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Un bãrbat de 35 de ani, din
comuna doljeanã Terpeziþa, a
fost arestat preventiv pen-
tru  30  de  z i l e ,  i er i  dupã-
amiazã, în baza mandatului
emis pe numele sãu de Tri-
bunalul Dolj, pentru tenta-
t ivã  de  omor.  În  urmã cu
aproximativ o lunã, acesta
ºi-a lovit mama cu securea
în cap ºi  a dispãrut,  f i ind
prins acum, în comuna ªim-
nicu de Sus.
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Rezumându-ºi viziunea pro-
prie asupra justiþiei franceze, în
numai 45 de minute, la Curtea
de Casaþie, preºedintele Emma-
nuel Macron a dezamãgit asis-
tenþa. El a confirmat luni, 15 ia-
nuarie a.c., între altele, cã do-
reºte sã suprime Curtea de Jus-
tiþie a Republicii (CJR), singu-
ra instanþã abilitatã sã judece
miniºtrii pentru delictele comi-
se pe timpul mandatului lor,
aceastã competenþã revenind
instanþelor obiºnuite. Dar, pe
acest subiect, ºeful statului
francez „s’est toutefois montre
evasif”, cum scrie „Le Point”.
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Pentru cã ultimele zile au fost destul de friguroase,
temperaturile coborând noaptea ºi dimineaþa chiar
pânã la minus zece grade Celsius, autoritãþile sanita-
re avertizeazã asupra riscului apariþiei unor afecþi-
uni provocate de ger. Cele mai frecvente în aceastã
perioadã sunt pneumoniile ºi infecþiile cãilor respi-
ratorii, dar au fost ºi destule situaþii în care pacienþi
aflaþi deja sub supraveghere cu afecþiuni cronice au
fost diagnosticaþi cu complicaþii medicale.
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Guvernul Dãncilã: Toader
rãmâne ministru al Justiþiei, ca
independent sprijinit de coaliþie

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader,
se va regãsi pe acelaºi post ºi în Guver-
nul Dãncilã, ca ministru independent, el
nefiind asumat politic, ci doar sprijinit
de coaliþia de guvernare PSD-ALDE, au
precizat, ieri, pentru Mediafax, surse
politice. „Tudorel Toader nu e asumat
nici de PSD, dar nici de ALDE. E asumat
de coaliþie, practic, dar ca ministru inde-
pendent politic, pentru cã vrem ca la
acest portofoliu sã fie un ministru apo-
litic”, au arãtat sursele citate. Precizãrile
survin dupã ºedinþa coaliþiei de ieri. Li-
viu Dragnea, Cãlin Popescu Tãriceanu
ºi Daniel Chiþoiu au discutat, ieri, în bi-
roul preºedintelui Camerei Deputaþilor,
întâlnirea având loc în contextul în care
vineri CEx PSD va valida lista de mi-
niºtri ºi programul de guvernare.

Eurodeputatul Daniel Buda
cere demisiile lui Dragnea
ºi Tãriceanu, dupã rãspunsul
expediat Comisiei Europene

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL)
a declarat, ieri, într-o conferinþã de pre-
sã, cã neliniºtile care vin de la nivel
european referitoare la sistemul juridic
din România sunt legate de cheltuirea
banilor europeni, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX. „Cer public demi-
sia lui Liviu Dragnea din funcþia de pre-
ºedinte al Camerei Deputaþilor ºi a lui
Cãlin Popescu Tãriceanu din cea de
preºedinte al Senatului ca urmare a scri-
sorii expediate preºedintelui ºi vicepre-
ºedintelui CE deoarece un astfel de
comportament dovedeºte o irespon-
sabilitate crasã care pune în pericol in-
teresele României la nivelul UE. Româ-
nia riscã sã o ia pe urmele Poloniei,
avem de-a face cu un asalt asupra legi-
lor justiþiei. Nu poþi sta în UE, sã spui
cã aparþii acestui spaþiu încãlcând prin-
cipiile ºi valorile care au stat la baza
UE. Nu poþi sã beneficiezi de 35 de mi-
liarde de euro, comportându-te cum
vrei tu cu aceºti bani. Neliniºtile care
vin de la nivel european vizavi de sis-
temul juridic din România sunt legate
de cheltuirea banilor europeni. Faptul
cã se discutã condiþionarea fondurilor
europene de respectarea statului de
drept nu îl putem ignora, România ris-
cã sã ajungã, dacã nu respectã stan-
dardele minimale ale statului de drept,
sã piardã bani europeni”, a spus Buda.
Potrivit acestuia, comportamentul lui
Dragnea ºi Tãriceanu demonstreazã cã
aceºtia „nu înþeleg nimic” din ce se în-
tâmplã în spaþiul european.
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Creºterea tuturor elementelor
de cost la nivelul producþiei ºi de-
precierea leului vor determina
scumpiri cu 6-8% la alimentele de
bazã, a declarat ieri, într-o con-
ferinþã de presã, Dragoº Frumo-
su, preºedintele Federaþiei Sindi-
catelor din Industria Alimentarã
- FSIA. „S-a scumpit energia, s-
au scumpit gazele ºi celelalte uti-
litãþi. Sigur, acestea nu reprezin-
tã mult în costurile de producþie,
dar au o influenþã. S-a mai scum-
pit, însã, ºi transportul, fiind ma-
jorate preþurile la carburanþi, oda-
tã cu creºterea accizelor. Toate
acestea vor determina majorarea
cu 6-8% a preþurilor alimentelor
la raft, ºi sã ºtiþi cã 6% nu e deloc puþin”, a
spus Dragoº Frumosu.

Liderul sindical a mai arãtat cã „70% din
carnea folositã ca materie primã vine din

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, susþine
cã în cadrul Consiliului JAI îl va întreba pe
omologul sãu din Danemarca de ce autoritãþile
din aceastã þarã preferã sã critice România ºi
nu adreseazã o cerere privind garanþia în ceea
ce priveºte condiþiile de detenþie din þara noas-
trã. “Citesc faptul cã Lars Lokke Rasmussen,
premierul Danemarcei, a cerut astãzi, în Adu-
narea Parlamentarã a Consiliului Europei, ac-
celerarea procedurilor pentru extrãdarea infrac-
torilor strãini ºi un sistem mai dur pentru sanc-
þionarea þãrilor care nu respectã standardele în
domeniul drepturilor omului. Reamintesc cã
instanþa supremã din Danemarca a decis în 2017
cã patru cetãþeni români, acuzaþi de trafic de
persoane, nu pot fi extrãdaþi deoarece condiþii-
le din penitenciarele din România le-ar încãlca
drepturile. În 2017 am avut trei întrevederi cu
ministrul Justiþiei din Danemarca, douã între-
vederi cu ambasadorul Danemarcei la Bucureºti,
iar douã delegaþii parlamentare din Danemarca

Istoricul Neagu Djuvara s-a
stins din viaþã, ieri, la vârsta de
101 ani. Istoric, diplomat, filo-
zof, jurnalist ºi romancier, Nea-
gu Djuvara a fost una dintre cele
mai îndrãgite personalitãþi cultu-
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import, la fel ºi 20% din laptele folosit ca
materie primã sau 5% din produsele de
panificaþie-patiserie, care vin congelate. În
aceste condiþii, deprecierea leului se va ve-
dea în preþurile de la raft”. Dragoº Frumo-

su estimeazã cã majorãrile de
preþuri la alimente se vor ma-
nifesta începând din luna mar-
tie, pentru cã „pânã atunci mai
sunt încã stocuri ºi consumul
e mai mic”.

