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- Parlamentarul Popescu,
pentru cã nu are nimic de
spus, vorbeºte cel mai mult.

OFF-uri de GABRIEL
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Fostul prodecan al Facultãþii de
Farmacie din Craiova, Florin Go-
runescu, acuzat de luare de mitã
în formã continuatã, ºi-a aflat a
doua condamnare... Trimis în ju-
decatã pentru cã a primit câte 50
de euro de la 27 de studenþi ca sã-
i treacã la examen, Florin Goru-
nescu a fost condamnat, prima
oarã, în noiembrie 2012, de jude-
cãtorii Tribunalului Dolj, la 2 ani
de închisoare cu executare.
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Ieri, 24 ianuarie, Craiova a ºtiut sã omagieze Unirea Principa-
telor Române, aºa cum a fãcut-o de-a lungul timpului. Câteva
sute de persoane au fost alãturi de oficialitãþi la acþiunile organi-
zate de Prefectura Dolj,  în colaborare cu Garnizoana Craiova ºi
Primãria Municipiului Craiova,   pentru celebrarea Micii Uniri,
aºa cum este cunoscut în istorie actul de la 24 ianuarie 1859.
Mesajul a fost unul foarte clar, aºa cum era necesar, în acest An
Centenar : atunci s-a pus prima „piatrã” la constituirea Statului
Naþional Unitar Român, constituit la 1 decembrie 1918. 33333 AC
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Ultimul miting din Capita-
lã, cel de sâmbãtã, a avut ºi
virtuþi aparte, în sensul cã un
grup de jandarmi din forþele
de ordine s-a opus cu fermita-
te ca alt grup, de data aceasta
de protestatari „rezist” sã
rupã gardul de protecþie ºi în
loc sã le vorbeascã „frumos”
le-au dat peste mâini, eveni-
ment în urma cãruia unul din-
tre jandarmi este, acum, an-
chetat disciplinar. Potrivit
Agerpres, în ziua de 22 ianua-
rie a.c., procurorii Parchetu-
lui militar de pe lângã Tribu-
nalul militar Bucureºti s-au
sesizat, din oficiu…
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Senatorul UDMR

Verestoy Attila

a murit
Senatorul UDMR Verestoy

Attila a murit, ieri, la vârsta
de 63 de ani, din cauza unor
afecþiuni pulmonare. Potrivit
fostului preºedinte al UDMR,
Marko Bela, acesta suferea de
cancer ºi a murit într-o clinicã
din Viena. “Îl regret ca politi-
cian ºi ca prieten”, a afirmat,
pentru Digi24, fostul preºedin-
te al uniunii, Marko Bela. ”Cu
profundã durere în suflet ºi
regret anunþãm terecerea în
nefiinþã, la numai 63 de ani, a
colegului nostru, senatorul
Attila Verestóy, preºedintele
Organizaþiei Odorheiu Se-
cuiesc. Attila ºi-a dedicat viaþa
ºi întreaga activitate comuni-
tãþii maghiare. Odihneºte-te în
pace, Attila!”, a transmis
preºedintele UDMR Kelemen
Hunor. La alegerile din
decembrie 2016, Verestoy Attila
a obþinut un nou mandat de
senator în judeþul Harghita.
Attila Verestóy este unul dintre
cei mai longevivi parlamentari
ºi a ocupat funcþia de senator
român în toate legislaturile
din perioada 1990 - 2016, ales
de fiecare datã în judeþul
Harghita pe listele UDMR.
Fostul senator UDMR s-a
nãscut pe 1 martie 1954, la
Odorheiu Secuiesc ºi era unul
dintre liderii importanþi ai
uniunii maghiarilor. Attila
Verestóy era ºi un important
om de afaceri din România,
deþinând mai multe companii,
printre care ºi societatea de
administrare a investiþiilor
Investica Asset Management.
Este unul dintre cei mai bogaþi
parlamentari români, fiind
cunoscut pentru afacerile sale
cu lemn. Liderul PSD Liviu
Dragnea a scris, miercuri, pe
Facebook, cã a aflat cu tristeþe
vestea privind trecerea în
nefiinþã a lui Verestoy Attila, el
arãtând cã acesta a fost un
partener de dialog ºi de
dezbateri constructive.
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Ultimul miting din Capitalã, cel de
sâmbãtã, a avut ºi virtuþi aparte, în sen-
sul cã un grup de jandarmi din forþele
de ordine s-a opus cu fermitate ca alt
grup, de data aceasta de protestatari „re-
zist” sã rupã gardul de protecþie ºi în loc
sã le vorbeascã „frumos” le-au dat pes-
te mâini, eveniment în urma cãruia unul
dintre jandarmi este, acum, anchetat
disciplinar. Potrivit Agerpres, în ziua de
22 ianuarie a.c., procurorii Parchetului
militar de pe lângã Tribunalul militar
Bucureºti s-au sesizat, din oficiu, cu pri-
vire la sãvârºirea acþiunii de purtare abu-
zivã prevãzutã de art. 292 (al. 2) din
Codul Penal, constând în aceea cã unul
dintre jandarmi din dispozitivul desfã-
ºurat, pentru menþinerea ordinii ºi li-
niºtii publice, a agresat fizic una sau mai
multe persoane, pe fondul unei buscu-
lade create în zona cordonului de pro-
tecþie. ªi lucrurile chiar aºa au stat: la
un moment dat s-a creat o busculadã,
care nu semãna deloc cu vreo serbare
popularã. Nu mai eram, deloc, în faþa
unor nemulþumiri cu „faþã umanã” de
acum câþiva ani când se dansa pinguinul
sau a unui „miting de omenie”, fie el
agrementat cu strigãte revendicative sau
sudãlmi anti-guvernamentale. Jandar-
mii, în discuþie, fãceau parte, sã ne în-
þelegem, dintr-un dispozitiv de protecþie
prin ordin. În conformitate cu prevede-

rile Legii 550 din 24 noiembrie 2004,
privind organizarea ºi funcþionarea Jan-
darmeriei, inspiratã din legea similarã
a Jandarmeriei franceze, cu sprijinul
tehnic ºi logistic al acesteia, lucrurile
sunt puþin mai complicate. Fiindcã arti-
colul 29 (indice 1) din legea menþionatã
precizeazã expres cã „în îndeplinirea
atribuþiilor de serviciu, personalul mili-
tar al jandarmeriei române este autori-
zat sã deþinã ºi sã foloseascã arme cu
tranchilizante, substanþe tranchilizante,
arme cu glonþ de cauciuc, dispozitive cu
ultrasunete sau substanþe iritante, pre-
cum ºi orice mijloace de protecþie ºi de
imobilizare”. Mai mult, articolul 31 din
aceeaºi lege, vine ºi accentueazã mani-
era de intervenþie în forþã, când sunt
ultragiate forþele de ordine, precizând cã
„avertizarea ºi somarea nu sunt nece-
sare în cazul care asupra personalului
de ordine se exercitã acte de violenþã
care pun în pericol viaþa, integritatea
corporalã sau sãnãtatea acestuia”. Pre-
mergãtor mitingului de sâmbãtã din
Capitalã, presa a anunþat discuþii clari-
ficatoare între reprezentanþii organiza-
torilor ºi cei ai forþelor de ordine, în con-
formitate cu prevederile exprese din Le-
gea 60/1991 privind organizarea ºi des-
fãºurarea adunãrilor publice, republica-
tã la 14 martie 2014. Apatia ministrului
de Interne ºi chiar a ºefului Jandarme-

riei Române, în urma evenimentelor vã-
zute de o þarã întreagã, fiind transmise
în direct, la concurenþã cu alte emisi-
uni, a surprins realmente. Fiindcã din
ceea ce s-a vãzut nu jandarmii „abuzivi”
s-au repezit la protestatari, care aveau
treaba lor – consfinþitã constituþional –,
ci grupuri de manifestanþi radicali aveau
chef sã-ºi mãsoare forþele cu jandarmii.
Cu alte cuvinte nu a fost vorba despre o
intervenþie disproporþionatã a jandarmi-
lor împotriva unor manifestanþi paºnici,
ci pur ºi simplu de o provocare, de care
se avea cunoºtiinþã. Corect punctul de
vedere al premierului interimar Mihai
Fifor, la finalul ºedinþei CExN al PSD:
„Jandarmii, ca ºi ceilalþi colegi din Mi-
nisterul de Interne, ºi-au fãcut dato-
ria”. Pe jandarmi îi vedem zilnic, par-
ticipând efectiv la ceea ce numim „mã-
suri de asigurare a ordinii publice”, in-
tervenind atunci când aceasta este tul-
buratã, prin orice fel de acþiuni sau fap-
te care contravin legilor în vigoare. Îi
vedem ºi în alte misiuni, circumscrise
prevederii legii lor specifice. Cã nu pu-
þini jurnaliºti, sã le spunem aºa, vãd
lucrurile altfel, este o abordare, nimic
de spus, dar parcã n-are legãturã cu sta-
tul de drept - atât de clamat în acest
anotimp -, în care trebuie avute în ve-
dere ºi obligaþiile cetãþenilor, partici-
panþi la manifestãri publice.

“Urmãrim cu îngrijorare re-
centele evoluþii din România. In-
dependenþa sistemului judiciar
românesc ºi capacitatea sa de a
combate în mod eficient corup-
þia, constituie pietre de temelie
ale unei Românii puternice în
cadrul Uniunii Europene”, au
afirmat Jean-Claude Juncker ºi
Frans Timmersmans, într-un
comunicat comun, publicat pe
site-ul instituþiei.

