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- Popescu de când e cu
“musca pe cãciulã”, a înce-
put sã poarte pãlãrie.

OFF-uri de GABRIEL
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Reprezentanþii Inspectoratu-
lui pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au anunþat cã, în Mo-
nitorul Oficial nr. 49 din 18 ia-
nuarie a.c., a fost publicatã Le-
gea nr.28/2018 pentru comple-
tarea Legii 307/2006 privind
apãrarea împotriva incendiilor.
Noile prevederi impun afiºarea
panourilor de înºtiinþare pe clã-
dirile ºi spaþiile publice din ca-
tegoria comerþ, culturã ºi tu-
rism, care nu deþin autorizaþie
de securitate de incendiu.
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Una dintre semifinalele Eurovision 2018  - cea de pe 4
februarie – va fi organizatã la Craiova. Primãria a decis sã
se implice în organizarea evenimentului muzical, ca parte-
ner al TVR Craiova, suportând cheltuielile de desfãºurare a
show-ului – de 41.000 de euro. Autoritãþile spun cã marele
câºtig va fi expunerea mediaticã, naþionalã ºi internaþiona-
lã, pe care o va avea Craiova în seara evenimentului, când
vor fi deciºi cei 3 semifinaliºti naþionali.
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Sala „Dinu C.
Giurescu” a Bibliote-
cii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia
Aman” din Craiova a
fost plinã, joi seara, la
lansarea volumului
gen (r) Aurel Rogo-
jan, „Iulian N. Vlad –
Confesiuni pentru is-
torie” (Ed. Proema,
Baia Mare), de fapt,
cum s-a spus, tes-
tamentul celui care
poate fi considerat unul din
principalii decidenþi în eveni-
mentele din decembrie 1989,
cel care a evitat un rãzboi ci-
vil. E puþin lucru? De fapt,
confesiunile celui care a fost

gen. (r) Iulian N. Vlad, despre
decembrie 1989, chiar erau
aºteptate în spaþiul public, din
motive asupra cãrora acum
nu mai stãruim.
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Dragnea:

Nu exclud

introducerea

impozitului

pe gospodãrie

în programul

de guvernare

Liderul PSD Liviu

Dragnea a susþinut, ieri,

înaintea CExN, cã nu

exclude introducerea

impozitului pe gospodãrie

în programul de guvernare,

el arãtând cã CExN va

dezbate în aceastã perioa-

dã, pânã la finalul sãptã-

mânii, modificãrile care

vor fi aduse acestui docu-

ment. Întrebat cum va fi

modificat programul de

guvernare ºi dacã va fi

introdus impozitul pe

gospodãrie, Dragnea a

rãspuns: „Vom stabili azi.

Am avut o primã discuþie,

discutãm acum în CExN,

asta va fi programul prin-

cipal, ne vedem mâine,

miercuri, joi, am stabilit

de principiu cã nu vor fi

modificãri mari sau multe,

e vorba în principal de a fi

actualizat,  þ inând cont cã

2017 a trecut”.  Chestionat

dacã nu exclude introdu-

cerea impozitului pe

gospodãrie,  Dragnea a

rãspuns: „Când va fi  gata,

vom comunica.  ( . . . )  Nu,

de principiu,  nu-l  exclud,

dar sã avem forma finalã

(a programului de guver-

nare,  n.r.)”.
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“În weekend am eliminat mul-
te dintre amendamentele pe care
le propusesem, am modificat
multe dintre ele ca ºi formã. Am
luat din celelalte state formele, le-
am modificat un pic ca ºi formã
ºi le voi propune în sensul asta.
Abuzul în serviciu, propunerea
mea o sã fie sã-l dezincriminam
cã în 90 % state este dezincrimi-
nat ºi nu are rost pragul”, a de-
clarat Cãtãlin Rãdulescu.

Traian Bãsescu poate ataca
decizia în termen de 30 de zile.
Avocatul lui Bãsescu susþine cã
decizia de retragere a cetãþeniei
a fost una politicã. Fostul pre-
ºedinte al României a devenit
cetãþean al Republicii Moldova
în noiembrie 2016, dupã ce a
depus jurãmântul la Ambasada
Republicii Moldova de la Bucu-
reºti. Traian Bãsescu a primit
cetãþenia moldoveneascã prin
decretul preºedintelui Nicolae
Timofti, semnat la începutul

Ion Marincaº considerã cã
protestul de sâmbãtã, organizat
la Bucureºti, împotriva modificã-
rilor legilor Justiþiei, nu a fost
unul paºnic. ”Am vãzut pe mai
multe posturi de televiziune ºi în
presa localã cã Jandarmeria ar fi
acþionat oarecum incorect faþã de
unii manifestanþi, care eu zic cã
ºi-au depãºit calitatea de mani-
festanþi. ªi aici vreau sã vã punc-
tez urmãtorul aspect, este Legea
60/21 care menþioneazã clar ce
înseamnã adunãrile publice ºi
spune exact ºi obligaþii, ºi datorii
pe care le au cetãþenii sau cei care
organizeazã manifestãri. Dau ci-
tire unui articol important <Li-
bertatea cetãþenilor de a-ºi expri-
ma opiniile politice, sociale sau
de altã naturã, de a organiza mi-
tinguri, demonstraþii manifesta-
þii, procesiuni ºi orice alte întru-
niri ºi de a participa la acestea,
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Deputatul Cãtãlin Rãdulescu a declarat, ieri, înainte de
ºedinþa Comitetului Executiv PSD, cã va propune dezin-

criminarea abuzului în serviciu, menþionând cã mãsura ar
fi similarã cu prevederile altor state europene.

În ceea ce priveºte numele
care vor face parte din noul ca-
binet, deputatul a spus cã porto-
foliul de la justiþie este al parte-
nerilor de la ALDE. “Toader
este ministrul propus de ALDE,
este postul ALDE ºi nu avem ce
sa discutam aici”, a precizat Rã-
dulescu, fiind întrebat dacã Tu-
dorel Toader ar putea fi schim-
bat din funcþia de ministru al
Justiþiei.

Lider ALDE: Jandarmeria a acþionat corect
la protestul de la Bucureºti, meritã felicitãri

Secretarul general al ALDE Alba, Ion Marincaº, a
declarat, ieri, cã jandarmii au acþionat corect la protes-
tul de la Bucureºti ºi îi felicitã pentru acest lucru. El a
precizat cã aceasta este opinia sa ºi a partidului, trans-

mite corespondentul MEDIAFAX.

este garantatã prin lege>. Aseme-
nea activitãþi se pot realiza paº-
nic ºi fãrã niciun fel de arme.
Dupã cum aþi vãzut, numai paº-
nic nu a fost organizatã manifes-
tarea. Cei care au participat la
mitinguri au avut asupra lor ob-
iecte contondente, ºurubelniþe,
dar ºi alte obiecte. Ei au garantat
dreptul, dar oricãrui cetãþean din
Bucureºti îi este garantat dreptul
de a circula pe acele artere ºi nu
trebuiau blocate de cãtre manifes-
tanþi”, a spus Ion Marincaº, în
cadrul unei conferinþe de presã.

De asemenea, potrivit lideru-
lui ALDE, ”nu se poate sã punem
în seama forþelor de ordine de-
ranjul care s-a fãcut acolo”. Ion
Marincaº a spus cã asupra jan-
darmilor s-a pus ”presiune” când
manifestanþii au ”invadat arterele
rutiere”. ”Mulþi spun cã acel jan-
darm nu a procedat corect. Eu

nu vreau sã comentez lucrul
acesta, oricum va fi o anchetã
internã, dar vã daþi seama ce pre-
siune s-a pus acolo asupra forþe-
lor de ordine când mai mulþi ma-
nifestanþi au încercat sã rupã gar-
dul jandarmilor si sã invadeze ar-
terele rutiere, lucru ce s-a ºi în-
tâmplat”, a afirmat secretarul
general al ALDE Alba.

Întrebat cum considerã inter-
venþia Jandarmeriei, Ion Marin-
caº a rãspuns: ”Oarecum legalã

ºi legitimã. Va fi o anchetã inter-
nã ºi vor stabili dacã au procedat
legal ºi în consecinþã ºi mãsurile
care se impun”. Totodatã, între-
bat dacã aceasta este opinia ALDE,
el a rãspuns: ”Este opinia ALDE
Alba ºi a mea personalã cã Jan-
darmeria a acþionat corect ºi chiar
îi felicit pe aceastã cale”. La ace-
eaºi conferinþã de presã, preºe-
dintele ALDE Alba Iulia, Marius
Popescu, a spus cã cineva trebu-
ia sã-ºi ”asume manifestarea”.

Cererea lui Bãsescu privind menþinerea cetãþeniei în statul vecin,
Republica Moldova, a fost respinsã
Judecãtoria din Chiºinãu a respins, ieri, cererea fostului

preºedinte al României Traian Bãsescu privind anularea
decretului de retragere a cetãþeniei Republicii Moldova

semnat de Igor Dodon, relateazã Unimedia ºi Deschide.md.

lunii iunie a anului 2016.
Ulterior, dupã ce Igor Dodon

a ajuns preºedintele Republicii
Moldova, acesta a semnatul de-
cretul privind retragerea cetã-
þeniei lui Traian Bãsescu.

Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu a declarat, luni, pentru
MEDIAFAX, cã va ataca deci-
zia Judecãtoriei din Chiºinãu
prin care a fost respinsã cere-
rea sa de anulare decretului de
retragere a cetãþeniei Republi-
cii Moldova semnat de Igor

Dodon. ”Voi ataca decizia Ju-
decãtoriei din Chiºinãu. Discut
cu avocatul depunerea apelului
tot azi (luni-n.r.)”, a declarat

fostul preºedinte Traian Bãses-
cu, pentru MEDIAFAX, între-
bat dacã va ataca decizia instan-
þei de la Chiºinãu.
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Stelele exilului
românesc,
în „Muzeul cãrþii”
de la Biblioteca
Judeþeanã

Nici un mare municipiu din þarã
nu are momentan un Muzeu al
Cãrþii ºi Exilului românesc, cum
are Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”. Prin strãda-
nia exclusivã a managerului Lucian
Dindiricã. ªi este vorba de manu-
scrise inedite, aparþinând lui Mir-
cea Eliade; corespondenþa lui Ho-
ria Vintilã cu mari scriitori ai lumii;
manuscrisele lui Leonid Mãmãligã,
boemul organizator al Cenacului de
la Neuilly; cãrþi, corespondeþã,

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi MIRCEA CANÞÃR

Sala „Dinu C. Giurescu” a Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” din Craiova a fost plinã, joi
seara, la lansarea volumului gen (r) Aurel Rogojan,
„Iulian N. Vlad – Confesiuni pentru istorie” (Ed. Proe-
ma, Baia Mare), de fapt, cum s-a spus, testamentul
celui care poate fi considerat unul din principalii deci-
denþi în evenimentele din decembrie 1989, cel care a
evitat un rãzboi civil. E puþin lucru? De fapt, confesiuni-
le celui care a fost gen. (r) Iulian N. Vlad, despre de-
cembrie 1989, chiar erau aºteptate în spaþiul public, din
motive asupra cãrora acum nu mai stãruim. Ne-am aflat
în sala menþionatã, nu pentru o inoperantã reabilitare
moralã a celui care a fost ministru secretar de stat ºi
ºeful Departamentului Securitãþii Statului, înþelegând
perfect nãruirea inevitabilã a estabilismentului politic
al lui Nicolae Ceauºescu, deºi, în cursul vieþii, dupã
condamnarea discutabilã, nu avusese nici un fel de re-
stricþii, impuse de lege. Memoriile sunt un document
istoric despre oameni ºi vremuri învolburate. Nu mai
stãruim pe acest palier al discuþiilor. Fiindcã dezbate-
rea a generat douã feluri de comentarii: complezente,
din partea unora, iritante excesiv din partea altora, care

au refuzat, cu obstinaþie, orice efort de înþelegere, prin
umori private, indispoziþii resentimentare, grimase vul-
gare, forme de impulsivitate. Sã admitem cã egolatria,
partizanatul, nu rareori, divagaþiile ºi interpretãrile ten-
denþioase fac parte din reþetã. Dar pânã la ce nivel?
Ori ceea ce trebuia discutat, în opinia noastrã, era cre-
dibilitatea, cantitatea de adevãr, lãmurirea unor zone
adumbrite, provocãri aproape metafizice. Curajul de a
spune adevãrul, nu poate fi sublimat în îndrãzneala de
a spune orice, prin mormãialã ostentativã, în numele
unei anverguri civice de mucava, etalatã oricum ina-
decvat, inclusiv de un reprezentant al bisericii. Pentru
asemenea ipostaze, nu meritã nici sã te cãieºti, nici sã
trãieºti. S-a intrat, ulterior, într-o rafalã de mesaje inde-
cente, pe facebook, omiþându-se cã ICCJ a stabilit,
printr-o decizie, cã „reþelele de socializare nu sunt un
spaþiu privat, ci public”. Dar mai trebuie adãugat, nea-
pãrat, ceva, nu din dorinþa expresã de a epata – Doam-
ne fereºte – ci a încredinþa pe cei de bunã credinþã, „cu
þiglele pe casã”, cum se spune, cã asistenþa era vacci-
natã la deriva totalitarã. În ceea ce ne priveºte, i-am
lecturat, la vremea potrivitã, ºi pe Francois Furet ºi pe

Francois Revel, Besancon, Arthur Koestler („Zero ºi
infinitul”), Orwel, Raymond Aron, Vladimir Bukov-
ski ºi pe Nicolae Steinhardt, Soljeniþîn, Doina Jelea,
Vladimir Tismãneanu, Stelian Tãnase ºi mulþi alþii. Am
citit ºi Raportul Comisiei prezidenþiale pentru analiza
dictaturii comuniste din România ºi „Cartea neagrã a
comunismului” a colectivului condus de Stephane
Courtois ºi „Spovedania unui torþionar” ºi „S21”,
Machine de mort Khmere rouge, din pãcate ºi un Vol-
koff, în fine nu vrem sã plictisim. Putem spune pe de
rost distribuþiile din filmele lui Costa Gavras („Mãrtu-
risirea”, „Z” sau „Stare de asediu”). Vrem sã credem
cã nu putem fi trimiºi la bibliotecã de niºte tomnatici,
obsedaþi de comunism, fiindcã am stat cu rost în ea,
studiind oroarea concentraþionarã. Recunoaºtem, însã,
un lucru: tentativele, precumpãnitor, inabile, de inocen-
tare necalibratã a celui care a fost gen. (r) Iulian N.
Vlad au potenþat tabãra adversã, chititã pe scandal,
totul dovedindu-se un faux pas, mai ales cã, în aceastã
ipostazã s-a aflat ºi fostul ambasador al României la
Paris, Petre Gigea Gorun. Dar este vorba de un faux
pas, care bântuie în foarte multe locuri, în Europa.

foto – donate de Basarab Nicoles-
cu; donaþii de la Dan Berindei, de
la Dinu C. Giurescu, Ileana Vul-
pescu; corespondenþã aparþinând
lui Paul Barbãneagrã, Emil Cioran,
Eugen Ionescu, Monica Lovines-
cu, Virgil Ierunca, evident ºi San-
da Stolojan. Am putea spune, fãrã
teama de a exagera, aºa cum se
exprima ºi Sanda Stolojan în jur-
nalul sãu din exilul parisian, „Nori
peste balcoane” (Humanitas,
1996), cã documente aparþinând
stelelor exilului românesc din a
doua parte a anilor 40, cu multe
detalii, se gãsesc aici, la Craiova.
Inclusiv numere din revistele Ca-
hiers a l’Est ºi Ethos, apãrute într-
o þarã dominatã de o intelectualita-
te de stânga. Este vorba, pânã la

urmã, de dimensiunea eticu-
lui la niºte intelectuali, care nu
puteau tãcea când comunis-
mul ºi dictatura personalã a
lui Nicolae Ceauºescu atinse-
serã paroxismul. Când o bi-
bliotecã judeþeanã, devenitã
vector autentic de culturã, are
ºi asemenea preocupãri asi-
due, ce nu pot fi ocultate, ori-
ce comentariu adiacent devi-
ne de prisos. Fireºte, nimeni
nu a citit toatã bibliografia
obligatorie. ªi nici nu credem
cã existã aºa ceva, pentru o
persoanã care nu doreºte sã
devinã nici istoric sau cerce-
tãtor, ci doar sã fie informat,
ca jurnalist, cum spunea  Ro-
bert  D. Kaplan, „În umbra
Europei”. „Ca sã poþi obser-
va lumea, trebuie sã citeºti
serios vreme de decenii”.

O trimitere
imposibilã
la... N. Steinhardt

Luându-l în seamã pe preotul
Marcel Rãduþ Seliºte, extrem de
agresiv, ca sã folosim un eufe-
mism, pe facebook, pe marginea
lansãrii cãrþii gen (r) Aurel Rogo-
jan, comitem, mai degrabã, o eroa-
re asumatã. Nu suntem moraliza-
tori de profesie. O facem, însã,
dintr-un motiv de igienã civicã, fi-
indcã nimic nu dã mai prost, în
spaþiul civic, ca derapajul de orice
naturã al unui slujitor al bisericii sau
al unui poliþist, ºi o profesie ºi cea-
laltã fiind circumscrise unui obli-
gatoriu set de norme morale. Nu
invocãm vulgata popularã „sã faci
ce spune popa, nu ce face popa”,
fiindcã lucrurile sunt mult mai gra-
ve. Vorbind despre milã – versiu-
nea ei româneascã –, Nicolae Stein-
hardt spunea cã ea reprezintã tole-
ranþa dusã pânã la exces, care i se
pãrea preferabilã judecãþii riguroa-
se, lipsitã de milã. ªi tot monahul
de la Rohia, Nicolae Steinhardt, cu
amintiri din închisoare, relatate în
„Jurnalul fericirii”, mai spunea:
„rãii nu sunt mereu ºi neapãrat
deºtepþi. Rãii pot fi ºi proºti. Aso-

ciaþia de idei: rãutate, deci inte-
ligenþã, e o prejudecatã”. Abor-
darea noastrã s-ar putea dovedi
confuzã. A fi în Bisericã înseamnã
a fi de acord, fãrã deliberare, cu
oficialitãþile ecleziastice, adicã laicii
trebuie sã dea ascultare. Clericii, nu.
I se poate da ascultare preotului
Marcel Rãduþ Seliºte, de la Spitalul
nr. 1 ºi Cãminul de bãtrâni? Nimeni
nu poate reduce dreptul de expri-
mare al Bisericii, dar a nu se uita de
esenþa ei, misiunea de a-l aduce pe
Hristos în toatã lumea. Pãrintele