Preºedintele FSIA a mai spus
cã producãtorii de alimente nu
vor putea absorbi aceste creºteri
de costuri, astfel încât sã atenu-
eze scumpirile, majoritatea fiind
la limita supravieþuirii. „Pentru a
evita scumpirile, firmele mici -
cum sunt cele de patiserie sau car-
mangerie - ar trebui sã se închi-
dã efectiv, iar firmele mari, care
lucreazã pe schimburi, sã renun-
þe la producþia de pe un schimb”.

În fine, liderul sindical a mai arãtat cã „ta-
xele de raft pe care le percep marii retaileri
adaugã 25-30% la preþul cu care produsele
ies de pe poarta fabricilor”.

A murit istoricul Neagu Djuvara, una dintre
cele mai îndrãgite personalitãþi ale României

Toader, reacþie dupã ce premierul danez a denunþat condiþiile penitenciarelor din mai multe þãri, ca urmare a blocãrii unor extrãdãri în România:

Mã întreb de ce Danemarca preferã criticile la adresa
noastrã, în loc sã ne adreseze solicitarea în scris

au vizitat România, pe aceeaºi temã! De fiecare
datã am convenit asupra faptului cã le vom oferi
garanþii scrise pentru detenþia în condiþii cores-
punzãtoare, urmând sã ne adreseze o solicitare
scrisã în acest sens! Mã întreb oare de ce au-
toritãþile din Danemarca preferã atitudinile cri-
tice la adresa României, în loc sa ne adreseze
solicitarea în scris, astfel cum am tot conve-
nit? Mâine la Sofia, în cadrul Consiliului JAI, îi
voi adresa aceeaºi întrebare, ministrului justi-
þiei din Danemarca”, a scris Tudorel Toader pe
Facebook, miercuri seara.

Reacþia, dupã ce premierul Danemarcei, Lars
Lokke Rasmussen, a cerut, la Consiliul Euro-
pei, accelerarea procedurilor pentru extrãdarea
infractorilor strãini ºi un sistem pentru sancþio-
narea þãrilor care nu respectã standardele din
penitenciare, în contextul blocãrii extrãdãrii unor
cetãþeni români.

Curtea Supremã de Justiþie din Danemarca a
decis în 2017 cã patru cetãþeni români acuzaþi

de autoritãþile române de trafic de persoane nu
pot fi extrãdaþi deoarece condiþiile din peniten-
ciarele din România le-ar încãlca drepturile.

În acest context, Lars Lokke Rasmussen,
premierul Danemarcei, a cerut miercuri, în
Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei,
accelerarea procedurilor pentru extrãdarea in-
fractorilor strãini ºi un sistem mai dur pentru
sancþionarea þãrilor care nu respectã standar-
dele în domeniul drepturilor omului. “Pur ºi sim-
plu nu este corect ca state precum Danemarca sã
ajungã sã gãzduiascã infractori strãini din cauza
condiþiilor proaste din penitenciarele þãrilor de ori-
gine”, a afirmat Lars Lokke Rasmussen la Stras-
bourg, potrivit site-ului agenþiei Reuters. “Avem
nevoie de un sistem care sã fie mai dur cu þãrile
care nu îºi îndeplinesc obligaþiile în domeniul drep-
turilor omului. În acelaºi timp, avem nevoie de un
sistem care sã nu exercite interferenþe prea mari
asupra þãrilor care trateazã cu seriozitate dreptu-
rile omului”, a spus Rasmussen.

rale ale României, apreciat pen-
tru spiritul sãu, pentru eleganþa
ºi pentru erudiþia sa.

Neagu Djuvara s-a nãscut la
Bucureºti într-o familie aristocra-
tã de origine aromânã. Tatãl sãu,

Marcel Djuvara, ºef de promoþie
la Politehnica din Berlin-Charlotten-
burg în 1906, cãpitan de geniu în
armata românã, a murit în cursul
marii epidemii de gripã spaniolã din
1918. Tinca Grãdiºteanu, mama
sa, aparþinea ultimei generaþii dintr-
un neam de mari boieri munteni.

Neagu Djuvara ºi-a fãcut stu-
diile la Paris, licenþiat în litere la
Sorbona ºi doctor în drept - Pa-
ris, 1940. A luat parte la campa-
nia din Basarabia ºi Transnistria
ca elev-ofiþer de rezervã (iunie -
noiembrie 1941), fiind rãnit
aproape de Odesa. Din 1984 a fost
secretar general al Casei Româ-
neºti de la Paris, pânã dupã de-
cembrie 1989, când a revenit în
þarã. Pânã în 1998, este profesor
- asociat la Universitatea din Bu-
cureºti. E membru de onoare al
Institutului de Istorie „A.D. Xe-
nopol” din Iaºi ºi al Institutului de

Istorie „N. Iorga” din Bucureºti.
Istoricul Neagu Djuvara a fost

decorat, în septembrie 2016, la
Palatul Cotroceni, cu Ordinul Na-
þional Steaua României în grad de
Cavaler, distincþie înmânatã de pre-
ºedintele Klaus Iohannis. ‘’Dom-
nule preºedinte, mã simt foarte
mãgulit ºi, trebuie sã spun, cam
strivit aºa de întâmplãri, ca la o
sutã de ani sã mai am prilejul de a
primi recompensã sau decoraþii ºi
mã simt mititel de tot ºi vã mulþu-
mesc din suflet pentru cuvintele
pe care le-aþi spus. Vã mulþu-
mesc!’’, spunea, la acea ceremo-
nie, Neagu Djuvara.

În 2017, ºeful statului a semnat
un decret privind acordarea “gra-
dului de general de brigadã – cu o
stea, în retragere, domnului colo-
nel, în retragere, veteran de rãzboi
Djuvara Neagu-Bunea din Minis-
terul Apãrãrii Naþionale”.
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MIRCEA CANÞÃR

Rezumându-ºi viziunea proprie asupra jus-
tiþiei franceze, în numai 45 de minute, la Cur-
tea de Casaþie, preºedintele Emmanuel Ma-
cron a dezamãgit asistenþa. El a confirmat
luni, 15 ianuarie a.c., între altele, cã doreºte
sã suprime Curtea de Justiþie a Republicii
(CJR), singura instanþã abilitatã sã judece
miniºtrii pentru delictele comise pe timpul
mandatului lor, aceastã competenþã revenind
instanþelor obiºnuite. Dar, pe acest subiect,
ºeful statului francez „s’est toutefois montre
evasif”, cum scrie „Le Point”. CJR a fost
vehement criticatã, dupã judecarea lui Chris-
tine Lagarde, actualul director general al FMI,
în decembrie 2016, în „afacerea de arbitraj
Bernard Tapie”. Cu toate acestea, preºedin-
tele francez crede cã trebuie datã o definiþie
precisã „responsabilitãþii ministeriale”. Numai
cã în discursul sãu, primul pe problemele jus-
tiþiei, Emmanuel Macron s-a dovedit pe con-
tre-pied, cerând judecãtorilor ºi procurorilor
„sã coboare pe pãmânt”, în efectuarea actu-

lui de justiþie. El a refuzat, în acelaºi timp, sã
fie de acord cu mai multã independenþã par-
chetelor decât deþin momentan. „Eu cred
profund cã parchetele trebuie lipite de autori-
tatea Ministerului Justiþiei, dar vom veghea
la independenþa lor”. Numirea procurorilor,
dupã avizul conform al CSM, un organism
independent, va rãmâne neschimbatã, con-
stituind singurul mod de a înfãptui politica
penalã avutã în vedere de guvern ºi în acelaºi
timp de a evita orice bãnuialã de ingerinþã.
Emmanuel Macron a reiterat faptul cã niciun
procuror nu a fost numit în funcþie fãrã avi-
zul CSM dupã 2012, ºi ministerul Justiþiei nu
poate da indicaþii individuale procurorilor,
„principiu intangibil” care va fi neclintit. De
asemenea, preºedintele Republicii a mai ce-
rut, aproape imperativ, o justiþie mai eficace
ºi mai multã lizibilitate – care poate fi cititã
cu uºurinþã – pentru cetãþeni. Poziþia lui Em-
manuel Macron nu a satisfãcut magistraþii
francezi. Înainte de  a lua cuvântul, Bertrand