“În cel mai recent raport pri-
vind mecanismul de cooperare
ºi de verificare, publicat în no-
iembrie 2017, Comisia a subli-
niat faptul cã Guvernul ºi Parla-

Comisia Europeanã urmãreºte
“cu îngrijorare” situaþia din România

Preºedintele Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, ºi prim-vicepreºedintele Frans

Timmermans au declarat miercuri cã urmã-
resc cu îngrijorare situaþia din România, subli-

niind cã un stat puternic este întemeiat pe
independenþa ºi eficienþa sistemului judiciar.

mentul ar trebui sã asigure trans-
parenþa totalã a procesului pri-
vind legile justiþiei ºi sã þinã sea-
ma, în mod corespunzãtor, de
consultãrile desfãºurate în ca-
drul acestuia. De asemenea, Co-
misia a precizat cã o situaþie în
care independenþa justiþiei ºi eva-
luãrile sistemului judiciar sunt
considerate valoroase ºi li se
acordã atenþia adecvatã, inclu-
siv prin avizele Comisiei de la Ve-
neþia, reprezintã o condiþie prea-
labilã pentru sustenabilitatea re-
formelor ºi este un element im-
portant în ceea ce priveºte în-
deplinirea obiectivelor stabilite prin MCV”, au mai precizat ei.

Comisia face apel la Parla-
mentul României “sã regândeas-
cã acþiunile propuse, sã lanseze
dezbaterea conform recomandã-
rilor Comisiei ºi sã construiascã
un consens la scarã largã cu pri-
vire la calea de urmat”. 

“Comisia avertizeazã din nou
cu privire la pericolul regresãrii
ºi va analiza în detaliu modificã-
rile finale aduse legii justiþiei, co-
durilor penale ºi legilor privind

conflictul de interese ºi corup-
þia pentru a stabili impactul aces-
tora asupra eforturilor de garan-
tare a independenþei sistemului
judiciar ºi de combatere a corup-
þiei”, se aratã în comunicatul
Comisiei Europene.

Pe data de 7 februarie, Parla-
mentul European urmeazã sã
dezbatã subiectul “ameninþãri la
adresa statului de drept reprezen-
tate de reforma sistemului de
justiþie din România”.

MIRCEA CANÞÃR
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Ziua de 24 ianuarie 1859 va rã-
mâne în istorie. Este data când
Alexandru Ioan Cuza, a fost ales
ca domnitor ºi al Þãrii Româneºti,
dupã ce, pe 5 ianuarie, ocupa ace-
eaºi demnitate în Moldova, tot
dupã un scrutin, el fiind reprezen-
tantul „Partidei Naþionale”. Pe 24
ianuarie, deputatul Vasile Boeres-
cu a propus, la Bucureºti, în ca-
drul unei ºedinþe secrete, alegerea
lui Alexandru Ioan Cuza ca dom-
nitor ºi al  Þãrii Româneºti. Lu-
mea, strânsã în centrul Capitalei,
aºtepta, cu sufletul la gurã, dez-
nodãmântul, unul care n-a întâr-
ziat sã vinã: Alexandru Ioan Cuza
era domnitor pe douã state de ace-
leaºi sânge ºi limbã. Faptul împli-
nit , atunci, a atras multe critici:
Poarta Otomanã ºi Austria au con-
siderat o încãlcare a Convenþiei de
la Paris, survenitã în urma Rãzbo-
iului Crimeei (1863 - 1856), însã
în textul din 1858, al acelui act, nu
se stipula ca domnii aleºi în cele
douã Principate sã fie persoane se-
parate. Practic, procesul de unifi-
care a început în 1848 cîn cei doi
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Ieri, 24 ianuarie, Craiova a ºtiut sã oma-
gieze Unirea Principatelor Române, aºa
cum a fãcut-o de-a lungul timpului. Câteva
sute de persoane au fost alãturi de oficia-
litãþi la acþiunile organizate de Prefectura
Dolj,  în colaborare cu Garnizoana Craio-
va ºi Primãria Municipiului Craiova,   pen-

tru celebrarea Micii Uniri, aºa cum este
cunoscut în istorie actul de la 24 ianuarie
1859. Mesajul a fost unul foarte clar, aºa
cum era necesar, în acest An Centenar :
atunci s-a pus prima „piatrã” la constitui-
rea Statului Naþional Unitar Român, con-
stituit la 1 decembrie 1918.

domnitori din Moldova ºi Þara Ro-
mâneascã,  Mihail Sturdza, res-
pectiv Gheorghe Bibescu  au
semnat uniunea vamalã între cele
douã Principate. În 1862, Alexan-
dru Ioan Cuza unificã cele douã
Parlamente ºi, de aici, încolo, pu-
tem vorbi, ºi în plan politic, de o
singurã þarã – România.

Începutul unei naþiuni
Ieri, câteva sute de craioveni

au þinut sã participe, în Piaþa „A.I.
Cuza”, alãturi de oficialitãþi, la ce-
lebrarea actului de acum 159 de
ani, cel care a pus bazele Statului
Naþional Unitar Român. Ceremo-
nia a debutat prezentarea onoru-
lui militar cãtre oficialitãþi, a con-
tinuat cu intonarea Imnului Naþi-
onal al României ºi cu o slujbã
religioasã. Au urmat alocuþiunile
oficialitãþilor: „În calitate de repre-
zentant al Guvernului în teritoriu,
transmit mesajul ministrului Afa-
cerilor Interne, Carmen Danie-
la Dan : „Unirea Principatelor
Unite este pentru fiecare dintre
noi mai mult  decât un reper isto-

ric. Ea reprezintã primul pas al
României Unite, de care ne bucu-
rãm astãzi. Sunt convinsã cã fie-
care dintre noi ne dorim o þarã
sigurã ºi prosperã, în care sã ne
creºtem copiii ºi sã le transmitem
tradiþia ºi valorile naþionale nea-
tinse”. Nu numai ca prefect, dar
ºi ca român împãrtãþesc aceste în-
demnuri” -  Dan Narcis Purcã-
rescu, prefect al judeþului Dolj;
„Ziua de 24 ianuarie a consfinþit
naºterea unei naþiuni, prin abilita-
te politicã ºi excelenþã diplomati-
cã, prin maturitate ºi echilibru în
tratativele interne, prin fermitate
ºi mãiestrie în cele externe. Ea rã-
mâne sã reprezinte, aºa cum spu-
nea însuºi cel care personificã
Mica Unire, „triumful unui prin-
cipiu mântuitor ºi înãlþarea unei
naþii întregi”. Închei, readucând în
memorie, câteva cuvinte asupra
cãrora ar trebui sã reflectãm, ale
celui care a condus primul Gu-
vern al României unite,  Barbu
Catargiu: „Nu este destul Unirea
între þãrile surori; ne trebuie ºi
unirea între fiii ei. Aºa numai,
vom consolida pentru veacuri ma-
rele fapt de astãzi; aºa numai, vom
pãstra locul nostru între naþiile
Europei, unde ne aflãm, de astãzi,
înscriºi”. Este un concept ºi în
prezent actual” -  Ion Prioteasa,
preºedinte al Consiliului Judeþean
Dolj; „Actul de atunci a fost cel
care a dat imboldul pentru consti-
tuirea Statului Unitar Român. Aºa
cum spunea  Mihail Kogãlnicea-
nu , „Unirea, naþiunea a fãcut-o. ”
Craiova a fost în primele rânduri,
aici fiind un puternic centru unio-
nist, iar domnitorul Alexandru Ioan
Cuza a vizitat Craiova la câteva luni
de la alegere” -  Stelian Bãrãgan,
viceprimar al Craiovei.

Cuza ºi Craiova
Activitãþile au continuat cu de-

puneri de jerbe de flori, din par-

tea instituþiilor de stat , partide po-
litice, asociaþii profesionale, etc.,
la statuia lui Alexandru Ioan Cuza.
La sfârºitul ceremoniei, în tradi-
þionala Horã a Unirii s-a strâns
asistenþa, nelipsind oamenii poli-
tici, indiferent de culoarea politi-
cã. Dar, amintind de statuia Dom-
nitorului, credem cã sunt nece-
sare câteva precizãri. Aceasta a
fost ridicatã la iniþiativa, din 1909,
a deputatului de Dolj,  Miºu Pop
Lãcriþa, prin subscripþii publice,
fonduri personale ºi ajutoare de la
prieteni. Comanda a fost realizatã
de  Raffaelo Romanelli, sculp-
tor din Florenþa, la atelierul aces-
tuia fiind realizat ºi monumentul
din Iaºi al Domnitorului. Miºu Pop
a dorit amplasarea în locul unde
se aflã ºi astãzi, dar, în acei ani,
nu a obþinut acceptul autoritãþilor,
astfel cã a fost montatã în str.
„Sf. Dumitru ”, pe o moºie a sa.
În 1916, trupele germane de ocu-
paþie au transferat-o în Germania,
dar la intervenþia prim-ministrului
Alexandru Marghiloman, pe
lângã mareºalul von Mackensen,
s-a reuºit reauducerea în Craio-
va. În 1935, primarul Craiovei,
Constantin Negrescu, a dispus
instalarea sa în spaþiul de lângã
Hotelul Minerva, iar din 1944 se
aflã pe locul actual. Dar revenind
la sãrbãtorirea Zilei de 24 ianua-
rie, meritã menþionate date care
þin de legãtura lui Alexandru Ioan

