aceste momente, iar
domnul profesor, fost cadru di-
dactic la noi, are o activitate în-
cununatã de realizãri ºi are ce arãta
copiilor. Suntem onoraþi sã asis-
tãm la aceastã lansare de carte”.
La rândul sãu, prof.  Monica
Leontina Sunã, inspector gene-
ral al ISJ Dolj, a menþionat: „Sunt
onoratã sã asist la un asemenea
moment. Copiii au ce învãþa ºi
sunt convinsã cã vor aprofunda
cele scrise în acest volum, pen-

tru cã este un lucru inedit, dar care
îi va ajuta. Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj va fi tot timpul
aproape pentru dezvoltarea unor
asemenea proiecte”.

Prof. Marian Niþã, cu speciali-
zarea în biologie, nu este la prima
încercare de a vorbi despre Emi-
nescu, publicând mai multe cãrþi
ºi articole despre poetul naþional.
Despre volumul lansat acum, ne
vorbeºte chiar autorul: «În poezia
lui, fauna ºi flora sunt în succesi-
une logicã, scoþând în evidenþã
toate ecosistemele. Pe vremea ace-
ea, nu se ºtia despre ecologie, dar
el a fost un vizionar, ca în atâtea ºi
atâtea cazuri. Trebuie sã-i îndrep-
tãm pe copii cãtre Eminescu ºi nu
pot decât sã citez din acesta: „Ega-
litatea nu existã decât în matema-
ticã” ºi „Citeºte! Citind mereu, cre-
ierul tãu va deveni un laborator de
idei ºi imagini, din care vei întocmi
înþelesul ºi filosofia vieþii”. Sunt
lucruri care pot schimba viaþa».

CRISTI PÃTRU

Fotografi din România (AAFR). „Este o
viaþã surprinsã în fotografie... 55 de ani
de fotografie, premii naþionale ºi interna-
þionale ºi douã generaþii de fotografi vin în
faþa dumneavoastrã cu o sintezã a lumii
pe care au surprins-o altfel, prin obiecti-
vul aparatului de fotografiat”, spune Alin
Dijmãrescu, pasionat de fotografie, în pre-
zent cameraman la Studioul Teritorial TVR
Craiova.

În urmã cu doi ani, douã dintre foto-
grafiile realizate de acesta au fost selecta-
te de echipa Human Rights Project ºi in-
cluse în cele 100 de fotografii prezentate
în expoziþia dedicatã Zilei Internaþionale a
Drepturilor Omului, vernisatã la Muzeul
Olteniei. Alin Dijmãrescu a mai expus fo-
tografii pe simeze în Bucureºti ºi Arad (alã-
turi de Fotoclubul „Mihai Dan-Cãlinescu”).
În portofoliul sãu se regãsesc, de aseme-
nea, premii pentru imagine, douã dintre
acestea fiind câºtigate la Festivalul-con-
curs al filmului cu tematicã religioasã „Lu-
minã din Luminã”, de la Curtea de Argeº,
ºi la Festivalul SIMFEST de la Târgu
Mureº – pentru eseu cinematografic, cu
filmul „Anatomia sticlei”.

Premiat naþional ºi internaþional, Geor-
ge Dijmãrescu a adus în repetate rânduri
pe simeze arta fotograficã în anii ’70-’80,
fiind distins cu medalia de aur la Paris, în
1973, pentru fotografia „Microbistul”, pe
care o regãsim ºi în expoziþia „Generaþii”.

MAGDA BRATU

#InstaPuppets: Festivalul „Puppets
Occupy Street” în imagini

bruarie, de luni pânã sâmbãtã în intervalele orare
10.00-13.00 ºi16.00-19.00, iar duminica, în-
tre 10.00 ºi 13.00. Intrarea este liberã.

«Asociaþia April Hub ºi Comunitatea In-
stagram Craiova sunt organizatorii deja cu-
noscutei expoziþii #InstaCraiova, ajunsã în
2018 la cea de-a III-a ediþie. Utilizatorii cu un
profil public de Instagram sunt provocaþi sã
surprindã cadre inspirate din Craiova ºi din
jurul oraºului, apoi sã urce fotografiile pe re-
þeaua socialã, utilizând hashtag-ul #InstaCra-
iova. 100 dintre cele mai expresive fotografii
vor fi selectate ºi expuse în luna mai a acestui
an, la Teatrul „Colibri”. Cei mai creativi insta-
grameri vor fi invitaþi la evenimente organi-
zate special pentru ei ºi vor fi rãsplãtiþi cu
diverse premii», se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al Teatrului „Colibri”.