Louvel, preºedintele Consiliului Superior al
Magistraturii ºi primul preºedinte al Curþii de
Casaþie, dar ºi Jean Claude Marin, procuro-
rul general, au pledat pentru mai multã inde-
pendenþã a parchetelor franceze. Organiza-
þiile profesionale de magistraþi sesizaserã, încã
de anul trecut, Consiliul Constituþional pe
aceastã temã, estimând cã subordonarea par-
chetelor Executivului este neconstituþionalã.
Rãspunsul primit se cunoaºte, în sensul cã
„subordonarea a fost consideratã conformã
cu Constituþia”. Pe de altã parte, tot potrivit
preºedintelui Republicii, „este importantã asi-
gurarea independenþei Ministerului Public”.
Sã mai amintim cã inspecþia judiciarã este
subordonatã guvernului, de mai multã vre-
me. Destul de evaziv, dar deloc întâmplã-
tor, Emmanuel Macron a mai spus: „Eu cred
în necesitatea unei politici penale, definitã
de Executiv, rãspunzãtor în faþa Parlamen-
tului ºi aplicatã de parchete. ªi mai cred cã,
dacã am merge mai departe, am sucomba

în faþa unei fascinaþii, care constã în a con-
funda independenþa cu o formã de puritate
absolutã”. Sã recunoaºtem, o afirmaþie nu
uºor de decriptat. În rest, aceeaºi suprapo-
pulare a penitenciarelor ºi la francezi, re-
vendicate fiind 15.000 de locuri, dar ºi ne-
voia de modernizare imediatã. O soluþie de
executare a pedepselor mici ar fi aceea a
transformãrii acestora în „muncã în intere-
sul general”, cu braþetã electronicã. Fireºte,
este treaba guvernului francez cum îºi con-
cepe politica penalã ºi cum îºi materializea-
zã „ºantierele” avute în vedere, incluzând
simplificarea procedurii penale ºi civile.
Comisia Europeanã „încã” nu ºi-a exprimat
îngrijorarea legatã de reforma de anvergurã
pregãtitã de actualul ministru de Justiþie,
Nicolae Belloubert, ºi nici nu vrem sã ne
imaginãm ca Jean Claude Juncker sau prim-
vicepreºedintele sãu Frans Timmermans, ar
putea spune cã „urmãresc cu îngrijorare
evoluþiile recente din Franþa”.

Intrarea la administraþia Zoo din
Parcul Romanescu se învecineazã
direct cu gardul lupilor. În perime-
trul, mai mult lung decât lat ºi pre-
sãrat cu gropi adânci, ca niºte tran-
ºee, nu se simte nici o miºcare.
Locatarii cu pãr sur ºi înfãþiºare de
câine ºi-au potolit foamea, iar acum
s-au retras la cãldura adãpostului,
unde li s-a aºternut fân curat. Doar
mirosul pronunþat de fiarã circulã
liber dinspre culcuºul lor, printre
ochii laþi, de sârmã, ai gardului.

 La Grãdina Zoologicã, este ora
mesei. Dupã ce au fost hrãniþi lu-
pii, acum urmeazã la rând cãprioa-
rele ºi cerbul. Pe un cãrucior mai
mare, un angajat aduce pale de fân
uscat, pe care le carã dintr-o altã
parte a grãdinii. Masa se compune
dintr-o porþie mare de iarbã, iar grã-
mada, aºezatã cu vârf îndesat, se
clatinã ameninþãtor, aproape sã se
rostogoleascã. Cu îndemânare,
omul o echilibreazã din mers ºi o
conduce mai departe, pe alee.

La masã
În prospeþimea dimineþii, un rã-

get slab, dar totuºi un rãget ade-
vãrat, rãzbate dintr-o clãdire de
birouri, evadând prin ferestrele cu
geamuri termopane. „I-auzi-l!”,
spune administratorul Laurenþiu
Pãun ºi, instinctiv, grãbeºte paºii.

Puiºorul de leu este doar puþin mai
mare decât un pisoi de talie mare ºi
se plimbã, vioi, prin camerã. Miº-
carea lui descrie un arc de cerc, pe
care îl parcurge de mai multe ori,
pânã când medicul veterinar se ho-
tãrâºte sã-l hrãneascã. Aduce de afa-
rã o punguþã cu ficat de pasãre, pe
care o desface. Leon se opreºte
brusc. Sprijinindu-se pe niºte labe
mari, disproporþionale cu trunchiul,
i se cãþãrã pe picioare ca sã-ºi pri-
meascã porþia. Bucãþile de carne dis-
par lacom în gura leului ºi, în foarte
scurt timp, se goleºte toatã punga.

Leon, pisoiul cu rãget de felinã
Când a împlinit vârsta de douã luni ºi douã

sãptãmâni, i s-a pus numele de Leon ºi a fost
trecut pe carne. Într-un fel, i s-a schimbat via-
þa, nu a mai putut sã fie þinut nici în biroul de

lucru al administratorului. Aºa cã pisoiul cu
mers ºi rãget de felinã a fost mutat într-o altã
camerã, una spaþioasã, în care învaþã cum sã
se plimbe în cerc ºi sã-ºi priveascã prada.

Carnea de cal, delicatesã
la masa felinelor

De douã zile, Leon a fost trecut
ºi pe carne. ªi pe carne – adicã alã-
turi de mesele cu lapte, care conti-
nuã sã-i fie administrate cu bibero-
nul, ca-n prima zi. De dimineaþa ºi
pânã seara, este servit, în reprize,
cu câteva sute de grame de carne
roºie. Îngrijitorii aflã cã, într-un timp
foarte scurt, raþie se doveºte a fi prea
micã, neîndestulãtoare. „Preferabil,
sã fie carne de cal. Puiul ºi porcul
nu sunt pe plac felinelor, dar carnea
roºie, cu mult sânge, o topesc”, ofe-
rã explicaþii veterinarul, cãruia Leon
îi linge acum ºi degetele, curãþindu-
le de toate resturile de carne ºi sân-
ge care ar mai fi putut rãmâne. La
vârsta de 2 luni ºi 2 sãptãmâni, puiul
de leu nu prezintã încã nici un peri-
col ºi îngrijitorii, mânaþi de fascina-
þia pe care þi-o dau felinele atunci
când stai în preajma lor, îºi lasã de-
getele prinse în gura micului animal.
Cu primii dinþi, Leon apucã mâna
oamenilor ºi o strânge, dar fãrã pu-
tere. Îngrijitorii se amuzã ºi îl mân-
gâie protector pe creºtet: a crescut
sub ochii lor.