Cuza cu Craiova, cuprinse în vo-
lumul „De la Alexandru Ioan Cuza
la Carol I”, autori Luchian C.
Deaconu ºi Otilia C. Gherghe,
Editura SITECH, anul 2000. La
26 iunie 1859, A.I.Cuza a sosit la
Craiova, venind dinspre Turnu Se-
verin.  Iatã ce se menþioneazã în
lucrarea autorilor, citând Monito-
rul Oficial al României de atunci,
precum ºi alte surse : „...Mãria Sa
ajunse în capitala României Mici.
Aici avu loc o primire splendidã.
Se duse mai întâi la biserica Mai-
cãi – Preciste, unde asistã la ser-
viciul divin.  ... Primirea domni-
torului s-a fãcut pe locul numit
Cântarul de piatrã, acolo unde
sunt astãzi Grãdina Mihai Bravul
ºi Facultatea de Agronomie. ...
Petre Danielescu, unul dintre
miile de craioveni care au luat
parte la acest evenimentîºi amin-
teºte: „Din cotro va fi venit în
oraº, lumea de astãzi nu mai ºtie;
ºtie numai cã tot oraºul Banilor
era în picioare. Bãrbaþi de toate
vârstele, femei ºi copii, cu þãra-
nii de la sate, s-au strâns la Cân-
tarul de piatrã, în câmpia netedã
de lângã biserica Obedeanu”. ...
Lumea striga cât o lua gura, de
credeai cã tot pâmântul o lua în
sus... ªi au jucat mult ºi bine,
pânã seara, craiovenii, cãci aºa
domnitor frumos, de viþã româ-
neascã, nu mai vãzuserã ei pânã
atuncea pe pãmântul lor”.
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Reamintim cã pe 1 iunie 2012,
Florin Gorunescu, prodecanul
Facultãþii de Farmacie din cadrul
Universitãþii de Medicinã ºi Far-
macie (UMF) Craiova, a fost
arestat preventiv, iar la sfârºitul
aceleiaºi luni a fost trimis în ju-
decatã pentru comiterea infrac-
þiunii de luare de mitã în formã
continuatã. Potrivit procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, care au fãcut cercetãrile
împreunã cu ofiþerii Serviciului
Judeþean Anticorupþie Dolj, incul-
patul, care a fost prins în flagrant,
a primit, în luna februarie 2012
ºi în intervalul 24 – 31 mai 2012,
de la mai multe persoane denun-
þãtoare, toate studente ale sale, un
total de 2.300 de euro pentru pro-
movarea examenelor. Judecat în
stare de arest preventiv, Florin
Gorunescu a fost condamnat în
noiembrie 2012, de magistraþii
Tribunalului Dolj, la 2 ani de în-
chisoare cu executare. Atât pro-
decanul, cât ºi procurorii au for-
mulat apel împotriva acestei sen-
tinþe, apel care s-a înregistrat pe

Mai exact, pe 23 decembrie
2017, poliþiºtii din cadrul Poliþiei
Municipiului Bãileºti au fost sesi-
zaþi cu privire la faptul cã Anica
Vîlcea, de 86 de ani, din comuna

Este a doua sentinþã pe fond!

Fostul prodecan al Facultãþii de Farmacie din CraiovaFostul prodecan al Facultãþii de Farmacie din CraiovaFostul prodecan al Facultãþii de Farmacie din CraiovaFostul prodecan al Facultãþii de Farmacie din CraiovaFostul prodecan al Facultãþii de Farmacie din Craiova
condamnat la închisoare cu suspendare pentru mitãcondamnat la închisoare cu suspendare pentru mitãcondamnat la închisoare cu suspendare pentru mitãcondamnat la închisoare cu suspendare pentru mitãcondamnat la închisoare cu suspendare pentru mitã

A ucis-o pe bãtrâna care l-a surprins la furat

Fostul prodecan al Facultãþii de Farma-
cie din Craiova, Florin Gorunescu, acuzat
de luare de mitã în formã continuatã, ºi-a
aflat a doua condamnare... Trimis în jude-
catã pentru cã a primit câte 50 de euro de
la 27 de studenþi ca sã-i treacã la examen,
Florin Gorunescu a fost condamnat, prima
oarã, în noiembrie 2012, de judecãtorii Tri-
bunalului Dolj, la 2 ani de închisoare cu exe-
cutare. Sentinþa respectivã a fost desfiin-

þatã de Curtea de Apel Bucureºti, care a dis-
pus rejudecarea cauzei, la Tribunalul Bucu-
reºti. Numai cã judecãtorii de aici au resti-
tuit dosarul la procuror, pentru refacerea
urmãririi penale. Abia pe 15 ianuarie 2016
dosarul a ieºit din procedura camerei preli-
minare, ºi, dupã doi ani de proces, marþi, 23
ianuarie a.c., Tribunalul Bucureºti l-a con-
damnat la 1 an de închisoare cu suspendare.
Nici aceastã hotãrâre nu este definitivã.

12 decembrie 2012 pe rolul Cur-
þii de Apel Craiova. Pe 1 martie
2013, Florin Gorunescu a fost
eliberat din penitenciar, dupã ce
hotãrârea de înlocuire a arestãrii

preventive cu obligarea de a nu
pãrãsi þara a rãmas definitivã la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie. Pe parcursul judecãrii apelu-
lui, Gorunescu a cerut ºi a obþi-
nut strãmutarea judecãrii dosaru-

lui, pe 27 martie 2013 Curtea de
Apel Craiova hotãrând scoaterea
acestuia de pe rolul instanþei, ca-
uza fiind preluatã de Curtea de
Apel Bucureºti.

S-a refãcut rechizitoriul

Pe 3 iunie 2013 magistraþii bu-
cureºteni au admis atât apelul pro-
decanului Gorunescu, cât ºi pe cel
al procurorilor Parchetului de pe

lângã Tribunalul Dolj, dispunând re-
judecarea cauzei, însã la Tribunalul
Bucureºti. Dosarul s-a înregistrat
ulterior la Tribunalul Bucureºti, in-
stanþã care, la sfârºitul anului 2013
a decis restituirea cauzei la procu-
ror pentru refacerea rechizitoriului.
Procurorii craioveni l-au refãcut, iar
în noiembrie 2015 s-a înregistrat la
Tribunalul Bucureºti noul dosar, în
care Florin Gorunescu a fost trimis
în judecatã pentru douã infracþiuni
de luare de mitã în formã continua-
tã, una cu 13 ºi alta cu 14 acte ma-
teriale (mai exact 27 de studenþi care
au „cotizat” cu câte 50 de euro pen-
tru a promova examenul). Dupã
analizarea în procedura camerei pre-
liminare a actelor de urmãrire pe-
nalã, judecãtorii Tribunalului Bucu-
reºti au decis, pe 15 ianuarie 2016,
sã înceapã judecarea procesului,
respingând toate cererile ºi excep-
þiile formulate de inculpat.

Dupã doi ani de judecatã, marþi,
23 ianuarie a.c., judecãtorii de la
Tribunalul Bucureºti au pronunþat
sentinþa, a doua condamnare pe
fond a inculpatului. ªi de aceastã
datã a fost gãsit vinovat, însã a pri-
mit o pedeapsã mai micã, respec-
tiv 1 an de închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de în-
cercare de 3 ani: „condamnã pe
inculpatul Gorunescu Florin la
pedeapsa de 1 an închisoare (...)
Dispune suspendarea condiþiona-
tã a executãrii pedepsei pe durata
unui termen de încercare de 3 ani.
Deduce perioada prevenþiei de la
31.05.2012 la 01.03.2013. Obli-
gã inculpatul la plata sumei de
8.000 lei, cu titlu de cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Cu drept de apel
în termen de 10 zile de la comuni-
care. Pronunþatã în ºedinþã publi-
cã azi, 23.01.2018”, se aratã în
hotãrârea instanþei.

Un tânãr de 20 de ani, din comuna Caraula, a fost
arestat preventiv, în cursul zilei de marþi, în baza
mandatului emis de Tribunalul Dolj pe numele sãu,
pentru comiterea infracþiunilor de omor ºi violare de
domiciliu. Poliþiºtii ºi procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au stabilit cã tânãrul, pe 23 decembrie
anul trecut, a ucis o bãtrânã de 82 de ani, din Caraula,
care l-a surprins în casa ei, unde intrase la furat.

Caraula, judeþul Dolj, a fost gãsitã
decedatã, cu un cuþit în spate, la
domiciliul sãu, unde locuia singu-
rã. La faþa locului s-a deplasat o
echipã operativã complexã însoþi-

tã de procuror criminalist ºi medic
legist, care au constatat faptul cã
victima a fost gãsitã cu faþa în sus
pe podeaua camerei cu un cuþit de
bucãtãrie în zona toracicã poste-
rior. A fost demaratã o anchetã,
sub coordonarea unui procuror
criminalist de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj, reuºindu-se
identificarea autorului, Ilie Maldãr,
de 20 ani, din comuna Caraula,
persoanã inclusã în cercul de bã-
nuiþi încã din primele cercetãri
efectuate de oamenii legii. În cur-
sul zilei de luni, 22 ianuarie a.c.,
tânãrul a fost ridicat pentru audi-
eri, la final fiind reþinut pe bazã de
ordonanþã emisã de procuror, pen-
tru 24 de ore. Potrivit anchetatori-
lor, din cercetãri a reieºit cã, în ziua
respectivã, în jurul orei 12.00, in-
culpatul Ilie Maldãr a pãtruns în
imobilul situat în comuna Carau-
la, sat Caraula, strada Digului, nr.
28, „cel mai probabil pentru a sus-
trage bunuri, iar în momentul în
care a fost observat ºi recunoscut
de victimã a procedat la uciderea
acesteia, în încercarea de a nu fi
reclamat organelor judiciare. Ast-
fel, inculpatul a folosit un cuþit
pe care victima îl folosea în bu-
cãtãrie, iar ulterior exercitãrii
agresiunii s-a speriat, context în

care a abandonat arma crimei la
locul comiterii faptei”, dupã cum
au reþinut procurorii în referatul
prin care au cerut arestarea pre-
ventivã a autorului. Tânãrul a re-
cunoscut comiterea faptei abia
dupã ce a fost pus în faþa probe-
lor strânse de anchetatori.