Marcel Rãduþ Seliºte se vrea
un gardian, un intrus într-o eli-
tã, în formã sinteticã. Afurisind
anapoda, îºi face sieºi deservi-
cii. Unii fac totul pentru Dum-
nezeul acestei lumi, ceilalþi fac
totul pentru alt Dumnezeu, de-
cât cel care atât a iubit lumea,
încât ºi-a dat Fiul sã sufere
pentru ea. „A face politicã or-
todoxã, ne spune Mircea Pla-
ton, în „Mãsura vremii: în-
demn la normalitate”, în-
seamnã a te implica în treburi-
le cetãþii împreunã cu Hristos.
Politica ortodoxã nu este poli-
ticã ideologicã”. Ori Marcel
Rãduþ Seliºte face exclusiv po-
liticã ideologicã. ªi o face în-
dârjit, în desconsiderarea tutu-
ror cutumelor. Ca însuºire
principalã a omului, cãlugã-
rii ortodocºi nu socotesc nici
bunãtatea, nici inteligenþa,
nici dragostea, credinþa, rãb-

darea, evlavia ori sfinþenia, ci
dreapta socotinþã. Care este o vir-
tute foarte complexã ºi greu de ex-
primat în cuvinte. În dreapta soco-
tinþã intrã precis, tainic drãmuite,
ºi bunul simþ, ºi înþelepciunea, ºi
cuminþenia, ºi voinþa, adãogite ce-
lor de mai sus. Niciuna din virtuþi
nu e absolutã – nici chiar adevãrul
– doar iscusita cumpãnire a multo-
ra ne poate ajuta sã ne ferim de rele,
dar ºi de savante boroboaþe ºi so-
fisticate erori, ne-a lãsat moºtenire
N. Steinhardt.
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis, ieri, propunerea procu-
rorilor ºi au prelungit arestarea pre-
ventivã a lui Marius Cristian Rã-
duþ, bãrbatul de 41 de ani din co-
muna Daneþi acuzat de tentativã de
omor: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Prelungeºte durata mãsurii
arestãrii preventive a inculpatului
Rãduþ Marian Cristian, pe o pe-
rioada de 30 de zile, de la data de
30.01.2018 ºi pânã la data de
28.02.2018, inclusiv. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
Camera de Consiliu, azi,
22.01.2018”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei.

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, care au coordonat
cercetãrile în cauzã, fapta s-a pe-
trecut în noaptea de 29/30 decem-

Antonio Sãrdaru, craioveanul
de 22 de ani prins încercând sã
mituiascã doi poliþiºti de la Rutie-
rã cu 500 de euro, rãmâne în spa-
tele gratiilor. El a cerut sã fie pla-
sat în arest la domiciliu, însã ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj i-
au respins, ieri, cererea: „respin-
ge cererea de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive cu mãsura
arestului la domiciliu formulatã
de inculpatul Sãrdaru Antonio, ca
nefondatã. Cu drept de contesta-
þie în termen de 48 de ore de la
comunicare. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu, azi 22.01.2018”,
se aratã în hotãrârea instanþei.
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Craioveanul de 22 de ani prins încercând sã mituiascã doi
poliþiºti de la Rutierã cu 500 de euro pentru a-ºi scãpa de
dosar penal o rudã rãmâne dupã gratii. Judecãtorii de la
Tribunalul Dolj i-au respins, ieri, cererea de înlocuire a

arestãrii preventive cu arestul la domiciliu.

Craioveanul a fost prins în fla-
grant, pe 8 ianuarie a.c. în timp
ce oferea suma de 500 euro unui
echipaj de poliþie rutierã, format
din doi agenþi, pentru a nu-i fi în-
tocmit dosar penal unei rude de-a
lui. Mai exact, vãrul sãu, Moise
Sãrdaru, în vârstã de 18 ani, care
nu deþinea permis de conducere
ºi care se afla sub influenþa bãu-
turilor alcoolice a fost depistat în
trafic de poliþiºti, pe Calea Bucu-
reºti, ºi a fost condus la sediul
Biroului Poliþiei Rutiere, pentru
cercetãri. Antonio Sãrdaru a ve-
nit sã-l scape, însã a ajuns el dupã
gratii pentru dare de mitã.

Arest prelungit pentru Arest prelungit pentru Arest prelungit pentru Arest prelungit pentru Arest prelungit pentru autorulautorulautorulautorulautorul
tentativeitentativeitentativeitentativeitentativei de omor de la Daneþi de omor de la Daneþi de omor de la Daneþi de omor de la Daneþi de omor de la Daneþi
Magistraþii Tribunalului Dolj au prelun-

git, ieri, cu încã 30 de zile, arestarea pre-
ventivã a bãrbatului de 41 de ani, din co-
muna Daneþi, ajuns în spatele gratiilor, pen-
tru tentativã de omor, în ultima zi a anului

trecut. În timpul unui scandal petrecut în
localitate, în care au fost implicate mai mul-
te persoane, inculpatul a înjunghiat un tâ-
nãr de 22 de ani, secþionându-i artera fe-
muralã, ceea ce i-a pus în primejdie viaþa.

brie, în jurul orei 02.00, pe raza
comunei Daneþi. În urma anche-
tei, s-a stabilit cã, pe 29 decem-
brie, seara, Flavius Ionuþ Inel, în
vârstã de 19 ani, din comuna Mâr-
ºani, s-a întâlnit cu prietena sa, fii-
ca autorului, apoi a plecat, cu au-
toturismul, sã o conducã pe aceas-
ta la domiciliul sãu, în comuna
Daneþi. La poarta locuinþei, Inel a
oprit maºina ºi a mai rãmas de vor-
bã cu fata. Între timp, pe stradã a
trecut un alt autoturism, în care se
aflau Doru Florin Popa, de 22 de
ani ºi Alexandru Daniel Mitran, de
22 de ani, iar Inel a aprins farurile
maºinii sale semnalizând intermi-
tent. Cei doi au oprit, au coborât ºi
s-au apucat la ceartã cu Inel pen-
tru cã i-a semnalizat. Discuþia a de-
generat rapid, iar Mitran l-a lovit
de câteva ori cu palma peste faþã
pe tânãrul de 19 ani, prin geamul
coborât al portierei din stânga faþã.

Fata coborât din maºinã ºi a fugit
în curte, chemându-ºi tatãl în aju-
tor, pe Marian Cristian Rãduþ, de
41 de ani. Rãduþ a ieºit la poartã
însoþit de Ioan Alexandru Olteanu,
de 28 de ani, care era la el în vizi-
tã, a avut un schimb de replici dur
cu cei doi tineri, care s-au urcat în
autoturismul lor ºi au plecat.

Au ascuns armele
folosite în încãierare

Rãduþ ºi Olteanu au intrat în casã,
s-au îmbrãcat, au luat fiecare câte
un cuþit ºi au plecat împreunã cu
Flavius Ionuþ Inel cãtre locuinþa
acestuia. De acolo l-au luat pe Inel
Sorinel, de 44 de ani, tatãl tânãru-
lui, care, înarmat ºi el cu o scându-
rã, a urcat în autoturism, alãturi de
ceilalþi ºi au pornit în cãutarea celor
doi care îi supãraserã fiul. I-au gã-
sit într-o staþie Peco, au coborât toþi
patru ºi s-au luat la bãtaie. Doru

Florin Popa a fost lovit pânã a cã-
zut la pãmânt, iar Marian Cristian
Rãduþ i-a aplicat o loviturã cu cuþi-
tul în timpul încãierãrii, nimerind
artera femuralã. Când au vrut sã
plece, agresorii au observat cã vic-
tima sângereazã abundent, aºa cã
au improvizat un garou, i-au legat
piciorul ºi au sunat la 112 solicitând
o ambulanþã. Pe drumul spre casã,
la ieºirea din comuna Dobroteºti au
ascuns, lângã un stâlp de pe margi-
nea drumului, þeava metalicã, scân-

dura, un topor ºi cele douã cuþite.
Pe numele lui Marian Cristian Rã-
duþ a fost deschis doar penal, fiind
reþinut ºi apoi arestat preventiv pen-
tru tentativã la omor, iar faþã de in-
culpaþii Inel Sorinel, Inel Flavius
Ionuþ ºi Olteanu Ioan Alexandru se
efectueazã cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunilor de tulbura-
rea ordinii ºi liniºtii publice ºi lovire
sau alte violenþe, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj.

Spaþiile care nu au autorizaþie de securitate
la incendiu, obligate sã afiºeze acest lucru

Reprezentanþii Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj au anunþat cã, în
Monitorul Oficial nr. 49 din 18
ianuarie a.c., a fost publicatã
Legea nr.28/2018 pentru
completarea Legii 307/2006
privind apãrarea împotriva
incendiilor. Noile prevederi
impun afiºarea panourilor de
înºtiinþare pe clãdirile ºi
spaþiile publice din categoria
comerþ, culturã ºi turism, care
nu deþin autorizaþie de securi-
tate de incendiu. Beneficiarii
acestor construcþii publice au
obligaþia sã realizeze ºi sã
amplaseze în dreptul intrãrilor
panouri de înºtiinþare, tipãrite
cu litere de tipar cu dimensi-
uni de minimum 2,5 cm, de

culoare roºie, pe fundal alb,
având conþinutul: «ACEST
SPAÞIU FUNCÞIONEAZÃ
FÃRÃ AUTORIZAÞIA DE
SECURITATE LA INCEN-
DIU». Nemarcarea cores-
punzãtoare a acestor tipuri
de obiective atrage dupã
sine sancþionarea contra-
venþionalã cu amendã în
cuantum de la 2.501 lei -
5.000 lei. Construcþiile
publice pe care vor trebui
afiºate panourile de înºtiin-
þare fac parte din cele care
reunesc un numãr mare de
utilizatori ºi pentru care
sunt necesare mãsuri
sporite de siguranþã pentru
prevenirea incendiile.
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MIRCEA CANÞÃR