Din august 2016, de la începerea proiectu-
lui fotografic, pânã în pre-
zent, hashtag-ul #InstaCra-
iova a adunat aproape
6.000 de fotografii. 100 din-
tre acestea au fost expuse
în fiecare ediþie, în 2016 de
la 37 de instagrameri, iar în
2017 de la 48 de instagra-
meri. Proiectul fotografic
#InstaCraiova a fost nomi-
nalizat în 2017 la Premiile
Webstock, categoria Social
Media Projects.

MAGDA BRATU
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Absolvenþii care, la data so-
licitãrii ºomajului, au fost admiºi
sau urmeazã cursurile urnei for-
me de învãþãmânt nu vor bene-
ficia de indemnizaþie de ºomaj,
dupã intrarea în vigoare a unor
modificãri la Legea ºomajului,
potr iv i t  unui  comunicat  a l
AJOFM I l fov,  remis ,  ier i ,
AGERPRES. “Printre modificã-
rile aduse de OUG nr. 95/6 de-
cembrie 2017 se numãrã faptul
cã nu vor beneficia de indem-
nizaþie de ºomaj absolvenþii
care, la data solicitãrii dreptu-
lui, au fost admiºi sau urmeazã
cursurile unei forme de învãþã-
mânt, organizate ºi/sau acredi-
tate, dupã caz, în condiþiile le-
gii”, se aratã în comunicat.

Totodatã, Legea ºomajului
prevedea, la articolul 73^1, cã
absolvenþii în vârstã de minim
16 ani, înregistraþi la AJOFM,
care se încadreazã cu normã
întreagã pe o perioadã mai mare
de 12 luni, beneficiazã de o pri-
mã de încadrare egalã cu va-
loarea indicatorului social de
referinþã. De asemenea, absol-
venþii cãrora li s-a stabilit drep-
tul la indemnizaþie de ºomaj ºi
se angajeazã în perioada de
acordare a indemnizaþiei, cu
normã întreagã, pe perioadã
mai mare de 12 luni, beneficia-
zã de o sumã egalã cu indem-
nizaþia de ºomaj la care ar fi
avut dreptul, pânã la expirarea
perioadei de acordare a aces-
teia, dacã nu s-ar fi angajat.

Potrivit noilor modificãri, de
stimulentele amintite mai sus nu
mai beneficiazã urmãtoarele ca-
tegorii: absolvenþii care se în-
cadreazã la angajatori cu care
au fost în raporturi de muncã
sau de serviciu în ultimii 2 ani,
cu excepþia situaþiei în care,
pentru persoanele respective,
aceºti angajatori au încheiat
contracte individuale de muncã
pe perioada vacanþelor, în con-
diþiile Legii nr. 72/2007 privind
stimularea încadrãrii în muncã
a elevilor ºi studenþilor, cu mo-

Elevii ºi prescolarii s-au întors
la cursuri, ieri, dupã vacanþa de
iarnã care a început în 23 decem-
brie ºi care a durat trei sãptã-
mâni, potrivit calendarului anului
ºcolar 2017-2018. Elevii din toa-
te ciclurile de învãþãmânt vor mai
avea o vacanþã intersemestrialã
între 3 februarie 2018 ºi 11 fe-
bruarie 2018, urmând ca între 31
martie - 10 aprilie 2018 sã intre
în vacanþa de primãvarã. Vacan-
þa de varã este programatã între
16 iunie - 9 septembrie 2018.

Elevii s-au întors, ieri, la ºcoalã dupã trei sãptãmâni.
Când este programatã urmãtoarea vacanþã

Absolvenþii care îºi continuã studiileAbsolvenþii care îºi continuã studiileAbsolvenþii care îºi continuã studiileAbsolvenþii care îºi continuã studiileAbsolvenþii care îºi continuã studiile
nu vor primi indemnizaþie de ºomajnu vor primi indemnizaþie de ºomajnu vor primi indemnizaþie de ºomajnu vor primi indemnizaþie de ºomajnu vor primi indemnizaþie de ºomaj