Marþi, 23 ianuarie a.c., Ilie Mal-
dãr a fost prezentat Tribunalului
Dolj, cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de in-
stanþã, care i-a emis mandat pe o

perioadã de 30 de zile: „Admite
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune ares-
tarea preventiva a inculpatului
Maldãr Ilie pe o perioadã de 30
de zile, începând de la data de
23.01.2018, pânã la data de
21.02.2018, inclusiv. Cu contesta-
þie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în ºedinþa
din Camera de Consiliu de la
23.01.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.
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Autoritãþile locale spun cã, ju-
decând dupã modul cum se alcã-
tuieºte, bugetul din 2018 nu poate
fi comparat cu nici unul din anii
anteriori. De aceea, a atras atenþia
primarul Craiovei, Mihail Genoiu,
varianta de buget din acest an nici
nu va mai putea fi prezentatã într-
o broºurã, care sã fie conceputã
comparativ cu anii precedenþi, aºa
cum se obiºnuia. „Pânã acum pu-
team sã comparãm bugetul anului
care urmeazã cu cel anterior. Anul
acesta, diferenþa este foarte mare,
încât, dacã am face o comparaþie
cu cel din 2017, ar fi ca ºi cum am
compara douã lucruri în douã uni-
tãþi de mãsurã diferite. Deci nu
suportã comparaþie”, a comentat
edilul Craiovei.

 Croit dupã reguli noi
Bugetul are o componentã care

vine de la Ministerul Finanþelor ºi
care reprezintã procent din tot ceea
ce se încaseazã pe raza oraºului ca
impozit pe venit. Aceastã compo-
nentã, în 2018, este mult mai micã,
a explicat primarul Craiovei, deoa-
rece impozitul pe venit a scãzut de
la 16% la 10%, iar la persoanele
cu venituri sub 2.000 de lei este
zero. „În situaþia asta, ar fi însem-

Bugetul Craiovei, pe repede înainteBugetul Craiovei, pe repede înainteBugetul Craiovei, pe repede înainteBugetul Craiovei, pe repede înainteBugetul Craiovei, pe repede înainte

Varianta actualizatã a proiectu-
lui Contractului-cadru ce va regle-
menta condiþiile acordãrii asisten-
þei medicale, a medicamentelor ºi
a dispozitivelor medicale în cadrul
sistemului de asigurãri sociale de
sãnãtate pentru anul 2018, ca ur-
mare a negocierilor ºi consultãri-
lor cu organismele profesionale ºi
reprezentanþii furnizorilor de ser-
vicii medicale, a fost postatã pe
site-ul CNAS (www.cnas.ro).

Proiectul prevede cã începând
cu data de 1 iulie a.c. asiguraþii vor
putea obþine medicamentele cu ºi
fãrã contribuþie personalã de la ori-
care farmacie din þarã aflatã în
contract cu sistemul asigurãrilor
sociale de sãnãtate. Actuala regle-
mentare, conform cãreia farmacia
trebuie sã fie în contract cu ace-
eaºi casã de asigurãri de sãnãtate
ca ºi medicul prescriptor, va mai
fi aplicatã doar pentru medicamen-
tele care fac obiectul contractelor
cost-volum-rezultat.

Similar, ºi investigaþiile paracli-
nice recomandate de medicii aflaþi
în contract cu sistemul asigurãri-
lor sociale de sãnãtate vor putea fi
efectuate de la 1 iulie a.c. la orica-

Primãria Craiova lucreazã, la aceastã orã, la definitivarea
bugetului pentru 2018. Mai întâi, propunerile vor fi afiºate
pe site-ul primãriei spre dezbatere, iar apoi vor fi supuse
votului consilierilor. Autoritãþile atrag atenþia cã, în momentul
în care va fi publicat pe site-ul primãriei, bugetul va fi doar
la nivelul lui 2016, dar va suporta o echilibrare masivã la
jumãtatea anului.

nat ca bugetul lui 2018 sã conþinã
aceastã componentã mai micã ºi
bugetul sã fie mai mic decât în anii
anteriori. Cel puþin, cu aceastã di-
ferenþã din cota ce vine de la Mi-
nisterul Finanþelor. Numai cã Gu-
vernul a stabilit, prin legea buge-
tului, cã vor fi echilibrate bugete-
le localitãþilor la nivelul anului
2016. Deci, la sumele încasate de
la Ministerul Finanþelor, în 2016,
se va completa de cãtre Guvern
din alte surse”, a menþionat pri-
marul Mihail Genoiu.

Sunt aºteptate douã echilibrãri
bugetare

 Asta înseamnã, mai susþin au-
toritãþile, cã ºi municipiul Craio-
va, ca toate celelalte oraºe din
þarã, va avea asigurat, la început
de an, bugetul la nivelul lui 2016.
Pe parcursul anului însã, pe mã-
surã ce încasãrile la bugetul de
stat vor creºte ºi se va depune ºi
situaþia financiarã a primãriei la
nivelul lui 2017 - al cãrui termen
legal este de data de 31 mai – se
va produce cea de-a doua echili-
brare bugetarã. De aceastã datã,
bugetul va creºte, ajungând sã fie
similar celui din 2017. „Deci,
Guvern va veni ºi va aduce acele
cote defalcate suplimentate, în
aºa fel încât bugetul sã ajungã la
nivelul lui 2017”, a declarat edi-
lul Craiovei.

Investiþiile cresc cu 1%
Reprezentanþii municipalitãþii au

dat, din nou, asigurãri ferme cã,
în ciuda modului diferit de creio-
nare a bugetului, plus cheltuielile
suplimentare ce intervin în acest
an, investiþiile nu vor avea de su-
ferit. Lucrãrile angajate deja din
anii anteriori se vor termina ºi vor
fi începute proiecte noi. „Ceea ce
pot eu sã vã garantez este faptul
cã, chiar dacã apar, în 2018, chel-
tuieli suplimentare faþã de anul
2017 - mã refer la cheltuieli lega-
te de majorãrile salariale, vauche-
rele de vacanþã sau alte cheltuieli
– nici o clipã nu vor afecta buge-
tul de investiþii. Aºa cum am pro-
mis, îl vom duce la cel puþin 1%
peste 2017. Asta înseamnã cã nu
vom vitregi oraºul de la nici un
leu alocat investiþiilor”, a punctat
primarul Mihail Genoiu.

Bugetul trebuie sã fie gata
pânã la 18 februarie

Termenul-limitã pânã la care Pri-
mãria Craiova trebuie sã aibã bu-
getul aprobat este data de 18 fe-
bruarie. Pânã atunci, autoritãþile tre-
buie, aºadar, sã creioneze varianta
bugetarã pentru 2018, pe venituri
ºi cheltuieli, inclusiv lista de inves-
tiþii, iar propunerile acestea sã fie
postate pe site-ul instituþiei, pentru
a fi consultat de cetetãþeni. La rân-
dul lor, craiovenii vor fi invitaþi sã
dezbatã forma de buget într-o în-
tâlnire publicã, pe care o va orga-
niza tot municipalitatea. Dupã ce
va parcurge ºi acest pas, proiectul
de venituri ºi cheltuieli al munici-
piului Craiova va fi pus pe ordinea
de zi a unei ºedinþe de consiliu,
pentru a fi votatã de consilierii
municipali.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ce aduce nou contractul-cadru din Sãnãtate
Noul contract-cadru vizeazã creºterea accesului persoane-

lor asigurate la medicamente ºi servicii medicale, debirocra-
tizarea ºi transparentizarea activitãþii furnizorilor de servicii
medicale, dar ºi disciplina contractualã a acestora, anunþã
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate (CNAS).

re furnizor de profil din þarã, indi-
ferent cu ce casã de asigurãri de
sãnãtate se aflã acesta în relaþii
contractuale.

Noi servicii ce vor fi oferite
de medicul de familie

În pachetul de servicii medicale
de bazã pentru asiguraþi se intro-
duc noi servicii ce vor fi oferite de
medicul de familie, cum ar fi mã-
surarea continuã a tensiunii arte-
riale pentru 24 de ore (Holter-TA),
eliberarea adeverinþei pentru înca-
drarea în muncã a persoanelor afla-
te în ºomaj ºi eliberarea fiºei sinte-
tice pentru copilul încadrat în grad
de handicap.

În ambulatoriul de specialitate
pentru specialitãþile clinice, medicii
care au obþinut competenþã/atestat
de studii complementare pentru în-
grijiri paliative, certificaþi de Minis-
terul Sãnãtãþii, vor putea acorda
pânã la patru consultaþii/trimestru/
asigurat pentru acest tip de îngri-
jiri. Totodatã, se vor putea acorda
servicii de îngrijire paliativã la do-
miciliu asigurate de echipe multidis-
ciplinare, formate din medic, asis-
tent, psiholog ºi kinetoterapeut.