Alegerile legislative de la 4 martie
a.c., din Italia, se anunþã incerte. Cu o
lunã ºi jumãtate, înaintea lor, Silvio Ber-
lusconi (81 de ani) apare la televiziuni-
le imperiului sãu, la toate orele din zi ºi
din noapte. Joia trecutã, întrebat asu-
pra vârstei a spus cã „se simte ca un
tânãr”. Condamnat pentru fraudã fis-
calã – cauza ineligibilitãþii sale ºi exclu-
derii din Senat în 2013 – fostul preºe-
dinte al Consiliului de miniºtrii, nu va
putea fi prezent în alegeri. Dar cu toate
acestea, numele sãu va figura pe bule-
tinele de vot, sloganul adoptat de parti-
dul sãu „Forza Italia” fiind „Berlusconi
- preºedinte”. Ca de fiecare datã, de la
intrarea în politicã în 1994, el va can-

dida alãturi de post-fasciºti, grupurile
Fratelli d’Italia sub conducerea lui Gior-
gia Meloni ºi Liga de Nord, sub condu-
cerea lui Matteo Salvini. 34% din elec-
toratul italian este indecis ºi Matteo
Renzi crede cã Europa este ameninþatã
de populiºti ºi votul de la 4 martie va fi
unul decisiv. Partidul sãu, de centru-
stânga (PD) nu stã grozav în sondaje.
Noua stea pe scena politicã din Penin-
sulã se numeºte Luigi di Maio, 31 de
ani, supranumit „Luiginho”, liderul Miº-
cãrii cinci stele (M5S), formaþiune po-
pulistã formatã de Beppe Grillo, ºi are
toate ºansele de a deveni prim-minis-
tru. El doreºte alianþã cu un alt partid
anti-sistem, Liga de Nord. Cu o înãlþi-

me de 1,70 metri ºi 70 kg, fiul unui fas-
cist, cu gust pentru istorie, dar fãrã nicio
licenþã, deºi a cochetat cu facultãþile de
economie ºi apoi de drept, Luigi di Maio
declarã cã vrea „sã renascã Italia”.
Congenera sa de campania Silvia Vir-
gulti, ºefa comunicãrii, cu 10 ani mai
în vârstã, vorbitoare a opt limbi strãi-
ne, face o bunã impresie. Luigi di Maio
este produsul politic al lui Beppe Gril-
lo, 63 de ani, cel care a reuºit în 10 ani
sã valorifice la maximum o oportunita-
te. Parlamentul s-a reînoit ultima datã
în februarie 2013 ºi modelul de scru-
tin, unul inedit, avantajeazã partidele
mari, de dreapta, centru-stânga ºi po-
puliºtii Miºcãrii cinci stele. În actuala

legislaturã s-au succedat trei ºefi de
guvern, Enrico Letta, Matteo Renzi ºi
Paulo Gentiloni. Acesta din urmã are o
bunã relaþie, de datã recentã, cu Pari-
sul, în urma tensiunilor din vara trecu-
tã, provocate de dezacordurile pe ches-
tiunea libianã, criza imigranþilor ºi anun-
þul renaþionalizãrii temporare a ºantieru-
lui naval de la Saint Nazarine. Dezbate-
rile pe criza imigranþilor dau însã avans
dreptei ºi Miºcãrii cinci stele, care ºi-au
multiplicat declaraþiile euro-sceptice. Ce
va reuºi în perioada de numai o lunã ºi
jumãtate Matteo Renzi, liderul Partidu-
lui Democrat, sã facã, pentru a rãmâne
la guvernare, rãmâne de vãzut. Dar con-
textul îi este, realmente, defavorabil.

Consilierii municipali au fost
convocaþi, ieri, într-o ºedinþã ex-
traordinarã, care a avut un singur
punct pe ordinea de zi: gãzduirea
uneia dintre cele cinci semifinale
ale selecþiei naþionale pentru con-
cursul Eurovision 2018. Autoritã-
þile au propus implicarea în orga-
nizarea evenimentului, în calitate
de partener al TVR Craiova, prin
suportarea cheltuielilor de desfãºu-
rare a show-ului, care au fost ci-
frate de cãtre organizatorul princi-
pal la suma de 41.000 de euro. Cu
o singurã abþinere, a consilierului
PSD Lucian Dindiricã, proiectul a
trecut, fiind votat fãrã risipã de
timp, în nici douã minute.

Show-ul, pe scena Teatrului
Naþional

Autoritãþile au explicat cã show-

Craiova gãzduieºte o semifinalã a Eurovision 2018
Una dintre semifinalele Eurovision 2018  - cea de pe 4

februarie – va fi organizatã la Craiova. Primãria a decis sã
se implice în organizarea evenimentului muzical, ca parte-
ner al TVR Craiova, suportând cheltuielile de desfãºurare
a show-ului – de 41.000 de euro. Autoritãþile spun cã mare-
le câºtig va fi expunerea mediaticã, naþionalã ºi internaþio-
nalã, pe care o va avea Craiova în seara evenimentului,
când vor fi deciºi cei 3 semifinaliºti naþionali.

ul muzical va fi gãzduit pe scena
Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”, ºi nu în incinta Sãlii Poliva-
lente, deoarece este vorba de o
semifinalã. „S-a ales Teatrul Naþi-
onal pentru cã este, totuºi, vorba
de o semifinalã. Dacã era finala na-
þionalã, atunci cu siguranþã cã Sala
Polivalentã era neîncãpãtoare. S-a
optat acum pentru teatru, iar Mi-
nisterul Culturii se pare cã a fost
de acord cu punerea la dispoziþie a
sãlii pentru acest concert”, a pre-
cizat primarul Mihail Genoiu. Ac-
cesul în salã al publicului, conform
proiectului de hotãrâre, va fi asi-
gurat gratuit, în limita locurilor dis-
ponibile.

41.000 de euro, alocaþi de la
bugetul local

Cei 41.000 de euro, alocaþi de

la bugetul local, vor asigura pla-
ta tuturor cheltuielilor de organi-
zare, începând cu cele tehnice
pentru punerea în scenã a eveni-
mentului ºi terminând cu cele
pentru cazarea tuturor celor im-

plicaþi în show, de la concurenþi
ºi pânã la echipa de operatori tv.
„Este o mândrie pentru noi sã
participãm la aceastã manifesta-
re culturalã, deoarece România a
avut întotdeauna o prezenþã bunã
la acest festival ºi sperãm ca ºi
anul acesta participantul câºtigã-
tor al etapei naþionale sã se cla-
seze cât mai bine la acest con-
curs internaþional”, a declarat,
dupã vot, primarul Craiovei, Mi-
hail Genoiu.

Craiova, printre cele 5 oraºe
organizatoare

Autoritãþile motiveazã cã muni-
cipiul Craiova se implicã în orga-
nizarea acestui eveniment cultural,
alãturi de alte patru oraºe din þarã
– Focºani, Timiºoara, Turda ºi Si-
ghiºoara – întrucât acest show de
televiziune asigurã „o expunere
media, atât naþionalã, cât ºi inter-
naþionalã, concursul Eurovision fi-
ind unul dintre cele mai longevive
programe de televiziune din lume
ºi printre cele mai vizionate eveni-
mente nonsportive din lume”. Se-
mifinala de la Craiova, a treia la
numãr, va fi transmisã în direct,
timp de douã ore, 21.00 ºi 23.00,

în sistem HD, pe mai multe canale
ale Televiziunii Române - TVR1,
TVR Craiova, alte canale aparþi-
nând SRTV, dar ºi pe facebook.

Bãnia a gãzduit ºi finala româneascã
a Eurovision din 2015

Pe scena de la Craiova vor
concura 12 candidaþi, dintre care
juriul va selecta doar trei. Aceº-
tia vor intra apoi în marea finalã,
în urma cãreia se va decide cine
va reprezenta România la concur-
sul Eurovision 2018 din Portuga-
lia. În 2015, pe data de 8 martie,
Craiova a gãzduit o astfel de fi-
nalã, show-ul fiind urmãrit atunci
de pe scena Sãlii Polivalente. Au-
toritãþile locale s-au implicat ºi
atunci, în calitate de co-organi-
zator, oferind o sumã de 5,5 mi-
liarde de lei vechi de la bugetul
local. Reprezentantul României a
fost Voltaj, cu piesa „De la ca-
pãt”, care a plecat în Austria. Din
pãcate, s-a clasat pe locul 15,
concursul fiind câºtigat atunci de
Suedia. Marea vedetã a show-
ului de la Craiova a fost însã Rus-
lana, ea însãºi câºtigãtoare a con-
cursului Eurovision, ediþia 2004.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În judeþul Dolj s-au primit în
total 35.695 doze - prima tranºã
472 doze primite în 30 octom-
brie 2017 ºi a doua tranºã 35.223
doze în 6 decembrie 2017 - care
s-au repartizat unitãþilor vacci-
natoare: spitale, UMS, centre
aparþ inând DGASPC, MAI,
MAPN, medici de familie ºi ser-
viciul de ambulanþã. Pânã la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute fusese-
rã vaccinate 19.497 persoane,
iar reprezentanþii Direcþiei de
Sãnãtate Publicã Dolj au anun-
þat cã imunizarea continuã.

Vaccinul este
gratuit

Având în vedere evoluþia se-
zonului epidemic de gripã, care
în acest an a debutat mai târziu
faþã de sezonul din anul anterior,
se recomandã continuarea vac-
cinãrii antigripale ºi în luna ia-
nuarie, mai ales pentru catego-
riile la risc înregistrate la medi-
cii de familie.