O dimineaþã rece de noiembrie
Puiuþul de leu s-a nãscut acolo, la

Zoo, în dimineaþa zilei de 11 noiem-
brie. Plãpând, ca orice nou-nãscut
care vine pe lume, în primele clipe
de viaþã a avut mare nevoie de aju-
torul mamei pentru a supravieþui, dar
leoaica-mamã nu ºi-a ajutat deloc
puiul. „L-am gãsit aproape mort,
fãcuse hipotermie. L-am luat ime-
diat ºi l-am încãlzit, l-am alimentat
uºor ºi i-am fãcut primul tratament.
În starea în care se afla, nimeni nu
mai credea cã va supravieþui”, po-
vesteºte administratorul Laurenþiu
Pãun, în timp ce îl ridicã sus, apu-
cându-l pe sub labele din faþã, aºa
cum apuci un pisic. În braþele admi-
nistratorului, Leon stã liniºtit doar
câteva clipe, dupã care îºi începe
hârjoana obiºnuitã: într-un gest de
supremã mângâiere, îi cârpeºte omu-
lui o labã - peste creºtet, obraji, ba
chiar ºi peste mustaþã. La aceste tan-
dreþuri, oferinte-n joacã, administra-
torul nu se fereºte deloc.

Dragostea oamenilor
a fãcut minuni

De când l-au descoperit înghe-
þat într-un colþ al adãpostului, aco-
lo unde îl abandonase leoaica, în-
grijitorii s-au strãduit sã facã tot ce
se poate pentru a-l þine cât mai mult
în viaþã. Pe mãsurã ce timpul tre-
cea, corpºorul i se întrema, cãpãta

putere ºi poate-poate cã supravie-
þuia. ªi aºa a început lupta cu viaþa.
Puiul de leu, mic de câte zile, a fost
adus în biroul administratorului ºi
instalat acolo. Mai mult în braþele
lui Laurenþiu Pãun, decât în cuþiuta
care i se pregãtise, Leon a început
sã creascã ºi sã-ºi prindã pe puteri.
De la douã, biberoanele au început
sã se tot înmulþeascã ºi a fost ne-
voie ca, ºi nopþile, îngrijitorii sã des-
cuie uºa biroului ºi sã-l hrãneascã
iar. Medicul veterinar îl vizita zilnic
ºi stabilea dacã a mai luat în greu-
tate. Tratamentele cu vitamine func-
þionau perfect ºi Leon îºi contura,
încet-încet, profilul de felinã. Pânã
când, dintr-odatã,biroul administra-
torului a devenit prea mic, puiul de
leu cãuta spaþiu pentru a se plimba
în cerc, aºa cum obiºnuiesc toþi cei
din familia lui, ºi trebuia mutat.

Confort sporit:
o camerã mai spaþioasã

Camera în care se gãseºte acum
puiul de leu este zona de carantinã a
grãdinii zoologice. Are dimensiunile
unui apartament, cu livingul la intra-
re. Pe jos, gresie matã, o chiuvetã ºi
cam atât, pentru ca leu sã aibã la
dispoziþie cât mai mult loc pentru
plimbare. Într-o altã zonã, care este
separatã cu un grilaj din fier, se gã-
seºte un culcuº din fân curat. În în-
cãpere este cald, chiar trebuie sã te
dezbraci de hainele groase pentru
afarã, dar îngrijitorii i-au amenajat ºi
acest locºor pentru a-l obiºnui cu
detaliile vieþii de supravieþuire din vi-
itorul sãu adãpost. Oricum, Leon
este prea mic ca sã poatã fi þinut din-

colo de gratiile, pe care trupuºorul
lui le trece, acum, dintr-o parte în
alta, fãrã probleme. „Îl mai þinem aici
câteva luni, pânã când devine destul
de puternic, apoi o sã-l mutãm în
adãpostul leilor mari. O sã trebuias-
cã sã-l obiºnuim, aici o sã fie partea
cea mai dificilã”, spune administra-
torul Laurenþiu Pãun, privindu-l me-
ditativ pe Leon.

ªi va fi cel mai frumos leu
al parcului

Este primul leu crescut, încã din
primele zile, la Grãdina Zoologicã
din Craiova. În cei 16 ani de acti-
vitate, medicul veterinar a crescut
doi pui de jaguar, pe Rocky ºi Aka,
dar niciodatã un pui de leu. Este
un experiment ºi pentru el, iar lu-
crul acesta îl fascineazã, ºi în plan
profesional. „O sã fie un leu ade-
vãrat, chiar dacã acum este foarte
drãgãlaº ºi prietenos cu noi. In-
stinctele de felinã nu îi dispar nici-
odatã, dar  noi, cei care îl creºtem
acum, îi rãmânem în memorie ºi
asta ne asigurã o relaþie specialã,
pentru totdeauna, cu Leon”, spu-
ne medicul, sigur pe cunoºtinþele
sale în domeniu, dar ºi pe com-
portamentul puiului de leu.

Îl cheamã Leon, pentru cã aºa l-
au botezat craioveni. ªi numele aces-
ta, cu rezonanþe puternice, alãturi de
norocul cu care a venit pe lume, toa-
te o sã îl ajute sã fie cel mai frumos
leu al parcului, spun îngrijitorii. ªi
va fi exact aºa, atunci când lumina
cenuºie a ochilor i se va risipi ºi va fi
înlocuitã de o duritate ca de oþel.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au menþinut, ieri, mãsura arestãrii
preventive faþã de Florentin Popa,
craioveanul acuzat cã l-a înjunghiat
mortal, cu o baionetã, pe Felix
Cristian Bîscã zis Bimby, de 27 de
ani, în faþa magazinului non-stop
„La Robert”, din cartierul Brazda
lui Novac. Judecãtorii craioveni i-
au respins acestuia cererea de a fi
plasat în arest la domiciliu: „Men-
þine mãsura arestului preventiv dis-
pusã faþã de inculpatul Popa Flo-
rentin prin încheierea nr.221 din
03.09.2017, pronunþatã de judecã-
torul de drepturi ºi libertãþi din
cadrul Tribunalului Dolj. Respin-
ge cererile de înlocuire a mãsurii
arestului preventiv, cu mãsura pre-
ventivã a arestului la domiciliu,
formulatã de cãtre inculpat. Cu

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, miercuri, 24 ianuarie
2018, în urma unui complex de
activitãþi investigativ-operative
efectuat de colectivul din cadrul
Serviciului de Investigaþii Criminale
constituit în cauzã, cu sprijinul
poliþiºtilor Secþiei 3 Poliþie Ruralã
Bucovãþ, Postului de Poliþie ªim-
nicu de Sus ºi Brigãzii de Operaþi-
uni Speciale Craiova, a fost depistat
autorul unei infracþiuni de tentati-
vã de omor, faptã sãvârºitã în ziua
de 22 ianuarie 2018.

Mai exact, potrivit poliþiºtilor,
în urma unui conflict spontan por-
nit pe fondul consulului de alco-
ol, Iulian Fieraru, de 35 de ani, a
lovit-o cu securea în cap pe mama
sa, Mãrioara Dima, de 54 de ani,
la locuinþa comunã. Femeia a fost
transportatã la spital, unde a pri-
mit îngrijiri, medicii legiºti stabi-
lind cã i-a fost pusã viaþa în pri-

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri, 24 ianuarie a.c., a
fost dispusã mãsura reþinerii pe o
perioadã de 24 ore faþã de Marius
Cãlãpãreanu, de 28 ani, din comu-
na Grozeºti, judeþul Mehedinþi,
care, marþi seara, în jurul orei
23.45, a fost depistat de poliþiºti
din cadrul Biroului Rutier condu-
când un autoturism Dacia, pe stra-
da Brestei din Craiova, pe care îl
furase în scop de folosinþã. Mai
mult decât atât, în urma verificã-
rilor efectuate de poliþiºti s-a sta-
bilit cã bãrbatul nu poseda permis
de conducere valabil pentru nici
o categorie de vehicule ºi bãuse,
având o concentraþie de
0,85 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

Pe numele sãu a fost
deschis dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiuni-
lor de furt în scop de fo-
losinþã, conducerea unui
vehicul fãrã permis ºi -
conducerea unui vehicul
sub influenþa alcoolului, iar
ieri a fost prezentat Jude-
cãtoriei Craiova, cu pro-
punere de arestare preven-
tivã pentru 30 de zile.