Pentru accesul asiguraþilor la
servicii medicale în cadrul cabine-
tului medical din asistenþa medica-
lã primarã ºi la cabinetul din am-
bulatoriu pentru specialitãþile clini-
ce s-a precizat cã programul de
activitate de 35 de ore pe sãptã-
mânã se asigurã în minim 5 zile pe
sãptãmânã.

Pacienþii cu afecþiuni oncologice
nu mai au nevoie de

bilet de internare
Pacienþii cu diagnostic oncolo-

gic confirmat, aflaþi în Programul
naþional de oncologie, se vor pu-

tea prezenta fãrã bilet de internare
pentru spitalizarea continuã. Asi-
guraþii vor putea transmite casei de
asigurãri de sãnãtate ºi prin poºtã
documentele necesare pentru apro-
barea unui dispozitiv medical.

Pentru debirocratizarea activitã-
þii furnizorilor de servicii medica-
le, medicamente ºi dispozitive me-
dicale, în proiectul noului Con-
tract-cadru unele obligaþii con-
tractuale sunt eliminate sau revi-
zuite, iar procesul de contractare
este simplificat prin eliminarea uno-
ra din documentele solicitate în
prezent ºi trecerea la transmiterea

documentelor numai în format
electronic. Totodatã, se prevede
obligaþia existenþei semnãturii elec-
tronice pentru toþi medicii care fur-
nizeazã servicii în relaþie con-
tractualã cu casa de asigurãri de
sãnãtate.

Medicii prescriptori vor avea
obligaþia generalã sã respecte pro-
tocoale terapeutice de prescriere
a medicamentelor, respectiv rezu-
matul caracteristicilor produsului
(RCP), pentru medicamente care
nu au protocoale terapeutice. În-
cepând cu 1 iulie 2018, medicii
prescriptori vor trebui sã respec-
te avertizãrile Sistemului Informa-
tic al Prescripþiei Electronice
(SIPE), precum ºi  informaþiile
puse la dispoziþie pe pagina web a
CNAS referitoare la faptul cã me-
dicamentul respectiv se prescrie
cu respectarea protocoalelor tera-
peutice sau, dupã caz, cã este un
produs biologic.

Spitalul care nu elibereazã pre-
scripþia medicalã necesarã la exter-
narea asiguratului va fi sancþionat
cu reþinerea sumei de 200 de lei
pentru fiecare caz externat la care
s-a constatat nerespectarea obliga-
þiei. O sancþiune similarã se aplicã
ºi în cazul furnizorilor din asistenþa
medicalã ambulatorie pentru specia-
litãþi clinice, inclusiv celor de medi-
cinã fizicã ºi de reabilitare.

RADU ILICEANU
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Mica Unire de la 24 ianuarie
1859 a fost celebratã, aºa cum
se cuvine, ºi de elevii ºi cadrele
didactice ale Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova. În
Sala de conferinþe „Ion Zamfi-
rescu” a unitãþii ºcolare a avut

„Hora Unirii” la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”

loc un seminar, în cadrul cãruia
prof. univ. dr. Cezar Avram, di-
rectorul Institutului de Crecetãri
Socio-Umane „C. Nicolãescu-
Plopºor”, ºi conf. univ. dr. Mi-
hai Ghiþulescu, de la Faculta-
tea de ªtiinþe Sociale a Univer-

sitãþii din Craiova, au prezentat
semnificaþia acestei sãrbãtori.
De asemenea, profesorii, elevii
ºi pãrinþii  s-au prins în „Hora
Unirii”, þinând sã marcheze im-
portanþa zilei de 24 ianuarie.

CRISTI PÃTRU

„„„„„Împreunã pentruÎmpreunã pentruÎmpreunã pentruÎmpreunã pentruÎmpreunã pentru     România”România”România”România”România”
ºi „100 pentru 100”ºi „100 pentru 100”ºi „100 pentru 100”ºi „100 pentru 100”ºi „100 pentru 100”

Prof. Cristian Pãtraºcu, directorul Liceului
de Transporturi CFR din Craiova:

„Mã bucur cã sunteþi alãturi de noi, iar invitaþii prezentaþi de cole-
gul meu sper sã fie prezenþi ºi la alte acþiuni pe care liceul nostru le
vor organiza anul acesta. O sã mã limitez la câteva mici idei, aºa cum
am fãcut ºi data trecutã. Deja vorbim de o datã trecutã. Atunci,
haideþi sã organizãm un ºir de astfel de evenimente, adicã o micã
contribuþie pe care fie ºcoala, fie fiecare dintre noi sã o aducem în
vederea îndeplinirii idealurilor. Sã facem o Românie puternicã !. Asta
este educaþia pe care ºcoala trebuie sã încerce sã o dea elevilor de
astãzi. Sã le oferim teme serioase, teme de cunoaºtere. Adicã prin
cunoaºterea celor care au reprezentat ceva”

Marþi, 23 ianuarie 2018, la Liceul de Trans-
porturi CFR din Craiova,  s-a organizatt Con-
ferinþa judeþeanã „24 Ianuarie 1859 – Împre-
unã pentru România”. Manifestarea, care s-a
dorit a fi o dezbatere densã ºi serioasã a avut
ca subiect principal fiind Unirea Moldovei cu
Þara Româneascã. Evenimentul s-a desfãºu-
rat în Sala de Consiliu a unitãþii de învãþãmânt
mai sus menþionatã, care s-a dovedi a fi neîn-
cãpãtoare pentru numãrul mare de partici-

panþi.  Istorici, profesori, academicieni, jur-
naliºti, studenþi ºi elevi, cu toþii s-au strâns
pentru a marca acest moment ºi pentru a da
startul proiectului “100 pentru 100”, proiect
gândit de studenþii basarabeni din Craiova, o
idee interesantã, care va face parte din pale-
ta amplã de activitãþi dedicatã aniversãrii a
100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Româ-
nia, moment pe care îl vom sãrbãtori, aºa cum
se cuvine, pe 27 martie 1918.

„Ne-am gândit sã plantãm 100
de copaci, fiecare copac va fi plan-
tat de câte o personalitate localã,
de câte un doljean, care, prin acti-
vitatea sa, prin munca sa, prin
efortul sãu propriu ºi personal, a
reuºit sã facã ceva pentru comu-
nitatea localã, pentru cel del de lân-
gã el, a fãcut ca viaþa noastrã a
tuturor sã fie un pic mai frumoa-
sã”, a  explicat Liuba Eremia, pre-
ºedintele Asociaþiei Studenþilor Ba-
sarabeni din Craiova. Plecând de
la aceastã idee, conducerea Liceu-
lui CFR Craiova  a hotãrât sã plan-

teze împreunã cu invitaþii, în cur-
tea liceului un stejar, acesta având
o simbolisticã aparte în istoria po-
porului român.

„Studenþii basarabeni
s-au implicat foarte mult”
Printre invitaþii de mar-

cã la Conferinþa Judeþeanã
“24 Ianuarie 1859 - Împre-
unã pentru România” s-au
remarcat: Nicolae Mihai,-
cercetãtor specialist la In-
stitutul de Cercetãri Socio-
Umane C.N.”Nicolãescu
Plopºor”, prof.univ.dr Di-
nicã Ciobotea, de la Facul-
tatea de Istorie ºi ªtiinþe So-
ciale, prof.dr Tudor Nedel-

cea, preºedintele Fundaþiei „Scri-
sul Românesc”, Dan Lupescu, di-
rectorul Revistei Ramura, dr. Ivo
Gheorghiev, liderul etnicilor ro-
mâni din Bulgaria, Liuba Eremia,
preºedintele Asociaþiei Studenþilor
Basarabeni din Craiova ºi Filip
Savic, vicepreºedintele Asociaþiei
Studenþilor Timoceni. „Evenimen-
tul de astãzi, (n.r marþi, 23 ianua-
rie) face parte dintr-un proiect, pe
care l-am gândit a se realiza în trei
pãrþi, prima conferinþã a avut loc
în urmã cu o lunã de zile, iar cea
de-a treia conferinþã este progra-
matã pentru primãvara acestui an.
Partenerul principal al proiectului
este Asociaþia Studenþilor Basara-

beni din Craiova. Studenþii basa-
rabeni, coordonaþi de liderul lor,
Liuba Eremia s-au implicat foarte
mult, au pus cu toþii umãrul ºi
sperãm sã iasã ceva frumos ºi
util...”, a precizat prof. Sorin
Fira, moderatorul manifestãrii.

Ideea unirii celor douã formaþiuni
statale nu a fost împãrtãºitã

de unii boieri moldoveni
Unirea celor douã principate a

fost un proces care a început în
1848. La 24 ianuarie 1859, Aduna-
rea Electivã a Þãrii Româneºti s-a
pronunþat pentru alegerea ca domn
a lui Alexandru Ioan Cuza, realizând
astfel unirea Þãrii Româneºti cu
Moldova. Anul 1848. Europa este,
din nou, în fierbere. Au loc nume-
roase revoluþii, impulsionate de ideile
naþionalismului, ce se rãspândesc în
toate sferele societãþii. În provinciile
locuite de români reapare ideea uni-
rii, care putea fi fãcutã în momen-
tul în care contextul internaþional era
favorabil. Se face un prim pas:
Gheorghe Bibescu desfiinþeazã
Vama din Focºani, principalul punct
vamal al Þãrii Româneºti, aflat la
graniþa cu Moldova. n timpul Rãz-
boiului Crimeii (1853-1856), unirea
Principatelor devine un subiect de
discuþie tot mai întâlnit, acþionân-
du-se pentru realizarea dezideratu-
lui. În acest sens, un rol important
a jucat propaganda unionistã, care
ºi-a desfãºurat activitatea îndeosebi
în Franþa, deoarece împãratul Na-
poleon al III-lea era principalul li-
der politic internaþional care susþi-
nea ideea unirii celor douã Princi-
pate româneºti. Prin încheierea Tra-
tatului de pace de la Paris (30 mar-
tie 1856), atât Moldova cât ºi Þara
Româneascã erau puse sub protec-
þia colectivã a marilor puteri euro-
pene, urmând sã se constituie Di-
vanuri ad-hoc - adunãri cu rol con-

sultativ, având misiunea de a
face propuneri referitoare la
concretizarea unirii Principa-
telor. La început, ideea unirii
celor douã formaþiuni statale
nu a fost împãrtãºitã de unii
boieri moldoveni, care nu do-
reau limitarea rolului Moldo-
vei în cadrul viitorului stat ºi,
de asemenea, refuzau muta-
rea capitalei la Bucureºti.