Pentru clasele terminale de la
liceu, anul ºcolar se va încheia
pe data de 25 mai 2018, iar elevii
care vor absolvi clasa a VIII-a
vor termina cursurile în data de
8 iunie 2018. De menþionat este
ºi cã elevii din clasa a XII-a vor
susþine competenþele lingvistice
ºi digitale la începutul celui de al
II-lea semestru, în luna februa-
rie. Înscrierile pentru susþinerea
examenului de bacalaureat în pri-
ma sesiune se fac în sãptãmâna
29 ianuarie - 2 februarie 2018.

dificãrile ulterioare, indiferent
dacã au beneficiat sau nu de
stimulent financiar; absolvenþii
care în perioada cuprinsã între
data absolvirii ºi data solicitãrii
dreptului au fost admiºi în unul
dintre nivelurile de învãþãmânt,
conform prevederilor legale.

La acelaºi articol 73^1, ali-
neatul (6) s-a modificat astfel:
persoanele care beneficiazã de
primã au dreptul la menþinerea
primei acordate ºi în situaþia în
care, în perioada de 12 luni de
la angajare, le înceteazã rapor-
tul de muncã sau de serviciu la
angajatorul la care s-au înca-
drat în muncã ºi se încadreazã
în termen de 30 de zile la un
alt angajator, în aceleaºi con-
diþii, respectiv cu normã în-
treagã, pentru o perioadã mai
mare de 12 luni.

O altã modificare adusã de
OUG nr. 95/ 2017 constã în fap-
tul cã ºomerii înregistraþi la A.-
J.O.F.M. Ilfov, de cel puþin 30
de zile, care nu beneficiazã de
indemnizaþie de ºomaj, în situa-
þia în care se angajeazã cu nor-
mã întreagã, pentru o perioadã
mai mare de 3 luni, ulterior da-
tei înregistrãrii, beneficiazã de
o primã de activare în valoare
de 500 de lei, neimpozabilã.

Printre persoanele care nu
pot beneficia de primã de mo-
bilitate, potrivit noilor reglemen-
tãri, se numãrã: persoanele care
deþin în proprietate sau copro-
prietate o locuinþã în localitatea
în care se încadreazã în muncã
sau în localitãþile învecinate
acesteia, precum ºi persoanele
al cãror soþ, a cãror soþie, ai
cãror copii aflaþi în întreþinere
sau orice altã persoanã care
împreunã cu acestea constituie
o familie în sensul art. 2 din
Legea nr. 416/ 2001 privind ve-
nitul minim garantat, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioa-
re, dupã caz, deþin în proprie-
tate sau coproprietate o locuin-
þã în localitatea în care se înca-
dreazã în muncã sau în locali-

tãþile învecinate acesteia; per-
soanele cãrora angajatorul sau
autoritãþile administraþiei publi-
ce locale sau centrale le asigu-
rã transportul sau le suportã
cheltuielile aferente acestuia, în
cazul primei de încadrare; per-
soanele cãrora angajatorul sau
autoritãþile administraþiei publi-
ce locale sau centrale le asigu-
rã locuinþã de serviciu sau su-
portarea cheltuielilor aferente
chiriei din fonduri ale angajato-
rului sau fonduri publice, în
cazul primei de instalare.

Totodatã, „angajatorii care
încadreazã în muncã, pe pe-
rioadã nedeterminatã, ºomeri în
vârs tã  de  pes te  45  de  an i ,
ºomeri care sunt pãrinþi unici
susþinãtori ai familiilor mono-
parentale, ºomeri de lungã du-
ratã sau tineri NEET primesc
lunar, pe o perioadã de 12 luni,
pentru fiecare persoanã anga-
jatã din aceste categorii, o sumã
în cuantum de 900 lei, cu obli-

gaþia menþinerii raporturilor de
muncã sau de serviciu cel pu-
þin 18 luni”.

De aceastã facilitate nu be-
neficiazã, potrivit noilor modi-
ficãri, „angajatorii la care cali-
tatea de administrator/ asociat
este deþinutã de una sau mai
multe persoane fizice sau juri-
dice care au calitatea de admi-
nistrator/ asociat la alþi angaja-
tori care au beneficiat de cel pu-
þin una dintre facilitãþile prevã-
zute, pentru persoanele în situa-
þia cãrora raporturile de muncã
cu angajatorul care a beneficiat
de facilitãþi au încetat prin de-
misie sau ca urmare a acordu-
lui pãrþilor, conform prevederi-
lor legale, în ultimii 2 ani”.