Criminalul din Brazda lui NovacCriminalul din Brazda lui NovacCriminalul din Brazda lui NovacCriminalul din Brazda lui NovacCriminalul din Brazda lui Novac
nu scapã de arestul preventivnu scapã de arestul preventivnu scapã de arestul preventivnu scapã de arestul preventivnu scapã de arestul preventiv

Magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut,
ieri, arestarea preventivã a criminalului din
cartierul craiovean Brazda lui Novac, res-
pingându-i cererea de a fi plasat în arest la
domiciliu. Florentin Popa, de 31 de ani, din
Craiova, a fost trimis în judecatã pentru co-
miterea infracþiunii de omor, dupã ce l-a în-

junghiat mortal, la începutul lunii septembrie,
anul trecut, pe Felix Cristian Bîscã zis Bimby,
de 27 de ani, în faþa magazinului non-stop
„La Robert”, din cartierul Brazda lui Novac.
Autorul s-a certat de douã ori în noaptea res-
pectivã cu victima, dupã prima ceartã mer-
gând acasã pentru a se înarma cu o baionetã.
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contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa publicã din 25.01.2018”,
se aratã în hotãrârea instanþei.

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au finalizat cercetãrile ºi au dispus,
pe 16 octombrie anul trecut, tri-
miterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a craioveanului Flo-
rentin Popa, de 31 de ani care l-a
înjunghiat mortal pe Felix Cristian
Bîscã zis Bimby, de 27 de ani, în
faþa magazinului non-stop „La Ro-
bert”, din cartierul Brazda lui No-
vac. Potrivit rechizitoriului întoc-
mit în cauzã de procurori, în noap-
tea de 2 spre 3 septembrie 2017,
în timp ce se aflau în faþa magazi-
nului respectiv, între victimã, Fe-
lix Cristian Bîscã, ºi Florentin Popa

s-a iscat un conflict spontan, ge-
nerat în primã fazã de un alt tânãr,
pe fondul consumului de alcool ºi
al unor neînþelegeri mai vechi. Ast-
fel, Florentin Popa l-a împins iniþi-
al pe tânãrul respectiv, s-au înju-
rat, cel din urmã scoþând un bri-
ceag pe care îl avea asupra sa. În
conflict, de partea tânãrului, a in-
tervenit imediat victima, Felix Cris-
tian Bîscã, acesta lovindu-l cu pi-
ciorul pe Florentin Popa.

În urma acestui conflict, care a
fost aplanat de ceilalþi martori pre-
zenþi, Popa, însoþit de doi amici,-
 „a plecat acasã ºi s-a înarmat cu
un cuþit tip baionetã, cu lungimea
totalã de 42 cm, lama având o lun-
gime de 31 cm ºi o lãþime maximã
de 3 cm. Cei trei au revenit apoi la
magazinul non-stop unde se afla

încã victima cu ceilalþi amici ai
lor ºi, la scurt timp între victimã ºi
inculpat s-a reaprins conflictul,
mai cu seamã datoritã faptului cã
victima observase cã inculpatul
purta pe sub haine, în teacã, ba-
ioneta. Conflictul verbal a dege-
nerat, în ciuda faptului cã marto-
rii prezenþi au încercat sã-l apla-
neze, astfel cã inculpatul Popa
Florentin a reuºit sã scoatã cuþitul

tip baionetã din teacã ºi sã înjun-
ghie victima în zona precordialã,
deºi între cei doi se afla interpus
un tânãr. Ca urmare a loviturii
aplicate, victima s-a prãbuºit la
sol, decedând la scurt timp, astfel
cã, la sosirea ambulanþei, echipa-
jul medical a constatat decesul”,
au reþinut procurorii în rechizito-
riul prin care au dispus trimiterea
în judecatã a tânãrului.

Arestat la o lunã dupã ce i-a dat
mamei sale cu securea în cap

Un bãrbat de
35 de ani, din
comuna doljeanã
Terpeziþa, a fost
arestat preventiv
pentru 30 de zile,
ieri dupã-amiazã,
în baza mandatu-
lui emis pe
numele sãu de
Tribunalul Dolj,
pentru tentativã de omor. În urmã cu aproximativ o lunã,
acesta ºi-a lovit mama cu securea în cap ºi a dispãrut, fiind
prins acum, în comuna ªimnicu de Sus.

mejdie, iar bãrbatul a dispãrut ime-
diat dupã comiterea faptei, s-a
sustras de la cercetãri, fiind loca-
lizat abia în cursul zilei de mier-
curi, ºi prins în comuna ªimnicu
de Sus, satul Albeºti. 

În urma continuãrii cercetãrilor
ºi administrãrii întregului probato-
riu în cauzã a fost dispusã pune-
rea în miºcare a acþiunii penale faþã
de inculpat pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de tentativã de omor, ra-
portatã la infracþiunea de violenþã
în familie. Bãrbatul a fost introdus,
pe bazã de ordonanþã de reþinere
pentru 24 ore emisã de procurorul
de caz de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, în Centrul de Re-
þinere ºi Arestare Preventivã Dolj,
iar ieri a fost prezentat Tribunalu-
lui Dolj cu propunere de arestare
preventivã. Instanþa a admis pro-
punerea procurorilor ºi a dispus
arestarea preventivã pentru 30 de
zile a inculpatului.

ªoferi dupã gratii pentru
infracþiuni rutiere

Doi conducãtori auto au fost reþinuþi,
miercuri, pentru comiterea mai multor
infracþiuni rutiere. Unul dintre ei nu este
la prima faptã, fiind condamnat pe fond,
de Judecãtoria Bãileºti, la 1 an, 3 luni ºi 16
zile închisoare cu executare pentru cã
a condus bãut ºi fãrã permis.

Tot miercuri,
dupã cum au mai
precizat reprezen-
tanþii IPJ Dolj, s-
a dispus continua-
rea urmãririi pena-
le faþã de Gabriel Predatu, de 26
ani, din localitatea Galicea Mare,
pentru sãvârºirea infracþiunii de
conducerea unui vehicul fãrã per-
mis de conducere, cel în cauzã fi-
ind reþinut pentru 24 de ore ºi în-
carcerat în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã Dolj. Tânãrul
a fost depistat, pe 21 ianuarie a.c.,
în jurul orei 00.30, de poliþiºti din
cadrul Postului de Poliþie Galicea

Mare, conducând un autoturism
Volkswagen Golf, pe strada Mã-
gurii, din localitate, fãrã a poseda
permis de conducere.

Mai mult decât atât, acesta nu
este la prima faptã de acest gen.
Pe 11 octombrie 2017 a fost con-
damnat de magistraþii Judecãtoriei
Bãileºti la o pedeapsã totalã de 1
an, 3 luni ºi 16 zile închisoare cu
executare pentru conducerea pe

drumurile publice a unui
autovehicul de cãtre o per-
soanã care nu posedã per-
mis de conducere ºi con-
ducerea pe drumurile pu-
blice a unui vehicul de cã-
tre o persoanã care are o
îmbibaþie alcoolicã de pes-
te 0,80 g/l alcool pur în
sânge, dosarul fiind acum
la Curtea de Apel Craio-
va, întrucât inculpatul a
declarat apel, primul ter-
men fiind stabilit pentru 30
ianuarie a.c.
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În ultimele zile temperaturile
maxime au depãºit cu greu zero
grade Celsius, în timp ce minimele
au coborât ºi pânã la minus 10 gra-
de. Gerul s-a resimþit mai tare di-
mineaþa ºi noaptea, însã medicii îi
avertizeazã pe cei cu probleme me-
dicale sã evite pe cât posibil ieºirile,
chiar ºi la amiazã, atunci când tem-
peraturile sunt negative. Probleme
au fost însã ºi pentru cei care nu
acuzau vreo afecþiune cronicã.