MARGA BULUGEAN
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Uniforme de elevi ºi de pionieri,
fotografii ºi imagini video din con-
cedii la munte ºi la mare, jocurile
„Nu te supãra, frate!”, fanioane,
insigne, pãpuºi „Arãdeana”, dis-
curi ºi casete cu muzicã pioniereas-
cã, revistele „ªoimii patriei” ºi
„Cutezãtorii”, gazete de perete,
cãrþi, caiete - toate vor deveni ob-
iecte cu valoare istoricã certã dacã
le donaþi Muzeului Olteniei.

Secþia de Istorie-Arheologie a
instituþiei lanseazã astãzi Campania
„Copilãria în comunism”, prin
intermediul cãreia invitã doljenii sã
doneze sau sã împrumute tempo-
rar instituþiei obiecte din perioada

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Doljenii pot dona obiecte pentru constituirea
expoziþiei „Copilãria în comunism”

comunistã (1948-1989), în scopul
îmbogãþirii patrimoniului cultural
muzeal local cu piese relevante ºi
amenajãrii unei expoziþii temporare
în care sã fie reconstituitã, într-o
manierã cât mai fidelã, atmosfera
copilãriei din perioada comunistã.

Reprezentanþii muzeului spun cã
procedura de donaþie cãtre institu-
þie este extrem de simplã, implicând
doar prezenþa donatorului (având
obligatoriu asupra sa Cartea de
Identitate) ºi semnarea unei decla-
raþii de donaþie. Doritorii pot solici-
ta detalii suplimentare la numãrul de
telefon 0251/417.756 sau prin
email: muzeulolteniei@yahoo.com.

La 24 ianuarie 2018 s-au împli-
nit 159 de ani de la Unirea Princi-
patelor Române. Cunoscut ºi sub
numele de „Mica Unire”, acest
major eveniment este considerat a
fi primul pas important pe calea în-
fãptuirii statului naþional unitar ro-
mân, dupã ce, la 5/17 ianuarie 1859,
Alexandru Ioan Cuza este ales în
unanimitate domn al Moldovei, iar
la 24 ianuarie / 5 februarie este ales
ºi domn al Munteniei. Þelul comun
de unire a românilor într-un singur
stat a fost atins la 1 decembrie
1918, când a avut loc Unirea Tran-
silvaniei, Banatului, Criºanei ºi Ma-
ramureºului cu România.

Tabloul lui Theodor
Aman, „Hora Unirii
la Craiova”,
prezentat în copie

Momentul a fost marcat ºi de
Muzeul Olteniei din Craiova, prin
deschiderea unei expoziþii cuprin-
zând aproape 40 dintre cele mai
reprezentative piese din patrimo-
niul instituþiei, legate de evenimen-
tele din anul 1859. Un important
loc îl ocupã, desigur, celebrul ta-
blou „Hora Unirii la Craiova”,
prezentat într-o copie dupã origi-

Litografii, medalii, fotografii ºi cãrþi vechi,Litografii, medalii, fotografii ºi cãrþi vechi,Litografii, medalii, fotografii ºi cãrþi vechi,Litografii, medalii, fotografii ºi cãrþi vechi,Litografii, medalii, fotografii ºi cãrþi vechi,     în expoziþiaîn expoziþiaîn expoziþiaîn expoziþiaîn expoziþia
„Oltenia ºi Unirea Principatelor”„Oltenia ºi Unirea Principatelor”„Oltenia ºi Unirea Principatelor”„Oltenia ºi Unirea Principatelor”„Oltenia ºi Unirea Principatelor”

Fotografii vechi, medalii, litografii, tablouri,
cãrþi ºi mai multe obiecte care au fost folosite
la Biserica „Madona Dudu” în timpul vizitei la
Craiova a domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
în 29 iunie 1959, sunt expuse, zilele acestea,
la Secþia de Istorie-Arheologie a Muzeului Ol-
teniei (strada „Madona Dudu” nr. 14.) Intitu-

nalul pictat de Theodor Aman ºi
aflat astãzi la Muzeul Naþional de
Artã al României, de la Bucureºti,
fiind clasat în categoria Tezaur.
Lucrarea redã un moment istoric
important, la care Aman a fost
martor, aflându-se la Craiova la 9
octombrie 1857, datã la care avea
loc prima datã hora unirii. Scena
se desfãºoarã în timpul nopþii, pri-
lej pentru pictor de a-ºi dovedi
mãiestria în folosirea clar-obscu-
rului prin alternanþa zonelor întu-
necate cu cele luminoase, precum
ºi în aglomerarea dinamicã a per-
sonajelor din prim plan.

Obiecte folosite
la ceremonia
Te Deum cu ocazia
vizitei domnitorului
la Craiova

Vizitatorii pot admira litografiile
Solemnitatea deschiderii Divanului
Ad-hoc la 29 septembrie 1857, la
Bucureºti, litografia Proclamaþia
Înãlþimei sale Domnitorului cãtre
sãtenii clãcaºi, 1864, ca ºi o lito-
grafie înfãþiºându-l pe domnitorul
Barbu Dimitrie ªtirbei, 1851. În-
tre cele ºapte medalii expuse se aflã
Medalia jubiliarã „50 de ani de la

Unirea Principatelor”, 1909, Me-
dalia comemorativã „Alexandru
Ioan Cuza”, 1873, ºi Medalia „40
de ani de la abdicarea lui A.I.
Cuza”, 1906.

De asemenea, sunt prezentate
mapa de birou care i-a aparþinut
lui Alexandru Aman ºi cãlimara lui
Gheorghe Chiþu, precum ºi o se-
rie de fotografii cu Eugeniu Cara-
da, Ion C. Brãtianu, C.A. Rosseti,
G. Opran, Elefterie Cornetti,
Gheorghe Chiþu, Theodor Aman,
Alexandru ºi Artistia Aman, cu
domnitorul A.I. Cuza ºi împãratul
Napoleon III, ºi un album de fa-
milie - Ion Titulescu ºi Theodor
Aman. Expoziþia mai cuprinde un
agheasmatar, o cupã ºi alte obiec-
te folosite la ceremonia Te Deum
cu ocazia vizitei domnitorului A.I.
Cuza în Craiova, în data de 29 iu-
nie 1859, la Biserica „Madona
Dudu”.

Un volum dedicat
Monumentelor
Eroilor din judeþul
Dolj va fi lansat
pe 1 Decembrie

Potrivit ºefului Secþiei de Is-
torie-Arheologie a Muzeului Ol-

teniei, Radu Dumitrescu, expo-
ziþia „Oltenia ºi Unirea Princi-
patelor” este prima dintr-o serie
de evenimente pe care instituþia
le va organiza în acest an ºi le va
dedica Centenarului Marii Uniri.
„Cu aceastã ocazie, pregãtim o
mare expoziþie dedicatã marelui
moment 1 Decembrie 1918. Tot
atunci va fi lansat un volum de-
spre monumentele din judeþul
Dolj ridicate în memoria celor
care au pierit pe câmpul de lup-
tã, sacrificându-ºi viaþa pentru
idealul naþional. Va fi un volum
destul de complex, pentru cã ne-
cesitã foarte multã documentare
atât în arhivã, cât ºi pe teren.
Vom lua sat cu sat, vom fotogra-

fia toate monumentele, vom în-
cerca sã luãm mãrturii orale de
la oameni”, a precizat Radu Du-
mitrescu.