Ministerul Sãnãtãþii a solici-
tat direcþiilor de sãnãtate publi-

A nins ieri dimineaþã pe mai
multe sectoare de drumuri naþio-
nale ºi autostrãzi din 24 de judeþe,
dar niciun drum nu a fost închis,
însã în zonele în care a nins ºi
încã ninge se circulã în condiþii
de iarnã. Ministerul Afacerilor In-
terne (MAI) anunþã cã peste
13.000 de angajaþi ai instituþiei sunt
mobilizaþi sã intervinã pentru di-
minuarea efectelor vremii, insti-
tuþia menþionând cã 14 localitãþi
nu au avut energie electricã. Mi-

Atenþionare de cãlãtorie în Bulgaria
nisterul Afacerilor Externe (MAE)
informeazã românii care se aflã,
tranziteazã sau doresc sã cãlãto-
reascã în Bulgaria cã  astãzi în-
treaga þarã va fi afectatã de nin-
soare ºi ploaie, însoþite de vânt
puterni. În acest sens, au fost
emise mai multe coduri de atenþi-
onare meteorologicã. Astfel, este
în vigoare un cod portocaliu de
ninsoare ºi vânt puternic în
regiunile: Vidin, Montana,Vraþa,
Pleven, Loveci, Veliko Târnovo,

Gabrovo, Ruse, Târgoviºte, Raz-
grad, Silistra ºi ªumen, zone în care
vor cãdea însemnate cantitãþi de
precipitaþii sub formã de ninsoare,
transmite MAE într-un comunicat
de presã. “Valorile atinse vor fi de
20-30 l/m2, fapt care va duce la
formarea stratului de zãpadã. Vân-
tul va atinge o vitezã medie de 14-
19 m/sec., cu rafale de pânã la 24m/
sec. Condiþiile meteorologice vor fi
prielnice formãrii troienelor de zã-
padã”, potrivit MAE.

VVVVVaccinarea antigripalã continuãaccinarea antigripalã continuãaccinarea antigripalã continuãaccinarea antigripalã continuãaccinarea antigripalã continuã
Autoritãþile sanitare încurajeazã medicii de familie

sã continue campania de vaccinare gratuitã a populaþiei,
în condiþiile în care în ultima sãptãmânã, la nivel
naþional, s-au înregistrat 50 de cazuri de gripã.

cã sã intensifice activitatea de
vaccinare antigripalã a persoa-
nelor cu risc crescut de îmbol-
nãvire. În toatã þara, au fost vac-
cinate peste 700 de mii de per-
soane, ceea ce înseamnã cã mai
sunt disponibile aproape 300 de
mii de doze gratuite în cabinete-
le medicilor de familie.

Vaccinarea este consideratã
de specialiºti cea mai sigurã ºi
eficientã metodã de prevenire a
îmbolnãvirilor prin gripã, motiv
pentru care le este recomanda-
tã tuturor celor care sunt în ca-
tegoriile cu risc crescut de îm-
bolnãvire sã solicite vaccinul
gratuit.

De asemenea, mãsurile de
igienã personalã (spãlarea cu apã
ºi sãpun a mâinilor, folosirea ba-
tistelor pentru strãnut sau tuse,
respectarea unui regim de viaþã
sãnãtos – alimentaþie bazatã pe le-
gume ºi fructe, odihnã ºi miºca-
re) sunt esenþiale pentru preve-
nirea îmbolnãvirilor prin afecþi-
uni respiratorii, ºi în special prin
gripã.

Cine beneficiazã de
imunizare gratuitã
Pentru sezonul 2017-2018,

Ministerul Sãnãtãþii a achiziþio-

nat peste 1 milion de doze de
vaccin gripal, dublu faþã de anul
2016, astfel încât sã asigure
vaccinarea unui numãr cât mai
mare de persoane aflate în gru-
pele de risc.

În campania de vaccinare gra-
tuitã a Ministerului Sãnãtãþii sunt
imunizate persoanele cu risc ri-
dicat de îmbolnãvire, mai precis
personalul medical, persoane cu
vârsta peste 65 de ani, una din-
tre categoriile cele mai expuse
la viroze respiratorii, persoane
cu boli cronice, în special boli
respiratorii ºi cardiovasculare,
boli metabolice, copii ºi bãtrâni
instituþionalizaþi, personal medi-
cal, gravide, conform recoman-
dãrilor OMS ºi ECDC.

Numãrul virozelor
s-a dublat

Judeþul Dolj se confruntã cu
o creºtere a numãrului de cazuri
de pneumonie, dupã ce, în nu-
mai o sãptãmânã, 436 de persoa-
ne au fost  diagnosticate cu
aceastã afecþiune. O parte din
acestea a avut nevoie de inter-
nare în spital dupã ce medicii au
hotãrât sã-i þinã sub suprave-
ghere pe bolnavi.

Aproape 1.400 de doljeni au

ajuns, în doar o sãptãmânã, la
medic, acuzând dureri de cap, in-
flamaþii ale gâtului, febrã ºi o sta-
re generalã proastã. Cei mai mulþi
au fost diagnosticaþi cu infecþii
acute ale cãilor respiratorii supe-
rioare ºi pneumonie.

Autoritãþile sanitare monito-
rizeazã situaþia ºi, potrivit re-
prezentanþilor Direcþiei de Sã-
nãtate Publicã, în judeþul Dolj
s-au înregistrat 960 de cazuri de
infecþii acute ale cãilor respira-
torii superioare ºi 436 cazuri de
pneumopatii acute. Numãrul
total al cazurilor de viroze re-
spiratorii ºi gripã înregistrat în
aceastã sãptãmânã – 1.396 este
mai crescut faþã de valoarea în-
registratã în sãptãmâna anterioa-
rã (697 de cazuri). O parte din
cei care s-au prezentat la me-
dic cu pneumonii sau infecþii ale
cãilor respiratorii – cazurile mai
grave – a avut nevoie ºi de in-
ternare în spital. Deoarece mor-
biditatea înregistratã se aflã în
intervalul aºteptat ºi nu existã
dovada circulaþiei de virusuri
gripale în rândul populaþiei, re-
prezentanþii Direcþiei de Sãnã-
tate Publicã Dolj au caracteri-
zat sãptãmâna prin lipsã de ac-
tivitate gripalã.

RADU ILICEANU



Echipajul Colegiului Naþional „Carol I” s-a calificat în faza
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Trei profesori ºi ºase elevi de la
trei instituþii de învãþãmânt preuni-
versitar din Craiova vor participa la
un seminar internaþional „GUARDA-
RE OLTRE: CITTADINI SENZA
FRONTIERE/L’EUROPA DEI GIO-
VANI: COOPERAZIONE E SVI-
LUPPO SOSTENABILE DALL’E-
RASMUS AI PON AI PROGETTI

Preoiectele Inspectoratului ªcolar Judeþean DoljPreoiectele Inspectoratului ªcolar Judeþean DoljPreoiectele Inspectoratului ªcolar Judeþean DoljPreoiectele Inspectoratului ªcolar Judeþean DoljPreoiectele Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
genereazã noi colaborãrigenereazã noi colaborãrigenereazã noi colaborãrigenereazã noi colaborãrigenereazã noi colaborãri

Miercuri, 24 ianuarie,  elevi ºi profesori din Craiova vor pleca
în Italia, pentru a participa la un seminar internaþional, care va genera

noi colaborãri ale Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

DIN INCLUSIONE”, care va avea
loc pe 25 ianuarie , la Pianezza, în
regiunea Piemont, tema fiind proce-
sul de internaþionalizare a liceului „IIS
G. Dalmasso”, instituþie organizatoa-
re. Invitaþia a fost fãcutã instituþiilor
ºcolare implicate de cãtre Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj în Pro-
iectul Erasmus+ ACTECIM – „Ac-

teures du Territoire pour une Edu-
caþiona a la Citoyennete Mondiale”,
coordonat de Academia din Lyon
(Franþa), ce are ca parteneri Univer-
sitatea din Craiova, Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj, Agenþia de
Dezvoltare Regionalã Sud-Vest Ol-
tenia. În program sunt reunite insti-
tuþii de învãþãmânt superior, unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar, colec-
tivitãþi teritoriale ºi asociaþii neguver-
namentale din regiunea Rhone-Al-
pes, din Piemont, ºi Sud-Vest Olte-
nia. Domeniul vizat este educaþia
pentru dezvoltare durabilã ºi solida-
ritate internaþionalã, în cadrul lui,
anul trecut, în perioada 3 – 7 aprilie,
organizându-se „Simulare O.N.U. la
Craiova”, la care au participat peste
200 de elevi, profesori, cercetãtori
români, francezi ºi italieni. Datoritã
implicãrii Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj, cadrelor didactice ºi ele-
vilor , trei ºcoli din Craiova sunt in-

vitate în Italia. Este vorba de ªcoala
Gimnazialã „Mihai Viteazul”, Liceul
„Traian Vuia” ºi Liceul „Voltaire”.
Ficeare dintre acestea va trimite câte
un cadru didactic ºi doi elenâvi. De
la „Mihai Viteazul” vor fi prezenþi prof.
Alexandrina Nãstase, respectiv ele-
vii Andrei Ilioiu ºi Alexandra Ma-
ria Ceauºescu.   „Voltaire” va fi re-
prezentat de Adela Marinela Gre-
cu ºi Ana-Maria Predescu, însoþite
de prof. Adina Veronica Mitricã,
în timp ce de la „Traian Vuia” vor fi
prezenþi  Relu Florin Voinea ºi Dan
Claudiu Ceauºu, coordonator fiind
prof.  Dana Militaru . Cele nouã per-
soane craiovene vor fi gãzduite de

familiile elevilor ºi profesorilor ita-
lieni, iar, în timpul sejurului, elevii ce
reprezintã cele trei naþionalitãþi vor
participa ºi la alte activitãþi, precum
vizitarea Liceului „IIS G. Dalmas-
so”, o vizitã la Torino ºi o deplasare
la ferma agricolã ce aparþine unitãþii
ºcolare gazdã, una cu acest profil.
Cheltuielile de deplasare ºi de cazare
ale participanþilor din Craiova sunt
finanþate prin Erasmus , precum ºi
de cãtre instituþia ºcolarã italianã
amintitã. Reprezentanþii Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj sperã ca
aceastã întâlnire sã genereze noi co-
laborãri internaþionale.