De subvenþia de 900 de lei
acordatã din bugetul asigurãri-
lor de ºomaj, în anumite condi-
þii, la angajarea anumitor cate-
gorii de ºomeri, ‘angajatorii la
care calitatea de administrator/
asociat este deþinutã de una sau

mai multe persoane fizice care
sunt rude sau afini pânã la gra-
dul IV inclusiv cu persoanele
care au calitatea de administra-
tor/ asociat la alþi angajatori
care au beneficiat de cel puþin
una dintre facilitãþile prevãzute
pentru persoanele în situaþia
cãrora raporturile de muncã cu
angajatorul care a beneficiat de
facilitãþi au încetat prin demisie
sau ca urmare a acordului pãr-
þilor, conform prevederilor le-
gale, în ultimii 2 ani’.

Nu în ultimul rând, articolul
113 al Legii ºomajului este com-
pletat cu o nouã prevedere, ast-
fel: „Neeliberarea documentelor
prevãzute de legislaþia în vigoa-
re de cãtre angajator persoane-
lor care doresc sã beneficieze
sau beneficiazã de drepturi bã-
neºti care se acordã conform
prevederilor prezentei legi con-
stituie contravenþie ºi se sanc-
þioneazã cu amendã de la 3.000
lei la 5.000 lei”.
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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

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
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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

VINERI - 19 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 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 Poveste dupã poveste
23:00 #Creativ
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:30 Exclusiv în România
02:10 Istoria nu ne iartã (R)
03:10 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Euromaxx (R)
14:40 Starea naþiei (R)
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Revoluþia
1985, Marea Britanie, Aventuri,

Rãzboi, Western
23:10 Evadarea
1994, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Dramã, Romantic, Thriller,
Dragoste

01:10 Paris Express (R)
2010, Acþiune, Comedie
02:50 Poate nu ºtiai
03:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
04:40 Gala Umorului (R)
05:35 MotorVlog (R)
06:00 Imnul României
06:05 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

08:00 Familia Hollar
09:30 Un minut de tãcere
11:05 Nu te pune cu Zohan
13:00 Spionii din vecini
14:50 Tânãrul papã
15:45 Tânãrul papã
16:45 Filme ºi vedete
17:15 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:35 Bãieþii nu plâng niciodatã
23:35 Tovarãºul miliþian
00:15 Molly Hartley: Exorcizarea
01:55 Cu orice preþ

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:15 Naºul III
1990, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

08:45 Zbor frânt (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 Dansul dragostei 2 (R)
14:30 Nãscutã ieri (R)
16:30 La bloc
18:30 Cercul de foc
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 22 Bullets
01:15 Vinovat ºi victimã (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 Taken 3: Teroare în L.A.
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:00 Întuneric total
2000, SUA, Horror, SF
00:00 Taken 3: Teroare în L.A.

(R)
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:00 Observator (R)
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 Detectiv cu greutate:

Înºelat de douã ori
1993, SUA, Crimã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 In bãtaia inimii
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Teo Show (R)
03:15 Cei 7 ani de acasã (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 Totul pentru fotbal
1982, Germania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Despre morþi numai de

bine
2005, România, Acþiune, Dramã
04:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

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

League, Barcelona - Juventus
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea 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

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

fã-l Pireu!", Catalin Morosanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

PRO X
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Subsemnatul.................................................................................

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
S.C.  BUD TEHNIC CREATIV S.R.L., re-

prezentatã de Budescu Adrian Florin anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediu privind  pro-
iectul: „INFIINÞARE ATELIER DE REPARA-
RE A MOBILEI IN COMUNA COªOVENI, JU-
DEÞUL DOLJ” ce se desfãºoarã  în Sat Co-
ºoveni, Comuna Coºoveni, Str. SLT Grigorie
Constantin, Nr. 14, judeþul Dolj. Informaþiile
privind potenþialul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului  Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr. 1, în zilele de luni pânã joi, între orele
8,00 - 16,30 ºi vineri între orele 8,00 - 14,00.
Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Municipiul Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
fax 0251/419 035, e-mail: office@apmdj.an-
pm.ro, pânã la data de 08.02.2018.