Expunerea la frig, de evitat
Medicii îi sfãtuiesc pe doljeni sã

evite expunerea prelungitã la frig.
Ar trebui sã se fereascã mai ales
persoanele vârstnice, copiii, bolna-
vii cu afecþiuni cronice cardio-vas-
culare ºi respiratorii care au fost
avertizaþi sã nu stea prea mult timp
în aer liber în perioadele cu ger.
Pentru a evita astfel de neplãceri
trebuie folosite îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte adecvatã. Spre exem-
plu, îmbrãcãmintea ºi încãlþãmin-

În vederea susþinerii, de cãtre
absolvenþii învãþãmântului liceal,
a Examenului Naþional de Baca-
laureat, în sesiunile anului ºcolar
2017 – 2018 , Comisia Judeþea-
nã de Bacalaureat, în conformi-
tate cu legislaþia în vigoare ºi cu
Hotãrârea Consiliului de Adminis-
traþie al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj,  din data de
23.01.2018, a fãcut cunoscut pla-
nul prin care absolvenþii anilor
trecuþi pot susþine Bacalaureatul.
Astfel, candidaþii din promoþiile
anterioare, care au susþinut, de
cel puþin douã ori, examenul de
Bacalaureat ºi se înscriu pentru
a susþine toate probele, vor achi-
ta o taxã de 280 de lei.

În ceea ce priveºte taxa de în-
scriere/probã de competenþã lin-
gvisticã/digitalã pentru candidaþii
din promoþiile anterioare, care au
susþinut, în sesiunile precedente,
de cel puþin douã ori examinarea,
aceasta este în cuantum de 30 de
lei /probã. De asemenea, a fost sta-
tutatã ºi contribuþia bãneascã (60

Sunt în plinã desfãºurare pro-
grame educaþionale pentru copiii
aflaþi în Centre de Plasament, in-
clusiv cele finanþate din fonduri
europene. Unul dintre acestea este
„Ajungem MARI”, proiect desfã-
ºurat în 25 de judeþe din þarã, prin-
tre care ºi Dolj, pe lângã Bucureºti.
Este vorba de voluntariat, desfã-
ºurat de cei care doresc sã-i ajute
pe micuþii aflaþi în situaþii dificile,
dar este, cel puþin deocamdatã,
penurie de voluntari. De aceea, ini-
þiatorii, reprezentanþii Asociaþiei
„Lindenfeld” au dat ca termen de
înscriere a voluntarilor data de 1
februarie 2018. „Lucrãm în spe-
cial cu copii din Centre de Plasa-
ment de Stat, unii care au suferit
traume în urma instituþionalizãrii ºi
a abandonului din partea familiilor.
Copiii sunt minunaþi ºi au un po-

tenþial pe care, deseori, nu-l cu-
noaºtem. În cei trei ani ºi jumãtate
de când avem acest proiect ne-am
dat seama cã una dintre principa-
lele nevoi a copiilor este susþinerea
lor pe termen lung. Pentru a le oferi
aceste lucruri, facem recrutãri la
fiecare ºase luni, pentru a-i gãsi pe
cei 1.000 de voluntari, fãrã de care
nu se poate continua activitatea”,
a precizat Iarina Taban, fondator
„Ajungem MARI”. Voluntarii sunt
aºteptaþi din 25 de judeþe, la care
se adaugã Bucureºti, ºi se pot în-
scrie, pânã pe 1 februarie, pe
www.ajungemmari.ro, modulul de
voluntariat durând ºase luni, cu
începere din luna aprilie a.c., nefi-
ind nevoie de experienþã în lucrul
cu copiii, aceasta fiind obþinutã prin
training-uri de specialitate.
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Pentru cã ultimele zile au fost destul
de friguroase, temperaturile coborând
noaptea ºi dimineaþa chiar pânã la mi-
nus zece grade Celsius, autoritãþile sa-
nitare avertizeazã asupra riscului apa-
riþiei unor afecþiuni provocate de ger.

Cele mai frecvente în aceastã perioadã
sunt pneumoniile ºi infecþiile cãilor re-
spiratorii, dar au fost ºi destule situaþii
în care pacienþi aflaþi deja sub suprave-
ghere cu afecþiuni cronice au fost dia-
gnosticaþi cu complicaþii medicale.

tea strâmtã nu sunt recomandate
pentru cã nu pãstreazã cãldura.

Persoanele care se expun frigu-
lui trebuie sã poarte cãciulã, fular
ºi mãnuºi. Mersul pe jos – pentru
distanþe mici – este de preferat unor
staþionãri prelungite în aºteptarea
unui mijloc de transport în comun.
Trebuie evitat efortul fizic prea
mare, care suprasolicitã organis-
mul. Este recomandatã, de aseme-
nea, o alimentaþie completã adap-
tatã la vârsta ºi activitatea zilnicã
care sã fie bazatã  pe o hranã cal-
dã, cu multe legume ºi fructe
proaspete, cu aport crescut de vi-
tamine ºi minerale. Acestea cresc
imunitatea ºi protejeazã împotriva
virozelor ºi a infecþiilor respirato-
rii. Este necesarã hidratarea cores-
punzãtoare din care sã nu lipseas-
cã supele calde sau ceaiurile vita-
minizante. Trebuie folosite în limi-
ta toleranþei mierea de albine ºi us-
turoiul ca ºi adjuvante naturale
împotriva rãcelilor.

Bolnavii cronic, cei mai expuºi
riscurilor unor complicaþii

medicale
Medicii spun cã în aceastã pe-

rioadã este de evitat consumul de
alcool ºi cafea, dar ºi fumatul. O
altã recomandare se adreseazã bol-
navilor cronic, sfãtuiþi sã nu uite
de afecþiunea de care suferã ºi sã
urmeze corect tratamentul. Medi-
camentaþia nu trebuie întreruptã
decât cu acordul medicului. Alt-
fel, existã riscul decompensãrii
unor boli grave.

Totodatã, în cazul de apariþiei
unor simptome de rãcealã sau de-
gerãturi pacientul trebuie sã mear-
gã la medic. În niciun caz nu este
recomandatã automedicaþia. ªi în
locuinþã trebuie pãstrat un ambient
adecvat cu temperaturã optimã de
22-24 grade Celsius. Potrivit spe-
cialiºtilor, sub 20 grade intervine
stresul asupra organismului fã-
cându-l vulnerabil ºi incapabil sã

se concentreze sau sã se odihneas-
cã. Un alt sfat este acela de a nu
folosi aragazul pentru încãlzirea
locuinþei.

Unitãþile sanitare, mai ales prin
unitãþile ºi compartimentele de pri-
miri urgenþe, sunt pregãtite ºi sã
acorde asistenþã medicalã pentru
cazurile de hipotermie. Potrivit au-
toritãþilor, Spitalul Judeþean de Ur-
genþã din Craiova are suficiente
paturi pentru a primi eventualele
cazuri de urgenþã ºi medicaþia ne-
cesarã pentru tratarea pacienþilor
cu degerãturi, hipotermie sau
afecþiuni cardiace, care ar putea
ajunge în aceastã perioadã la UPU.