CRISTI PÃTRU

Un succes, la început de an, obþinut de elevii ºi ca-
drele didactice de la Colegiul Naþional „Carol I”. Echi-
pajul format din elevii  Andra Cãtãlina, Gabriela Iancu
ºi Florin Cioacã, pregãtiþii de prof.  Georgeta Vulea,
Raluca Diaconu ºi Mihaela Divan-Vasilcoiu, a reu-
ºit calificarea la faza naþionalã, dupã faza judeþeanã care
s-a desfãºurat la Liceul Tehnologic „George Bibescu”,
care se va desfãºura în luna mai, la Galaþi, a Concursu-
lui interdisciplinar „Culturã ºi civilizaþie în România”,
unul adresat cursului liceal. „Este vorba de un concurs

în care se pune baza pe aspectele tradiþiei româneºti,
cu acumularea cunoºtiinþelor din limba românã, isto-
rie, religie. Competiþia se desfãºoarã în douã etape –
partea teoreticã ºi cea practicã. Ultima constã în pune-
rea în scenã a unei scenete care sã reliefeze tradiþia
poporului român. Suntem fericiþi cã am ajuns în finala
naþionalã, iar meritele li se cuvin, deopotrivã, elevilor ºi
profesorilor”, a precizat prof.  Cristian Angel Stãi-
culescu, director al Colegiului Naþional „Carol I”.

CRISTI PÃTRU

Mâine, 24 ianuarie, ora 17.00, de
Ziua Unirii Principatelor Române, ac-
torul Emil Boroghinã, Societar de
Onoare al Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova, va prezenta în
Sala „Ion D. Sîrbu” spectacolul de
poezie ºi prozã româneascã „Sunt
suflet în sufletul neamului meu –
Limba românã este patria mea”, pe
un scenariu propriu, cu regia artisticã
ºi ilustraþie muzicalã de Alina Hiristea.

«Recitalul încearcã sã reuneascã,

„Mica Unire”, într-o expoziþie de carteActorul Emil Boroghinã – spectacol de poezie
ºi prozã româneascã, pe 24 Ianuarie

ca într-un singur glas, cele mai rãsu-
nãtoare voci ale literaturii române, de
la Grigore Ureche, Dosoftei ºi Miron
Costin, Vasile Alecsandri ºi Mihai Emi-
nescu, George Coºbuc ºi Octavian
Goga, Tudor Arghezi ºi Lucian Bla-
ga, Nichita Stãnescu, Marin Sorescu
ºi Ioan Alexandru, pânã la Ana Blan-
diana, Adrian Pãunescu ºi Mircea Di-
nescu. Evocând faptele de glorie ale
înaintaºilor sau nenumãratele frumu-
seþi ale þãrii, exprimând sentimentele
care animã în lupta ºi credinþa spre
mai bine, creaþiile poeþilor noºtri au
cultivat patriotismul sub forma dra-
gostei de pãmântul natal, a sacrificiu-
lui pentru patrie ºi popor, a atitudinii
civice responsabile a poetului, a ar-
tistului, a omului în general. Poezia
patrioticã constituie, în etapele ei suc-
cesive, adevãrate capitole din istoria
noastrã politicã, socialã ºi culturalã.
În ea se rãsfrâng curentele de simþire
ºi de idei ale epocilor în care a fost
plãmãditã. Ea este „cronica vie” a evo-
luþiei noastre istorice, în care înfãp-
tuirea Marii Uniri de la Alb», se preci-
zeazã pe site-ul teatrului.

Biletele, la preþul de 20 lei, pot fi
procurate de la Agenþia Teatrului Na-
þional din Craiova (tel. 0251.413.677).

MAGDA BRATU

O serie de manifestãri dedicate
împlinirii a 159 de ani de la Uni-
rea Principatelor Române sub con-
ducerea lui Alexandru Ioan Cuza
au loc mâine în întreaga þarã,
omagiind-se astfel primul pas im-
portant pe calea înfãptuirii statu-
lui naþional unitar român. „Mo-
mentul 24 ianuarie are o impor-
tanþã fundamentalã. Dezvoltarea
þãrii noastre, obþinerea indepen-
denþei ºi înfãptuirea unirilor din
1918 n-ar fi fost posibile în lipsa
episodului de la 24 ianuarie 1859”,
subliniazã reprezentanþii Bibliote-
cii Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”.

De ieri, pânã la finalul lunii fe-

bruarie, instituþia îi aº-
teaptã pe craioveni sã
viziteze expoziþia de
carte dedicatã Unirii de
la 1859 ºi personalitã-
þii care a înfãptuit-o –
Alexandru Ioan Cuza.
Deschisã în Sala
„Acad. Dinu C. Giu-
rescu”, aceasta cu-
prinde mai multe volu-
me, editate începând
cu anul 1909.

Pasionaþii de istorie
regãsesc între cãrþile
expuse „Istoria ilus-

tratã a românilor. De
la origini pânã la Ma-
rea Unire” de Ion Þur-
canu (Ed. Litera In-
ternaþional, 2007),
„Istoria Unirii Româ-
nilor” de Stelian Nea-
goe (Ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucu-
reºti, 1986); „Româ-
nii la 1859. Unirea
Principatelor Române
în conºtiinþa europea-
nã (vol. I – Docu-
mente externe; vol. II
– Texte strãine) (Ed.
ªtiinþificã ºi Enciclo-
pedicã, 1984); „Epo-

ca Unirii” de Dan Berindei (1979);
„Alexandru Ioan Cuza. Acte ºi
scrisori” – ediþie alcãtuitã de D.
Ivãnescu ºi Virginia Isac (Ed. Ju-
nimea, Iaºi, 1973); „Mãrturii de-
spre Unire” (Ed. Tineretului,
1959); „100 ani de la Unirea Prin-
cipatelor” de N. Ciachir (Ed. Mi-
litarã, Bucureºti, 1958).

De asemenea, în expoziþie este
prezentatã ºi o carte tipãritã cu
prilejul împlinirii a 50 de ani de la
„Mica Unire”: „Unirea: 24 Ianua-
rie 1859” (Ed. Librãriei Socec &
Co., Bucureºti, 1909).

MAGDA BRATU
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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
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri (R)
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Adevãruri despre trecut

(R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Întrebãri ºi rãspunderi (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
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)
16:05 Starea naþiei (R)
16:10 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 Duºmanul fiului meu
2001, SUA, Crimã, Mister,

Thriller
21:45 Poate nu ºtiai
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Surori perfecte (R)
2014, Canada, Dramã, Horror,

Mister
02:00 Onoare ºi respect (R)

TVR 2

07:45 Piraþii din Caraibe: Cufãrul
Omului Mort

10:15 Regulile nu se aplicã
12:20 Renãscut din cenuºã
14:45 Înnebunit sã fii normal
16:30 Divorþ
17:00 Punct ºi de la capãt
17:35 X-Men: Apocalypse
20:00 Britannia
21:10 Haita
22:10 Executantul
00:10 Pe cãi ocolite
01:45 O terapie pentru viaþã
04:10 Drumul mântuirii
06:00 Renãscut din cenuºã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Alã micu'
2006, SUA, Comedie
22:15 Trãdãtor
2008, SUA, Acþiune, Dramã
00:15 ªtirile Pro Tv (R)
00:45 Jack Ryan: Agentul din

umbrã (R)
2014, SUA, Rusia, Acþiune,

Dramã, Thriller
02:30 I Like IT (R)
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)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 In numele fericirii (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Lawrence al Arabiei (R)
14:30 Danseazã cu mine (R)
17:00 La bloc
19:15 Nãzdrãvanii din pãdure 3
20:30 Tekken
22:15 13
00:15 Tekken (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

vârsta
21:00 Self/less: Transfer de

viaþã
2015, SUA, SF, Thriller
23:30 Xtra Night Show
01:00 Moarte instantanee
1995, SUA, Acþiune
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 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 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 Marea luptã
1978, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Marea luptã (R)
1978, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
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, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 “Faceþi jocurile” Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, Romania, Comedie
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

MIERCURI - 24 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 Ediþie specialã
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Vis de aur, coroanã de

oþel
19:00 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:10 Discover România

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
14:05 Teatru TV
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 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 Mihai Viteazul
1970, România, Istoric
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Mihai Viteazul (R)
1970, România, Istoric
02:00 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

08:25 Înnebunit sã fii normal
10:10 X-Men: Apocalypse
12:35 Absolut fabulos: Filmul
14:05 Maºina de bani
15:45 Miliarde
16:40 Miliarde
17:40 Garduri
20:00 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
22:10 Praf de pu?cã
23:15 Templierii
00:00 Tovarãºul miliþian
00:45 Capital propriu
02:25 Julieta

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:30 Lecþii de viaþã
15:30 La Maruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Casa conspirativã
2012, SUA, Africa de Sud,

Acþiune, Thriller
22:45 Nicio faptã bunã
2014, SUA, Thriller
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Alã micu' (R)
2006, SUA, Comedie
02:15 Lecþii de viaþã (R)
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)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina noptii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Regina noptii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina noptii (R)
03:30 In numele fericirii (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit(R)
06:45 La Dona (R)

07:15 Doamna din viaþa mea
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Nãzdrãvanii din pãdure 3

(R)
13:45 Reþetã pentru dezastru

(R)
15:45 La bloc
18:00 De aici în eternitate
20:30 Regula tãcerii
23:00 Jocuri erotice
00:45 Regula tãcerii (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 De aici în eternitate (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
11:00 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 3
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Ora de vârf 3 (R)
2007, SUA, Acþiune, Comedie,

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 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ?i urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 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
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, Romania, 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 gãte?te mai

bine
20:30 Lupta din adâncuri
2009, Marea Britanie, SUA,

Ungaria, Australia, Thriller
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 Lupta din adâncuri (R)
2009, Marea Britanie, SUA,

Ungaria, Australia, Thriller
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
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
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplari mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
03:30 La bloc
04:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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JOI - 25 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
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:09 Discover România