Primãria comunei Galicea Mare,  jud. Dolj,
organizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea unei funcþii publice de execuþie vacante
de inspector, clasa I, grad profesional princi-
pal în cadrul compartimentului Resurse Uma-
ne si Patrimoniu în data de 14.02.2018, orele
10,00 – Proba scrisã ºi în data de 16.02.2018,
orele 10,00 – Interviul; Relaþii suplimentare: la
Primãria comunei Galicea Mare, str. Calafatu-
lui, nr. 17, Jud. Dolj, tel: 0251/316.004.

Comuna Cetate anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emiterea acordului de mediu
pentru proiectul ,,Construire pod
peste râul Drincea, comuna Cetate,
judeþul Dolj propus a fi amplasat în
comuna Cetate, sector extravilan,
De 529. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi
la sediul Primãriei Cetate, strada Ca-
lea Severinului, nr. 83, în zilele de
luni pânã joi între orele 8,00-16,30
ºi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1, Craiova, Dolj.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.

Efectuãm transport mãrfuri,
3,5 tone. Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canalizare
la poartã, teren 4500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Proprietar vând casã nouã
zona Bordei+ 500 mp cur-
te. Telefon: 0752/641.487.

Vând casã 3 camere ºi bal-
con comuna Izvoare – Dolj
- Convenabil. Vând teren in-
travilan 1 leu / mp.Telefon:
0725/223.364.

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

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

Vând casã Craiova, 5 came-
re, încãlzire centralã, izolatã
termic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/498.818.

Vând casã sau schimb cu
apartament 3 camere par-
ter sau etaj 1. Telefon: 0730/
504.515.

Vând casã neterminatã în
Cârcea, Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/995.405.

TERENURI
Vând teren intravilan cadas-
tru, vie, pomi fructiferi, 60 cui-
buri bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu apã, stra-
dale. Telefon: 0727/884.205.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan, cadastru fãcut la 10
km de Craiova sau schimb
cu garsonierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fabrica-
þie 2004-2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Telefon:
0727/700.411.

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

Vând frigider Zanussi urgent
ºi ieftin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/354.549.

Vând 5 calorifere din fontã
ºi frigider. Informaþii la tele-
fon: 0251/510.300.

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.

Vând þuicã (fãcutã din vin),
triploc, motoare 380 V, ar-
bore motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.

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

Vând garniþã de unturã cu
capac 15 kg – 20 lei, frigider
2 uºi defect- 100 lei, televi-
zor color -100 lei, sãpun de
casã- 5 lei kg. Telefon: 0770/
303.445.

Vând saltea de pat 190 x
160, Gin –Gin –Flex în sta-
re bunã- 120 lei, cuverturã
plusatã grena pt pat ºi 2 pt.
fotolii nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x 210, 2
apometre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând cutie metalicã pentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.

Vând frigider „ZIL” puþin fo-
losit, maºinã de cusut „Ilea-
na” stare bunã de funcþio-
nare, maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.

Vând apometru de apã, bu-
toi de vin 10 vedre, presã
hidraulicã mase plastice,
coº din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon: 0767/
153.551.

Vând maºinã de cusut Cas-
nica, în funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/687.578.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295; 0767/
052.639.

Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/943.220.

Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total 250
lei ºi chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei. Tele-
fon: 0728/011.731.

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

Vând maºinã de cusut - 250
lei, aspirator - 70 lei, saltea
copil - 100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/298.240.

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

Vând þuicã de prunã. Tele-
fon: 0765/291.623.

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

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

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere garso-
nierã zona 1 Mai (Faculta-
tea de Medicinã). Telefon:
0748/102.286.

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

Spaþiu ultracentral, excepþi-
onal pentru înfrumuseþare
saloane cabinete medicale.
Telefon: 0722/956.600.

PIERDERI
Pierdut certificat constatator
sediu S.C. YAK CONSTRUCT
SRL. Se declarã nul.
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Dacã handbalistele din Bãnie ºi-au reven-
dicat atenþia craiovenilor în week-end-ul tre-
cut, atât pentru cã au jucat acasã, dar ºi da-
toritã importantei confruntãri europene pe
care au susþinut-o, celelalte echipe ale Cra-
iovei au obþinut ºi ele succese importante,
în deplasare.