Dedicate Centenarului Marii
Uniri vor fi ºi douã expoziþii or-
ganizate de Muzeul Olteniei în
colaborare cu Primãria munici-
piului Craiova, care urmeazã sã
fie prezentate fie în Piaþa „Mihai
Viteazul”, fie pe strada „A.I.
Cuza”. „Una va cuprinde Primul
Rãzboi Mondial ºi Marea Unire
în imagini din colecþia muzeului,
iar cealaltã va fi o foto-expoziþie
ce va reda monumente pe care le
vom fotografia pentru volum”, a
adãugat ºeful Secþiei de Istorie-
Arheologie.

latã „Oltenia ºi Unirea Principatelor”, expozi-
þia care le reuneºte este dedicatã împlinirii a
159 de ani de la „Mica Unire” - Unirea Princi-
patelor Române. Expoziþia va putea fi vizitatã
pânã în luna iunie ºi este prima dintr-o serie
de evenimente pe care instituþia le va dedica,
în acest an, Centenarului Marii Uniri.
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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 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
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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
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13:00 Telejurnal TVR 2
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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)
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(R)
05:20 5 minute de istorie cu
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05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:30 Maºina de bani
09:10 Garduri
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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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SÂMBÃTÃ - 27 ianuarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Eurovision 2018 (R)
17:20 Eurovision 2018 (R)
18:15 Exclusiv în România
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Culisele Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Recurs la moralã
01:00 Tezaur folcloric (R)
01:55 Zon@ IT (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Viaþa satului (R)
05:05 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 New York
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal feminin: U Cluj -

Mãgura Cisnãdie
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10Mythica: The Necroman-

cer
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Rãtãcitoarea: o nouã luptã
2012, Germania, Cehia, Dramã
00:20 Phoenix (R)
1998, SUA, Crimã, Dramã
02:10 Rãtãcitoarea: o nouã luptã

(R)
2012, Germania, Cehia, Dramã
04:10 Telejurnal TVR 2 (R)
05:00 Memorialul Durerii (R)
05:55 Imnul României
06:00 New York (R)

TVR 2

08:15 Reþeaua de socializare
10:15 Te iubesc, Beth Cooper!
12:00 Noua viaþã a lui Paul

Sneijder
14:00 Renãscut din cenuºã
16:25 Goana dupã aur
18:25 Bad Santa 2
20:00 Orbirea
21:45 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
23:55 Viaþã, primele semne
01:35 Resident Evil: Capitolul

final
03:25 Molly Hartley: Exorcizarea
05:05 Eu sunt Hercule

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Supraveghetorul
2011, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Naufragiatul
2000, SUA, Aventuri, Dramã
15:30 Nuntã în familia noastrã
2010, SUA, Comedie
17:30 Face toþi banii
2012, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 O familie de coºmar
2010, SUA, Comedie
00:15 Piraþii din Caraibe: Pe ape

ºi mai tulburi (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Supraveghetorul (R)
2011, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (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 Camera 309
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 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

08:30 O femeie excentricã
10:30 La bloc (R)
12:45 Doamna din viaþa mea

(R)
14:15 Trucurile pasiunii (R)
16:15 La bloc
18:30 Tipic masculin
20:30 La limita extremã
23:00 Resident Evil: Dispariþia
01:00 La limita extremã (R)
03:15 Cine A.M
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:00 Regele Ralph
1991, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
14:00 Lassie
1994, SUA, Aventuri, Familie
16:00 Observator
16:45 Dansul dragostei
2006, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 Frumoasa adormitã
1959, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Mister, Romantic,
Dragoste

21:30 Capcanã pentru pãrinþi
1998, SUA, Comedie
00:00 Sã moarã Romeo (R)
2000, SUA, Acþiune
02:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
03:00 Dansul dragostei (R)
2006, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic, Dragoste
04:45 Barbie ºi surorile ei într-o

poveste cu ponei
2013, SUA, Animaþie, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

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

ardelenii
1981, România, Aventuri,

Comedie
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 Bravo, ai stil! All Stars
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Asta-i România! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Nunta mutã
2008, România, Comedie,

Dramã
16:00 Cântecele mãrii
1970, România, Rusia, Come-

die, Muzical
18:00 Focus 18
19:30  Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Traficantul de arme
2005, Franta, SUA, Crimã,

Dramã, Thriller
00:30 Decepþie mortalã
2011, Canada, Crimã, Mister,

Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Traficantul de arme (R)
2005, Franþa, SUA, Crimã,

Dramã, Thriller
05:45 Cântecele mãrii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 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 “Faceti jocurile“ - Poker ep. 8
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

DUMINICÃ - 28 ianuarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Handbal feminin: HCM

Rm Valcea - ASC Corona 2010
Brasov

18:10 Lozul cel mare
18:45 #eusuntromnia
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
22:30 Eurovision 2018
23:30 Garantat 100%
00:30 Dosar România
01:25 Ultima ediþie (R)
02:15 Cooltura (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã (R)
06:00 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme
12:00 New York
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Artista, dolarii ºi ardelenii
1980, România, Aventuri
14:30 E vremea ta! (R)
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Artista, dolarii ºi ardelenii

(R)
1980, România, Aventuri
21:25 Campionatul European de

Handbal Masculin
23:10 Duelul pianelor (R)
00:10 Duelul pianelor (R)
01:10 D'ale lu' Miticã (R)
02:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 New York (R)
05:00 Ferma (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:35 Efectul acvatic
09:00 Pe platourile de filmare
09:30 Polul Nord: deschis

pentru Crãciun
11:00 Orbirea
12:45 Intervenþia
14:15 Sideways
16:25 Masa 19
17:55 Ziua Independenþei:

Renaºterea
20:00 Sieranevada
22:50 Tovarãºul miliþian
23:35 Bãieþii nu plâng niciodatã
01:35 Petrecerea cârnaþilor
03:05 The Rocky Horror Picture

Show: Sã o luãm de la capãt

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Naufragiatul (R)
2000, SUA, Aventuri, Dramã
12:00 Ce spun românii (R)
13:30 Face toþi banii (R)
2012, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
15:15 Rocky III
1982, SUA, Dramã
17:15 Sejur cu surprize
2009, SUA, Spania, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hobbitul: O cãlãtorie

neaºteptatã
2012, SUA, Aventuri, Fantastic
00:15 Loviturã de graþie
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:30 O familie de coºmar (R)
2010, SUA, Comedie
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (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 Camera 309
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 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

07:45 Trucurile pasiunii (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Puterea credinþei (R)
14:00 Tipic masculin (R)
16:00 La bloc
18:15 Sanctum
20:30 Pearl Harbor
00:15 Nimfomana Vol. II
02:30 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:15 Frumoasa adormitã (R)
1959, SUA, Animaþie, Familie,

Fantastic, Mister, Romantic,
Dragoste

13:00 Observator
13:30 Capcanã pentru pãrinþi

(R)
1998, SUA, Comedie
16:00 Observator
16:30 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 Cavalerul negru:

Legenda renaºte
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:30 Copiii tatãlui
2006, SUA, Aventuri, Dramã, SF
01:30 Spartacus
2004, SUA, Acþiune, Dramã
03:15 Cavalerul negru:

Legenda renaºte (R)
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

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

ardelenii (R)
1981, România, Aventuri,

Comedie
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Bravo, ai stil! All Stars (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:00 Ochii din umbrã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap
07:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Salutãri de la Agigea
1984, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Jandarmul se însoarã
1968, SUA, Aventuri, Comedie
00:30 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
02:30 Decepþie mortalã (R)
2011, Canada, Crimã, Mister,

Thriller
04:30 Nunta mutã (R)
2008, România, Comedie,

Dramã
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
06:45 Teleshopping (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 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

ep. 9
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 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
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Vând casã 3 came-
re ºi balcon comuna
Izvoare – Dolj - Con-
venabil. Vând teren
intravilan 1 leu / mp.
Telefon: 0725/
223.364.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12.
Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

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

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 25 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:

MUNICIPIUL CALAFAT anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul “Amenajare zonã
de agrement sud – vest municipiul Calafat –
Parcul Tineretului”, propus a fi amplasat în
municipiul Calafat.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr. 1, ºi la  sediul Primãriei Municipiului
Calafat, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 24,
în zilele de luni pânã joi între orele 8,00 – 16,00
ºi vineri între orele 8,00 – 14,00.

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

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã pã-
dure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/
402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiin-
þarea 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 produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi în el, preþ 1000
lei. Telefon: 0765/
261.910.

Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/
661.401.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 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
pentru bãrbaþi, cos-
tum damã (3 piese)
Telefon: 0729/
684.222.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.

Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute ma-
nual . Telefon: 0764/
779.702
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã
- 120 lei, cuverturã
plusatã grena pt pat
ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor
persan 220x 210, 2
apometre 15 lei bu-
cata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.

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 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 re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în funcþi-
une. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei.
Telefon: 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 tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la
eleve sau  studen-
te. Telefon: 0758/
131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

DECESE
Familia anunþã
încetarea din via-
þã a celei ce a
fost POPESCU
FULVIA VIRGINIA.
Trupul neînsufle-
þit se aflã depus la
Capela Cimitirului
Catolic. Înmor-
mântarea va avea
loc în data de
25.01.2018, ora
12.00 la cimitirul
Catolic.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Naþionala de fotbal a României
a fost repartizatã în Grupa a 4-a a
Diviziei C din Liga Naþiunilor, alã-
turi de Serbia, Muntenegru ºi Li-
tuania, la tragerea la sorþi de la
Lausanne. Naþionala tricolorã a
fost cap de serie în acest eºalon
valoric. Partidele se vor disputa
tur-retur în septembrie, octombrie
ºi noiembrie 2018. Câºtigãtoarele
grupelor vor promova în seria
superioarã a ediþiei urmãtoare, iar
ultimele clasate vor retrograda în
seria inferioarã. Pe 2 decembrie
2018 va avea loc tragerea la sorþi
pentru preliminariile Euro 2020.
Cele ºase urne valorice vor fi sta-
bilite pe baza performanþelor din
grupele Ligii Naþiunilor. În divizia
C, a României, câºtigãtoarele ce-
lor patru grupe alãturi de cele mai
bune douã ocupante ale locurilor
secunde vor fi în a treia urnã va-
loricã pentru tragerea la sorþi a
preliminariilor Euro 2020. Celelalte
echipe vor fi în urna a patra valo-
ricã. Preliminariile Euro 2020 se
vor desfãºura în perioada martie-
noiembrie 2019. Cel mai bine cla-
sate echipe în cele patru grupe din
Seria C a Ligii Naþiunilor, care nu
s-au calificat deja la Euro 2020
prin intermediul preliminariilor,
merg în play-off-ul Ligii Naþiuni-
lor (martie 2020). Cele 4 echipe
din play-off vor disputa semifinale
într-o singurã manºã (pe terenul
echipei cu linie de clasament mai

Liga Naþiunilor este o competiþie înfiinþatã de UEFA
pentru a înlocui meciurile amicale ºi  pentru a mai
oferi încã o cale de calificare la Campionatul European.