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)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 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 Mihai Viteazul
1970, Romania, Istoric
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Mihai Viteazul (R)
1970, Romania, Istoric
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Mic dejun cu un campion

(R)
05:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:25 Naturã ºi aventurã (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Maºina de bani
09:10 Garduri
11:30 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
13:40 Tamara Echelon
14:10 Jackie
15:50 Gardienii Galaxiei Vol. 2
18:05 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:30 Experienþele unei escorte
20:00 Jurnalul unui scandal
21:30 Becoming Mike Nichols
22:45 Lumea de Dincolo:

Rãzboaie Sângeroase
00:15 T2 Trainspotting

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 Anotimpul Vrãjitoarei
2011, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
22:15 Vice: Oraºul fãrã legi
2015, SUA, Acþiune, SF
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Casa conspirativã (R)
2012, SUA, Africa de Sud,

Acþiune, Thriller
02:15 Lecþii de viaþã (R)
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)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 In numele fericirii (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Insula din vis (R)
14:45 Doamna din viaþa mea

(R)
16:15 La bloc
18:30 Puterea credinþei
20:30 Misiune de Crãciun
22:15 Tentatia seducþiei 2
00:00 Misiune de Crãciun (R)
01:45 Cine A.M.
05:45 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 Cursa mortalã
2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cursa mortalã (R)
2008, SUA, Acþiune, 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 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 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, Romania, 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 La bani, la cap, la oase
2010, România, Comedie
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 Cred în mine
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
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Tacaneala
19:30 Marea Tacaneala
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de intamplari mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
04:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

VINERI - 26 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
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 (R)
01:30 Exclusiv în România (R)
02:10 In numele tatãlui (R)
03:00 Vorbeºte corect! (R)
03:05 Discover România
03:15 Telejurnal (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)
15:05 Starea zilei (R)
15:10 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 Din dragoste pentru

Roma
2012, Spania, SUA, Italia,

Comedie
23:10 Phoenix
1998, SUA, Crimã, Dramã
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
02:50 Din dragoste pentru

Roma (R)
2012, Spania, SUA, Italia,

Comedie
04:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:50 Poate nu ºtiai
05:00 Gala Umorului (R)
05:55 Imnul României

TVR 2

08:05 Hidden Figures
10:10 Jackie
11:50 Gardienii Galaxiei Vol. 2
14:05 Hailey Dean Mystery:

Deadly Estate
15:30 Tânãrul papã
16:20 Tânãrul papã
17:20 Filme ºi vedete
17:50 Hidden Figures
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:35 Reþeaua de socializare
23:35 Tovarãºul miliþian
00:20 Fluturele negru
01:55 Morgan

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: Pe ape

ºi mai tulburi
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:00 Lovitura
2016, Marea Britanie, Crimã,

Thriller
00:45 Anotimpul Vrãjitoarei (R)
2011, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic
02:15 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 In numele fericirii (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:45 Nãzdrãvanii din pãdure 3
(R)

09:15 La bloc (R)
11:45 De aici în eternitate (R)
14:15 Puterea credinþei (R)
16:15 La bloc
18:30 Trucurile pasiunii
20:30 Casa de sticlã
22:45 Tranzit
00:30 Casa de sticlã (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 Sã moarã Romeo
2000, SUA, Acþiune
22:30 Aºii din mânecã
2006, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
00:30 Clinica
2002, SUA, Crimã, Horror,

Mister, Thriller
02:30 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 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 In bãtaia inimii
2015, Turcia
01:00 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 Acasã la tata
2015, România, Comedie,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 La bani, la cap, la oase

(R)
2010, România, Comedie
04:00 Acasã la tata (R)
2015, România, Comedie,

Dramã
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport  (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport  (R)
03:00 La bloc
04:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport  (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!
CÎNTÃRAªU VICTORINA adu-

ce la cunoºtiinþã publicului decizia
etapei de încadrare a APM Dolj în
procedura de reglementare con-
form H.G. 1076/2004 : PUZ” REGLE-
MENTARE ZONÃ Bd. DACIA AFE-
RENTÃ NR. 28A, 26B,20C ÎN JUDE-
ÞUL DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA,
BD. DACIA NR. 28C TITULAR CÎN-
TÃRAªU VICTORINA. Nu necesitã
evaluare de mediu ºi nici evaluare
adecvatã urmând a fi supus proce-
durii de adoptare fãrã aviz de me-
diu. Documentaþia care a stat la baza
luãrii deciziei etapei de încadrare se
poate consulta în zilele de luni- joi
între orele 8.00- 14.30 ºi vineri între
orele 8.00-12.00 la sediul, Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rereº nr.1 Craiova ºi pe site-ul
APM Dolj  http:// apmdj.anpm.ro.
Propunerile de reconsiderare a de-
ciziei se vor transmite în scris în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass- media, zilnic
la sediul APM Dolj( fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Compania de Apã Oltenia SA
cu sediul în Craiova, str.Brestei,
nr.133, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii autori-
zaþiei de mediu pentru activitatea
„Colectare ºi epurare ape uzate”
cod CAEN 3700, desfãºurate în lo-
calitatea Rastu Nou, judeþul Dolj.
Informaþiile privind potentialul im-
pact asupra mediului pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str.Pe-
tru Rareº, nr.1, de luni pânã joi,
între orele 0800- 1630 ºi vineri între
orele 0800- 1400. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, fax. 0251/419035, email: offi-
ce@apmdj.anpm.ro, pânã la data
de 05.02.2018.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
S.C. EDU MAC – 2000 SRL,

anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului  de mediu pentru proiectul
“Exploatarea perimetrului de extrac-
þie balast Dobreºti- Toceni. Judeþul
Dolj” propus a fi amplasat în comu-
na Dobreºti, extravilan, T53,P 1167,
1168, 1169, 1171, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul S.C.
EDU MAC – 2000 SRL, Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 183, judeþul
Dolj, în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la seddiul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-
RANÞÃ EGB anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãriii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul REALIZARE DRUM
ACCES DE LA T140, P378 - CEN-
TRU SOCIAL, MEDICAL ªI EDUCA-
ÞIONAL LA DJ 552 PRIN FOND FO-
RESTIER propus a fi amplasat în
Bucovãþ , Jud. Dolj între T140, P378
ºi DJ552. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul Asociaþiei Doneazã
Speranþã EGB în str. David Gãianu,
nr. 183, sat Gaia, Com. Murgaºi, Jud.
Dolj, în zilele de Luni pânã Joi, între
orele 8.00-16.30 ºi vineri între orele
8.00-14.00. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, str. Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251/
419035, e-mail: office@apmdj.ro.

GRÃDINIÞA cu Program Pre-
lungit „Nicolae Romanescu”, cu
sediul în localitatea Craiova, jude-
þul Dolj, anunþã amânarea concur-
sului contractual vacant, conform
Hotãrârii de Guvern 286/23.03.2011,
pentru ocuparea postului de îngri-
jitor copii ºi bucãtãreasã organi-
zat iniþial: -Proba scrisã în data de
25.01.2018, ora 09.00; -Proba inter-
viu în data de 26.01.2018, ora 09.00;
astfel: -Proba scrisã în data de
13.02.2018, ora 09.00; -Proba inter-
viu în data de 14.02.2018, ora 09.00.
Prin acest anunþ venim în comple-
tarea celui publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea a III-a,
numãrul 1832/28.XII.2017, pagina
4, cod 133594. Restul anunþului rã-
mâne neschimbat.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri 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 Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.

Vând casã 3 camere
ºi balcon comuna Iz-
voare – Dolj - Conve-
nabil. Vând teren in-
travilan 1 leu / mp. Te-
lefon: 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 Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 23 ianuarie 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã fân-
tâni cu apã, strada-
le. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. 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 productiv
cu fructe de lãmâi în
el, preþ 1000 lei. Tele-
fon: 0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual . Telefon: 0764/
779.702
Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/661.401.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (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 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:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
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 convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1
Mai (Facultatea de
Medicinã). Telefon:
0748/102.286.
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare saloa-
ne cabinete medica-
le. Telefon: 0722/
956.600.

PIERDERI
S.C. anunþã pierderea
certificatului de  TVA
seria B, Nr. 398171.
Se declarã nul.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã trecerea în
nefiinþã a LEONTINEI
NICOLAE, mama,
bunica ºi strãbunica
noastrã dragã. În-
mormântarea va
avea loc marþi în co-
muna Calopãr. Odih-
neascã-se în pace!

CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþio-
nalã a cadrelor Mi-
litare în Rezervã ºi
în Retragere din
MAI Filiala Dolj re-
gretã decesul plt.
maj. (r) CÃTÃNOIU
FLOREA, poliþist
excepþional ºi un
coleg cu o înaltã
þinutã moralã.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace! Transmite
condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
Membrii Asociaþiei
Naþionale a Cadre-
lor Militare în Re-
zervã ºi în Retrage-
re- Filiala Dolj re-
gretã decesul celui
care a fost col. (r)
CREÞAN GHEOR-
GHE poliþist deo-
sebit. Transmitem
sincere condo-
leanþe familiei în-
doliate! Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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Alexandru Mateiu a fost singu-
rul integralist al Universitãþii Cra-
iova în amicalul cu polonezii de la
Lechia Gdansk, el fiind de altfel
ºi cel mai bun jucãtor de pe teren.
Mateiu a preluat ºi banderola de
cãpitan pe final, dupã ieºirea lui
Bancu. Mijlocaºul de 28 de ani a
fost remarcat chiar de staff-ul
echipei naþionale, prezent la ami-
calul de la Papillon Belek. Despre
partida cu leºii, câºtigatã cu 1-0,
Mateiu a declarat: „Ne dorim la fie-
care meci, chiar dacã este ami-
cal, sã jucãm bine ºi sã câºtigãm.
Am întâlnit o echipã bunã, agre-
sivã, cu talie mare, ne-au pus pro-
bleme, dacã era meci oficial se
dãdeau 2-3 cartonaºe roºii. E bine
cã ne-am fãcut antrenamentul ºi
acum vom avea un amical de lux,
cu Ludogoreþ”. Jucãtorul sperã la
o convocare la lotul naþional, mai
ales cã amicalul cu Suedia se va

juca în Bãnie: „Sunt fericit cã m-
au remarcat cei din staff-ul naþio-
nalei, încerc sã joc tot mai bine
de la meci la meci, pentru cã în
primul rând vreau sã fiu remarcat
de antrenorul nostru, ca sã pot fi
titular la Universitatea. Îmi doresc
enorm de mult sã fiu convocat la
echipa naþionalã, indiferent de
meci, dar mai ales la cel cu Sue-
dia, fiindcã se joacã la Craiova,
însã încerc sã nu mã gândesc dacã

Mijlocaºul de 28 de ani a fost cel mai bun jucãtor
al Craiovei în amicalul cu Lechia Gdansk, fiind

remarcat ºi de staff-ul echipei naþionale

voi fi convocat sau nu, ci doar sã
mã concentrez pe fiecare antre-
nament în parte”. Mateiu promite
cã 2018 va fi un an mai bun decât
precedentul pentru Universitatea
Craiova: „Nu cred cã mai avem
nevoie de ceva pentru a câºtiga
un trofeu, decât sã fim toþi apþi.
Vom face meciuri mult mai bune
decât în 2017. Sper sã începem
cu dreptul, mai ales cã jucãm cu
Dinamo, ºi sã o þinem tot aºa pânã
la finalul campionatului”.

Ovidiu Bic: „Visez la titlu”
Adus în iarna aceasta de la Gaz

Metan Mediaº, Ovidiu Bic a fost
utilizat în cele douã meciuri ami-
cale din Antalya în cuplu cu Mate-
iu, în centrul liniei mediane. Bic nu
a impresionat pânã acum, deºi sim-
te cã se integreazã din ce în ce mai
bine. „Mã simt foarte bine la Cra-
iova, colegii sunt de treabã, pe zi

ce trece mã integrez mai bine, sunt
fericit cã am ajuns la aceastã echi-
pã, pentru mine este un mare pas
înainte, sper sã reuºesc cât mai
multe în tricoul alb-albastru. Îmi
doresc sã fiu sãnãtos ca sã pot da
randament cât mai bun” a declarat
Bic. Mijlocaºul de 24 de ani nu-ºi
ascunde speranþa cã va ieºi cam-
pion cu Universitatea chiar anul
acesta: „Celor de la Gaz Metan le
doresc sã aibã rezultate bune în

continuare, dar drumul meu este
acum la Universitatea Craiova,
unde sper sã câºtigãm un trofeu
chiar anul acesta. Visez la titlu, am
venit sã dau tot ce e mai bun ºi sã
realizãm lucruri frumoase. Suntem
în cantonament, ne pregãtim bine,
aþi vãzut ce adversari agresivi am
întâlnit. Sper sã începem campio-
natul cu o victorie, chiar dacã ju-
cãm în deplasare, vom avea ºi su-
porterii noºtri alãturi, din ce am
vãzut ei sunt al 12-lea jucãtor. Te
simþi fotbalist cu atâþia oameni în
tribune”.

Zlatinski: „Suntem cea mai
iubitã echipã din România”
Ieri, oltenii l-au sãrbãtorit pe

Hristo Zlatinski, care a împlinit 33
de ani, bulgarul oferind câteva de-
claraþii cu aceastã ocazie. „Este
normal pentru mine sã-mi petrec
ziua de naºtere în cantonament.
Cea mai frumoasã amintire a mea
la Craiova este golul din minutul
90 contra lui Dinamo, m-am sim-
þit foarte bine. A fost frumos, cu
multe emoþii pentru mine ºi am
oprit-o pe Dinamo în lupta pentru
titlu. Pentru mine nu e o surprizã
cã suporterii se mobilizeazã de
acum pentru meciul cu Dinamo de
la Bucureºti ºi spun asta pentru cã
suntem cea mai iubitã echipã din
România. Noi, ca echipã, avem
nevoie de suporterii noºtri! Cu cât
sunt mai mulþi la Bucureºti, cu atât
e mai bine pentru noi. Mã simt
bine, facem antrenamente bune ºi

asta este foarte important. Ne aº-
teaptã douã meciuri grele ºi trebu-
ie sã jucãm ºi sã ne pregãtim bine,
sã fim în formã maximã când în-
cepe campionatul. De asemenea,
este foarte important sã nu aparã
accidentãri. ªi eu, ºi colegii mei,
suntem pregãtiþi sã câºtigãm tro-
fee“ a spus Zlatinski, pentru site-
ul clubului din Bãnie.

Altfel, nãstruºnicii operatori de
la site-ul oficial al Universitãþii au
aºezat echipa Lechiei  într-un 5-3-
2 (deºi polonezii au utilizat aceeaºi
formulã de joc ca a Craiovei, 3-4-
3), iar pe alb-albaºtri i-au scris alea-
toriu, fiindcã n-au înþeles în ce sis-
tem au evoluat. Cei care prezintã
poziþia oficialã a clubului pe pagi-
na de web ne anunþã cã “Universi-
tatea Craiova obþine prima victorie
din cantonamentul din Antalya con-
tra unei echipe puternice din Polo-
nia”, deºi clasamentul la zi din Ek-
straklasa ne aratã cã Lechia Gdansk
este pe locul 11, mai aproape de
retrogradare. În rest, punem pe
seama oboselii celor de la site, þi-
nând cont cã este o perioadã de
acumulãri, exprimãri precum “Alb-
albaºtrii ºi-au pus în valoare tehni-
citate”, „golului marcat de golghe-
terului brazilian Gustavo” sau
“Burlacu a avut o incursiune exe-
lentã”. Revenind la polonezi, aceº-
tia nu au trimis în teren mai mulþi
titulari obiºnuiþi, printre care gol-
gheterul Marco Paixao, aflat aproa-
pe de un transfer la Karabah, sau
portarul Kuciak. Cei de la Lechia

acuzã pe site-ul lor oficial arbitra-
jul brigãzii locale, care ar fi dictat
uºor penalty-ul la Burlacu ºi nu a
luat aceeaºi mãsurã la un henþ în
careu al lui Briceag.

Se vând deja biletele pentru
meciul cu Sepsi

Clubul Universitatea Craiova a
anunþat cã scoate deja la vânzare
biletele pentru primul meci de pe
teren propriu al alb-albaºtrilor, cel
cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, pro-
gramat luni, 12 februarie, de la ora
20.45. Astfel, începând de astãzi,
biletele se pot solicita la magazi-
nul mobil al ªtiinþei, situat în Pia-
þa „Mihai Viteazul”  (deschis între
orele 10 ºi 20), la Sala Polivalentã
(între orele 12-20). De asemenea,
tichetele poti fi cumpãrate online,
prin platforma Eventim.ro. Dacã
veþi da click pe opþiunea „Selec-
tarea planului de salã”, vã veþi
putea alege tribuna, rândul ºi lo-
cul dorit, iar biletul va ajunge di-
rect la dumneavoastrã acasã prin
firma de curierat. Puteþi opta pen-
tru plata cu cardul în deplinã si-
guranþã. Tot on-line, prin platfor-
ma Eventim.ro, dar pe loc, cu
funcþia Print-At-Home. De ase-
menea, bilete se pot cumpãra de
la partenerii Eventim.ro: orice sta-
þie OMV ºi orice magazin Orange,
Vodafone, Carrefour sau Altex, de
oriunde din þarã. Preþurile bilete-
lor sunt: 10 lei la peluze, 20 de lei
la tribuna a II-a, 25 de lei la tribu-
na I ºi 70 de lei la VIP.
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Echipa masculinã de baschet
SCMU Craiova au obþinut asearã o
victorie foarte importantã pentru ob-
iectivul de a prinde Top 6 la jumãta-
tea sezonului. În etapa a 15-a a Ligii
Naþionale, alb-albaºtrii au învins Pi-
teºtiul cu 94-79, pe sferturi: 25-20,
27-15, 24-23, 18-21. Startul de meci
le-a aparþinut oaspeþilor, care au con-
dus cu 7 puncte în primul sfert, dar
replica echipei lui Aco Todorov a fost
extrem de solidã, iar la pauza mare
ecartul era de 17 puncte în favoarea

Succes remarcabil pentru baschetbaliºtii Craiovei
ei. Pentru SCMU a debutat america-
nul LaMarcus Reed, care a fost ºi cel
mai eficient jucãtor al echipei: 13
puncte (3 din 3 la 3 puncte), 8 recu-
perãri ºi 5 pase decisive. Au jucat la
SCMU Craiova: Martinic 21 de punc-
te, Aleksandrov 21, Reed 13, Samu-
els 13, Paasoja 12, Orbeanu 10, Vâr-
nã 4, Berceanu ºi Kikos. Chiar dacã
managerul Marius Toma se baza pe
un suport deosebit al publicului, care
ar fi putut face chiar diferenþa, numai
o mie de spectatori au venit la Sala

Polivalentã, programarea fiind una
dezavantajoasã, în week-start ºi la o
orã „de job”. SCMU Craiova a ajuns
la cel de-al patrulea succes conse-
cutiv, este pe locul 7, are 8-6 rapor-
tul victorii-eºecuri ºi pãstreazã ºanse
de intrare în sextetul fruntaº. Urmã-
torul meci al baschetbaliºtilor Craio-
vei va fi duminicã, 28 ianuarie, de la
ora 14.15, în deplasare, cu Steaua
Eximbank, iar pe teren propriu
SCMU va evolua în ultima zi a lunii,
cu CSM Oradea.