Baschetbaliºtii de la SCMU Craiova sunt
deja la al treilea succes consecutiv în Liga
Naþionalã, dupã ce au învins, cu 101-74, for-
maþia Timba Timiºoara, pe sferturi: 33-18,
27-15, 24-15, 18-26. Au jucat pentru SCMU
Craiova: Samuels 20 de puncte, Martinic 17,
Siriscevic 16, Paasoja 16, Orbeanu 9, Kikos
7, Berceanu 5, Aleksandrov 4, Novak 4, Vârnã
3. Craiovenii rãmân pe locul 7, cu 20 de punc-

Universitatea a pierdut toate cele 6 meciuri de verificare de la venirea antrenorului italian

Secundul Andrea Tedesco spune cã alb-albaºtrii
au avut 8 minute de black-out în repriza a doua

a meciului cu Meppen, dar acesta a fost unul util

Chiar dacã vorbim de un meci
de pregãtire, înfrângerea cu Mep-
pen, scor 2-4, a fost una umilitoa-
re, þinând cont cã s-a disputat con-
tra unei echipe din al treilea eºa-
lon, dar în „era Mangia” amicalele
n-au fost deloc un punct forte al
Universitãþii. De altfel, dacã punem
la socotealã ºi disputele din stagiul
de varã, precum ºi jocul cu Slavia
Praga, bilanþul Craiovei lui Mangia
în meciurile amicale este de 6 în-
frângeri în tot atâtea jocuri.

La meciul cu Meppen, în lipsa
lui Devis Mangia, care a lipsit câ-
teva zile din cantonamentul Uni-
versitãþii, din cauza unor proble-
me familiale, secundului Andrea
Tedesco i-a fost predatã timona.
Napoletan de origine, Tedesco are
33 de ani ºi a activat ca principal
ºi secund la nivel de ligi inferioare
în Italia. El a concluzionat dupã
amicalul cu Meppen cã au fost 8
minute de black-out, în care bã-
ieþii nu s-au regãsit ºi au primit 3
goluri, dar în rest evoluþia a fost
mulþumitoare, iar amicalul, eloc-
vent.  „Trebuie spus cã am avut
opt minute rele în a doua reprizã,
în rest ne-am creat multe ocazii
de a marca. Este un feedback bun
pentru noi pentru prima sãptãmâ-
nã de cantonament, vedem unde
suntem, ce trebuie sã îmbunãtã-
þim ºi unde trebuie sã mai lucrãm.

S-a lucrat foarte bine în aceastã
sãptãmânã, mai ales pe faza de-
fensivã, iar în acest amical am
vãzut ºi lucruri bune, ºi lucrurile
care trebuiesc îmbunãtãþite. Noi
trebuie sã creºtem ca echipã“, a
declarat Andrea Tedesco.

Bãluþã nu e îngrijorat
Cãpitanul Universitãþii Craiova,

Alex Bãluþã, spune cã eºecul cu
Meppen a venit dupã o sãptãmâ-
nã grea de antrenamente, consi-
derând cã meciurile amicale nu
sunt tocmai relevante pentru ni-
velul echipei. „Sunt meciuri de
pregãtire ºi încercãm sã punem în
practicã exact ce facem la antre-
namente. Prima reprizã ne-a apar-
þinut, am avut multe ocazii de
poartã, iar în a doua am avut un
penalti ratat. Consider cã a fost
un meci foarte util, Meppen este
o echipã din liga a treia germanã,
dar este destul de bunã, de legatã,
care mai are o sãptãmânã pânã o
sã înceapã campionatul ºi este la
alt nivel cu pregãtirea. Nu am vã-
zut golul lui Burlacu, doar pe cel
al lui Mitriþã, dar mã bucur pen-
tru ei cã au marcat. Este un plus
cã reuºim sã înscriem noi, cei din
faþã, ºi trebuie sã o facem în con-
tinuare, pentru cã numai aºa pu-
tem sã adunãm puncte în campio-
nat. Am avut o sãptãmânã destul

de grea, am combinat alergãrile cu
mingea ºi aºteptãm sã treacã sta-
giul cât mai repede ºi sã revenim
acasã“, a spus Bãluþã, adãugând
cã nu se gândeºte la transferul la
FCSB, ci doar la Universitatea
Craiova, iar ofertele lui Gigi Be-
cali i-au crescut cota.