Dosit în cantonamentul din An-
talya ºi introdus „pe fals” în re-
priza a doua a amicalului pierdut
cu nemþii de la Meppen, atacantul
croat Dominik Glavina a dat sa-
tisfacþie, se pare, deoarece clubul

buna în grupele Ligii Naþiunilor),
iar finalistele se vor duela într-o
singura manºã (gazda va fi trasã
la sorþi). Câºtigãtoarea se calificã
la turneul final care se va disputa
ºi în România.

Prezentarea adversarilor
Serbia a reuºit sã câºtige gru-

pa în preliminariile CM 2018 ºi s-
a calificat la turneul final din Ru-
sia, dupã ce au pierdut un singur
meci, 2-3 în Austria. România ºi
Serbia au jucat patru meciuri di-
recte, fiecare obþinând câte douã
victorii, golaverajul fiind 8-2 pen-
tru sârbi. Selecþioner naþioalei de
pe locul 37 în clasamentul FIFA
este Mladen Krstajic. România ºi
Muntenegru au fost adversare în
preliminariile CM 2018. A fost 1-
1 la Cluj-Napoca, într-un meci în
care Nicolae Stanciu a ratat un
penalty în prelungiri, ºi 0-1 la Pod-
gorica. România are o victorie cu
Muntenegru, a pierdut un alt meci,
iar al treilea s-a terminat nedecis.
Golaverajul este favorabil tricolo-
rilor cu 5-2. Muntenegru ocupã
locul 46 în clasamentul FIFA.
Naþionala Lituaniei a încheiat pe
locul 5 în grupa sa din prelimina-
riile CM 2018. România a jucat de
11 ori cu Lituania, câºtigând de
zece ori ºi pierzând o datã (0-3 la
Cluj). Golaverajul este de 19-6 în
favoarea României. Selecþioner Li-
tuaniei este fostul atacant Edga-

ras Jankauskas, echipa ocupând
locul 147 în clasamentul FIFA.

Contra: „Putem câºtiga grupa”
Cosmin Contra se teme de Ser-

bia, dar spune cã tricolorii pot câº-
tiga grupa: „Avem adversari pu-
ternici. Se putea mai bine, dar,
pânã la urmã, trebuie sã jucãm cu
aceste echipe. Înfruntãm Serbia,
o echipã de Mondiale, am picat din
nou cu Muntenegru, echipã pe care
am arãtat cã o putem învinge. Li-
tuania e o echipã periculoasã, dar,
în general, am avut rezultate bune
împotriva ei. Cred cã putem câº-
tiga Liga Naþiunilor. Va fi greu, dar
sperãm sã câºtigãm grupa. Depin-
de ºi de þintarul pe care-l va face
UEFA. Avem un handicap, pentru
cã primul meci acasã va fi fãrã
spectatori. Va trebui sã fim pre-
gãtiþi 100% la ora începerii me-
ciurilor, iar eu sper cã fotbaliºtii
din strãinãtate vor juca mai mult
la echipele lor de club, sã devinã
titulari ºi sã ne ajute. Am încrede-
re în mine ºi în echipã, s-a vãzut
la ultimele meciuri cã avem o ati-
tudine bunã ºi, dacã o vom pãs-
tra, vom putea câºtiga grupa” a
spus Contra.

Primul meci din 2018 pentru
naþionala de fotbal a României va
fi împotriva reprezentativei simi-
lare a statului Israel, pe 24 ianua-
rie, în deplasare, la Nethanya. Pe
lângã amicalul cu Israel, România
va mai disputa un joc demonstra-
tiv ºi în faþa Suediei, la Craiova,
pe 27 martie. Va fi prima partidã
a echipei naþionale pe noul stadion
„Ion Oblemenco”.

DIVIZIA A

Grupa 1: Olanda, Franþa,
Germania.

Grupa 2: Islanda, Elveþia,
Belgia.

Grupa 3: Polonia, Italia,
Portugalia.

Grupa 4: Croaþia, Anglia,
Spania.

DIVIZIA B

Grupa 1: Cehia, Ucraina,
Slovacia.

Grupa 2: Turcia, Suedia,
Rusia.

Grupa 3: Irlanda de Nord,
Bosnia, Austria.

Grupa 4: Danemarca, Irlan-
da, Þara Galilor.

Atacantul de 25 de ani a semnat un contract pe 4 luni,
cu posibilitate de prelungire pe 3 ani

i-a propus un contract pânã la fi-
nalul acestui sezon jucãtorului de
25 de ani. Dacã va impresiona în
continuare, înþelegerea se va pre-
lungi cu încã 3 ani. Glavina l-a
convins pe Devis Mangia la an-

trenamente, fiindcã antrenorul ita-
lian n-a fost prezent la amicalul
cu Meppen. Croatul este cotat de
site-ul transfermarkt la 450.000
de euro, dar n-a costat niciun ban,
fiind liber de contract. Clubul din
Bãnie prezintã astfel CV-ul jucã-
torului pe care l-a avut în probe
timp de douã sãptãmâni: „Domi-
nik ºi-a început cariera de fotba-
list profesionist la Varteks Varaz-
din (45 de meciuri, 10 goluri ºi
douã pase decisive), apoi s-a dus
la Beitar Ierusalim (26 de meciuri,
3 goluri), Slaven Belupo (36 de
meciuri, 7 goluri ºi 3 pase decisi-
ve), Inter Zapresic (39 de meciuri,
3 goluri ºi 5 pase decisive) ºi la
Rudar Velenje (39 de meciuri, 17
goluri). De asemenea, atacantul
are ºi 11 selecþii în cadrul Naþio-
nalelor de tineret ale Croaþiei ºi un
gol marcat pentru echipa Under-
19 a þãrii sale”. Pe când juca la
Vartkes Varazdin, Glavina a evo-
luat împotriva lui Dinamo Bucu-
reºti în anul 2011, în „dubla” din
UEFA Europa League. Prima de-
claraþie a croatului, publicatã pe
site-ul oficial al clubului, a fost:

„Sunt foarte fericit cã am semnat
cu Universitatea Craiova, o echi-
pã foarte bunã, cu jucãtori foarte
buni ºi cu suporteri frumoºi. Este
un pas important pentru cariera
mea. ªtiu despre rivalitatea cu
Dinamo. Într-adevãr, în urmã cu
ceva ani am oferit un assist pe sta-
dionul Dinamo ºi de data aceasta
sper sã înscriu ºi sã câºtigãm par-
tida de peste o sãptãmânã ºi ju-
mãtate”. Glavina este al patrulea
transfer al Craiovei în iarna aceas-
ta, dupã Alex Mitriþã, cumpãrat
definitiv de la Pescara, Ovidiu Bic,
adus de la Gaz Metan Mediaº, ºi
tânãrul Juncu, de la Ardealul Cluj.
În acest moment, Devis Mangia
are 9 atacanþi pentru cele 3 locuri
din ofensivã: Gustavo, Bãluþã,
Mitriþã, Burlacu, Bãrbuþ, Roman,
Markovic, Mihãilã ºi Glavina.

Douã amicale astãzi
pentru alb-albaºtri
Universitatea Craiova ar trebui

sã susþinã astãzi, în penultima zi
de cantonament în Antalya, douã
meciuri de verificare. Primul va
fi cu Zaglebie Lubin (locul 5 în

prima ligã polonezã), de la ora 14,
ora României, iar cel de-al doilea
cu Ludogoreþ Razgrad (liderul
campionatului Bulgariei), de la ora
17, ora României. Ludogoreþ,
campioana Bulgariei în ultimele 6
ediþii ale campionatului, este deja
un adversar tradiþional al Univer-
sitãþii, cele douã echipe întâlnin-
du-se ºi în vara trecutã, dar ºi
acum 3 ani, de fiecare datã bul-
garii câºtigând cu 1-0. În primele
meciuri oficiale din 2018, Ludo-
goreþ o va întâlni, în 16-imile Eu-
ropa League, pe AC Milan, fosta
adversarã a ªtiinþei din prelimina-
riile aceleiaºi competiþii. Interesant
este cã Ludogoreþ Razgrad, la
care evolueazã românii Cosmin
Moþi ºi Claudiu Keºeru, tocmai l-
a cumpãrat recent pe golgheterul
lui Zaglebie Lubin, Jakub Swier-
czok, al doilea golgheter din Ek-
straklasa în acest sezon, cu 16
goluri, pentru care a plãtit 750.000
de euro. Jakob Swierczok este
vãzut ca a patra soluþie pentru
postul de vârf în naþionala Polo-
niei, dupã Lewandowski, Milik ºi
Teodorczyk.

DIVIZIA C

Grupa 1: Israel,  Albania,
Scoþia.

Grupa 2: Estonia, Finlanda,
Grecia, Ungaria.

Grupa 3: Cipru, Bulgaria,
Norvegia, Slovenia.

Grupa 4: Lituania, Munte-
negru, Serbia, România.

DIVIZIA D

Grupa 1: Andora, Kazahstan,
Letonia, Georgia.

Grupa 2: San Marino, Moldo-
va, Luxemburg, Belarus.

Grupa 3: Kosovo, Malta,
Insulele Feroe, Azerbaijan.

Grupa 4: Gibraltar, Liechten-
stein, Armenia, Macedonia.
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