Ministerul Sãnãtãþii a solicitat
sãptãmâna aceasta direcþiilor de
sãnãtate publicã sã ia toate mã-

surile care se impun pentru re-
zolvarea situaþiilor speciale cau-
zate de condiþiile meteorologice
nefavorabile. S-a cerut evaluarea
numãrului bolnavilor de la nive-
lul fiecãrui judeþ care necesitã
transport în vederea efectuãrii
dializei, catagrafierea, prin medi-
cii de familie si cu participarea
asistenþilor comunitari, a bolna-
vilor cronici cu afecþiuni ce ne-
cesitã monitorizare permanentã,
a gravidelor cu risc ºi a celor în
ultimele douã luni de sarcinã, a
copiilor cu afecþiuni care necesi-
tã monitorizare permanentã, per-
soane dependente fizic, vârstnici
cu nevoi speciale.

RADU ILICEANU

Se apropie susþinerea examenului de Bacalaureat, în
anul ºcolar 2017-2018, în februarie fiind prima probã, cea a
susþinerii probelor de competenþe lingvistice ºi digitale. A
fost prezentatã, zilele trecute, metodologia de organizare ºi
desfãºurare a examenului de BAC, cu tot ceea ce presupu-
ne aceasta, una pe care am fãcut-o cunoscutã. În completa-
re, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a comunicat ºi  noile
taxe care trebuie achitate de solicitanþii pentru susþinerea
Bacalaureatului, cei care provin din promoþii anterioare.

de lei/examen) pentru cei care, în
anii trecuþi, au participat de cel
puþin douã ori la „proba scrisã”.

Sumele încasate de cãtre uni-
tãþile de învãþãmânt vor fi virate
în contul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, la nr. RO59TREZ-

29120E365000XXXX, CUI
5046912.Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj a prezentat ºi întreg
setul de documente pentru în-
scrierea la Bacalaureat, în 2018:
cerere de înscriere: tabel de în-
scriere pentru candidaþii din se-
ria curentã; cerere de recunoaº-
tere ºi echivalare a rezultatelor
obþinutela examene cu recunoaº-
tere internaþionalã pentru benefi-
cierea competenþelor lingvistice
în limbi strãine; cerere de recu-
noaºtere ºi echivalare a rezulta-
telor obþinute la examene cu re-
cunoaºtere europeanã pentru cer-
tificarea competenþelor digitale.
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Banca Comercialã Românã
(BCR) a aprobat peste 1.300 de
credite de prefinanþare în cadrul
programului StartUp Nation, din
care aproximativ 500 au fost deja
aprobate de Fondul Naþional de -
Garantare a Creditelor pentru În-
treprinderile Mici ºi Mijlocii
(FNGCIMM). Din cele peste 1.300

de credite, 1.278 au fost trimise
deja spre aprobare la FNGCIMM.
În acest context, peste 200 de an-
treprenori care au aplicat la BCR
pentru finanþãrile acordate de ban-
cã prin program ºi-au primit deja
banii necesari dezvoltãrii afaceri-
lor, cei mai mulþi provenind din IT,
producþie ºi industrii creative.

“Suntem conºtienþi cã existã
aºteptãri foarte mare în privinþa

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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Peste 1.300 de credite de prefinanþare în cadrul progra-
mului StartUp Nation. Cele mai multe dintre creditele de
prefinanþare aprobate de BCR au fost angajate de antre-
prenori din IT, producþie ºi industrii creative. Aproximativ
200 de antreprenori ºi-au încasat deja banii pentru dez-
voltarea afacerilor, iar alþi 200 urmeazã sã primeascã
fondurile necesare în perioada imediat urmãtoare. BCR
le-a propus antreprenorilor cel mai bun pachet de prefi-
nanþare: 100% din alocaþia financiarã nerambursabilã,
cea mai micã dobândã de pe piaþã – 3,5% pe an, comi-
sioane zero la operaþiunile curente, precum ºi cea mai
bine reprezentatã reþea bancarã din România

acestui program, aºa cã echipele
din BCR implicate au depus efor-
turi pentru a rezolva ºi a rãspunde
în timp util tuturor provocãrilor ri-
dicate în acest proiect. Ca în orice
proiect aflat la început de drum,
încercãm sã perfecþionãm fiecare
proces ºi etapã de colaborare cu
instituþiile implicate, dar ceea ce ne

bucurã în mod special este efer-
vescenþa antreprenorilor din pro-
gramul StartUp Nation. Energiile
lor creative reprezintã resursa de
care România are nevoie pentru a
se dezvolta pe viitor, o resursã pe
care noi încercãm s-o valorificãm,
s-o susþinem. Vom face, mai de-
parte, tot ceea ce este necesar pen-
tru ca oamenii cu iniþiativã din Ro-
mânia sã simtã cã pot avea în BCR

un adevãrat partener de încrede-
re”, a declarat Lucian Mâþu, Di-
rector Executiv Produse ºi Seg-
mente Micro.

Contul gratuit ºi Creditul
de prefinanþare

În prezent, BCR îºi concentrea-
zã eforturile pe analizarea temeini-
cã a dosarelor de achiziþie depuse
de antreprenori pentru a se asigu-
ra cã, la utilizarea creditelor, clien-
þii vor avea documentaþia de pro-
iect corect întocmitã. Afacerile
care au fost implementate cel mai
rapid, pânã la ora actualã, sunt cele
în care antreprenorii au ales sã ac-
cepte varianta de garanþie simplã
FNGCIMM, cu un comision de
3,8%. Pentru moment, fondurile
alocate de Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Comerþ ºi Antrepreno-

riat în cadrul programului
StartUp Nation ºi afla-

te în conturile
B C R

sunt suficiente pentru a acoperi ne-
cesarul de implementare pentru pe-
rioada urmãtoare. Dupã accepta-
rea în programul guvernamental
StartUp Nation, beneficiarii au la
dispoziþie la BCR douã produse
special dezvoltate de bancã în ve-
derea susþinerii afacerii: Contul
gratuit StartUp Nation ºi Credi-
tul de prefinanþare StartUp Na-
tion. BCR dispune, în prezent, de
514 unitãþi teritoriale, una din-
tre cele mai bine reprezentate re-
þele bancare din întreaga þarã, atât
în mediul urban, cât mai ales în
mediul rural.

Un pachet unic de educaþie
financiarã

Finanþãrile acordate de BCR prin
programul StartUp Nation sunt dis-
ponibile fãrã constituirea de depo-
zit colateral. De menþionat cã BCR
finanþeazã, prin pachetul StartUp
Nation ºi TVA-ul, dacã acesta re-
prezintã o cheltuialã eligibilã în ca-
drul planului de afaceri. Comisioa-
nele aplicate de bancã sunt de pânã
la 1%, fiind achitabile în trei rate
lunare, la care se adaugã una de
graþie, precum ºi a comisionului de
garanþie perceput pentru Fondul

Naþional de Garantare a Creditelor
pentru IMM (FNGCIMM), de la
3,8%, la 2,48%. Contul gratuit
Start-Up Nation este disponibil în
sucursalele BCR ºi poate fi acce-
sat atât de cei care s-au calificat în
program, pentru pregãtirea în ve-
derea acordãrii fondurilor guver-
namentale ori a creditului punte, cât
ºi de cei care au fost respinºi, dar
nu vor sã renunþe la ideea de a-ºi
dezvolta o afacere. „Dincolo de
oferta strict financiarã, BCR le pro-
pune antreprenorilor un pachet unic
de educaþie financiarã, prin care le
va pune la dispoziþie materiale edu-

cative, ce îi va ajuta la înþelegerea
paºilor care trebuie fãcuþi atunci
când porneºti un business. De ase-
menea, BCR va organiza cursuri
speciale în sucursalele din toatã
þara, care vor urmãri sã-i familia-
rizeze pe antreprenori cu noþiuni
contabile elementare, dar ºi cu con-
cepte precum înþelegerea rolului
bãncii în capitalizarea companiilor,
identificarea nevoilor financiare,
tipuri de finanþãri ºi garanþii, pre-
cum ºi strategii pentru decizii fi-
nanciare inteligente”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã re-
mis de bancã.