Marcatorul unui gol frumos
contra nemþilor, Andrei Burlacu a
declarat cã încearcã sã profite de
fiecare ºansã primitã pentru a prin-
de primul unsprezece. „Nu m-am

inspirat dupã nimeni la acest gol
cu Meppen. Încerc sã-mi fac
treaba cât mai bine pe teren ºi sã
profit de fiecare ocazie pe care
mi-o acordã Mister Mangia. Ne
vom lupta pentru campionat cu
FCSB ºi CFR Cluj, care ocupã
primele douã poziþii. Ne vom lup-
ta de la egal la egal, sperãm sã
facem meciuri bune împotriva lor
ºi sã obþinem cele trei puncte în
urmãtoarele partide. Având în ve-
dere cã avem 30.000 de olteni în

spate la meciul cu Dinamo din
Cupã, ºi nu numai, vom lupta cu
gândul la victorie. Încercãm sã ne
pregãtim cât mai bine în acest
cantonament ºi când va veni ora
jocului cu Dinamo sã fim la capa-
citate maximã ºi sã tranºãm cali-
ficarea în favoarea noastrã“ a spus
Burlacu.

Urmãtorul meci amical al Uni-
versitãþii Craiova este programat
duminicã, împotriva echipei polo-
neze Lechia Gdansk.

Silviu Lung a condus primul
antrenament la Filiaºi

Deºi îºi desfãºoarã de mai mult timp parti-
dele de pe teren propriu la Iºalniþa, echipa din
Liga a III-a, CSO Filiaºi, s-a reunit ieri acasã,
pe terenul de fotbal de lângã Liceul Tehnolo-
gic „Dimitrie Filiºanu”. Noul antrenor al echi-
pei este portarul Craiovei Maxima, Silviu
Lung, care-i are în staff ºi pe fostul interme-
diar, Cosmin Fruntelatã, dar ºi pe fostul jucã-
tor de la Universitatea Craiova ºi rapid, Ionuþ
Stancu. Aceºtia au avut la primul antrenament
urmãtorii jucãtori: Alin Nica, Alex Nedeianu,
Ionuþ Munteanu (portari); Fabian Cruºovea-
nu, Alin Stancu, Dãnuþ Stancu, Aurel Lupu,
Cosmin Calu, Bogdan Geanimu, Cãtãlin Dinu,
Ionuþ Badea, Marian Borneci, Lucian Borhot,
Sorin Papa, Dãnuþ Tereche, Alex Duma, Alex
Chivu, Cristi Preda, Cristi Tudor, Robert Cãle

Victorii în deplasare pentru
baschetbaliºti ºi voleibaliºti

(liber de contract), Ionuþ Costea (fost junior
la CFR Romgaz Craiova, Concordia Chiajna
ºi Pandurii), Robert Stancu (liber de contract)
ºi Radu Focaru (junior CSO Filiaºi).

CSO Filiaºi se va pregãti pe plan local în
perioada urmãtoare, apoi va efectua un sta-
giu de pregãtire de zece zile în staþiunea Bãile
Herculane. Meciurile amicale stabilite deja sunt:
10 februarie – Petrolul Bustuchin (locul 1 în
Liga a IV-a Gorj), 14 februarie – CS Mioveni
II (locul 13 în C3), 17 februarie – Sporting
Roºiori (locul 11 în C3), 21 februarie – FCM
Alexandria (locul doi în C3), 24 februarie –
Atletic Bradu (locul 8 în C3). La jumãtatea
campionatului, CSO Filiaºi se aflã pe locul 8
în seria C4, în tur avându-i pe bancã pe Vic-
tor Naicu, apoi pe Cosmin Fruntelatã.

te, având 7 victorii ºi 6 înfrângeri. Urmãtorul
meci pentru echipa antrenatã de Aco Todo-
rov poate fi considerat unul direct pentru in-
trarea în Top 6 la jumãtatea sezonului, fiind-
cã adversarul este cel mai la îndemânã pen-
tru a fi scos din sextetul fruntaº, BCMU FC
Argeº Piteºti. Partida va avea loc luni, de la
ora 17.45, în Sala Polivalentã.

ªi voleibaliºtii de la SCMU Craiova au dis-
putat primul meci oficial din 2018, câºtigat net
în deplasare, scor 3-0, cu Dinamo Bucureºti,
pe seturi: 25-17, 25-15, 25-17. Meciul a con-
tat pentru etapa a 14-a din Divizia A1. În urma
succesului, elevii lui Dan Pascu rãmân pe lo-
cul 6, cu 21 de puncte, iar în etapa viitoare
vor juca acasã, cu ªtiinþa Explorãri Baia Mare.
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