Studenþii de la Actorie se pregãtesc de licenþã,
dar ºi pentru Festivalul „Shakespeare”!
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Maestrul Giovanni Panella
este absolvent al Conservatoare-
lor „L. Refice” din Frosinone
(compoziþie ºi dirijat coral) ºi
„San Pietro a Majella” din Napoli
(dirijat orchestrã). Face parte din-
tre muzicienii tineri italieni cu pre-
ocupãri artistice diverse: produc-
þii simfonice, camerale ºi de ope-
rã, dirijor ºi compozitor invitat
pentru ansambluri corale ºi or-
chestrale în Italia ºi în strãinãta-
te. Giovanni Panella a fost asis-

Filarmonica „Oltenia”: Program integral în primã audiþie la CraiovaFilarmonica „Oltenia”: Program integral în primã audiþie la CraiovaFilarmonica „Oltenia”: Program integral în primã audiþie la CraiovaFilarmonica „Oltenia”: Program integral în primã audiþie la CraiovaFilarmonica „Oltenia”: Program integral în primã audiþie la Craiova
Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale

Filarmonicii „Oltenia”, dirijate de maestrul Gio-
vanni Panella (Italia-Argentina), prezintã astã-

searã, de la ora 19.00, un program integral în primã
audiþie la Craiova: „Suitã de dansuri româneºti din
secolul 18” de Ludovic Bacs, „4 vitralii” de Ottori-
no Respighi ºi „Stabat Mater” pentru orchestrã, cor

ºi soliºti de Licinio Refice. Soliºti sunt soprana
Marta Rossi (Italia-Argentina) ºi tenorul Bogdan

Lupea, iar maestru de cor, Pavel  ªopov.

tentul maeºtrilor Gian Luigi Zam-
pieri ºi Federico Longo, în nume-
roase concerte simfonice sau pro-
ducþii de operã. A colaborat cu
diverse orchestre europene, pre-
cum Orchestra Radio Bucureºti,
„Orchestra dell’Università degli
Studi” din Milano, Orchestra de
camerã „Athanor” din Roma etc.
Din 2011 îºi desfãºoarã activita-
tea artisticã în America de Sud,
cu precãdere în Argentina, cola-
borând cu orchestre importante.

Nãscutã în Italia, Marta Rossi
beneficiazã de o solidã pregãtire
artisticã, având studii iniþiale în te-
atru ºi dans, aprofundate apoi în
plan muzical – pian, chitarã clasi-
cã ºi canto clasic (cu Daniela Va-
lentini la Conservatorul „Licinio
Refice” din Frosinone). Este ºi la-
ureatã în Arta ºi tehnica spectaco-
lului teatral, la Universitatea „La
Sapienza” din Roma, în aceastã
calitate susþinând conferinþe mul-
tidisciplinare despre muzicã, tea-
tru ºi film. Deþine o bogatã experi-

enþã în calitate de solistã: muzicã
de camerã, vocal-simfonicã ºi de
operã. A cântat în Asia, Europa ºi
America ºi în mod special în Italia
natalã ºi în Argentina, þarã în care
îºi desfãºoarã activitatea în prezent.
De asemenea, a înregistrat muzi-
cã sacrã pentru Radio Vatican.

Licenþiat al Universitãþii Naþio-
nale de Muzicã Bucureºti, Facul-
tatea de Interpretare Muzicalã,
Secþia Canto, tenorul Bogdan Lu-
pea este angajat ca solist vocal la
douã instituþii muzicale bucureº-

tene de prestigiu, precum Teatrul
Naþional de Operetã ºi Musical
„Ion Dacian” ºi Opera Comicã
pentru Copii. A susþinut concerte
atât pe scene bucureºtene, ca Ate-
neul Român, Sala „Mihail Jora” a
Radiodifuziunii Române sau Tea-
trul Naþional, cât ºi pe importante
scene din þarã. Repertoriul sãu
vast cuprinde roluri de operã, cum
sunt Nemorino („Elixirul dragos-
tei”) ºi Ernesto („Don Pasquale”)
de Donizetti, Faust („Faust”) de
Gounod.
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„Era odatã o vulpe vicleanã, ca
toate vulpile”, povesteºte Ion
Creangã. „Ea umblase o noapte
întreagã dupã hranã ºi nu gãsise
nicãiri. Fãcându-se ziua albã, vul-
pea iese la marginea drumului ºi

Poveºti cu tâlc,
la Teatrul „Colibri”

se culcã sub o tufã, gândindu-se
ce sã mai facã, ca sã poatã gãsi
ceva de mâncare. ªãzând vulpea
cu botul întins pe labele de dinain-
te, îi vine miros de peºte. Atunci
ea rãdicã puþin capul ºi, uitându-

se la vale, în lungul drumului, zã-
reºte venind un car tras de boi”.

Dacã nu ºtiþi încã povestea, o
puteþi afla la Teatrul pentru Copii
ºi Tineret „Colibri” - sâmbãtã, 27
ianuarie, de la ora 18.00! Specta-
colul „Ursul pãcãlit de vulpe”, de
Ion Creangã, cu scenariul, regia ºi
scenografia de Valentin Dobrescu,
îi aduce în scenã pe actorii Ionica
Dobrescu, Daniel Mirea, Mugur
Prisãcaru, Alla Cebotari, Adriana
Ioncu ºi Emanuel Popescu.

O altã minunatã poveste, de-
spre isprãvile unei trupe amatoa-
re de teatru de pãpuºi ºi admira-
toare a vestitului Motan Încãlþat,
va fi spusã duminicã, 28 ianua-
rie, la ora 11.00, prin spectaco-

lul „Prietenii Motanului Încãl-
þat”. Actriþa Iulia Cârstea, care
semneazã scenariul ºi regia, îi are
colegi de scenã pe Daniel Mirea,
Oana Stancu, Alis Ianoº ºi Ema-
nuel Popescu. Biletele se pot pro-
cura de la Agenþia teatrului, la
preþul de 7 lei sau 10 lei, în func-
þie de categoria locului. Dupã ora
de începere a spectacolelor, ac-
cesul în salã nu mai este permis.

Luna viitoare, nu mai puþin de
opt poveºti îi încântã aici pe micii
ºi marii spectatori: „Fata babei ºi
fata moºneagului” (3 februarie),
„Povestea celor trei purceluºi” (4
februarie), „Frumoasa din Pãdu-
rea Adormitã” (10 februarie),
„Cântãreþii din Bremen” (11 fe-

bruarie), „Cavalerii Mesei Rotun-
de” (17 februarie), „Alis în lu-
mea pãpuºilor” (18 februarie),
„Zorro” (24 februarie), „Invita-
þie la joacã” (25 februarie).

MAGDA BRATU

„A douãsprezecea noapte”, dupã
W. Shakespeare, este spectacolul cu
care studenþii anului III Actorie de
la Departamentul de Arte - Faculta-
tea de Litere, din ca-
drul Universitãþii din
Craiova, îºi vor sus-
þine licenþa, premie-
ra urmând sã aibã
loc astã-searã, ora
19.00, în Aula „Buia”
(Campus Agrono-
mie). Accesul publi-
cului  este l iber.
Spectacolul va fi pre-
zentat apoi în cea de-
a XI-a ediþie a Festi-
valului Internaþional
„Shakespeare”, care
va avea loc la Craio-
va în perioada 23
aprilie - 6 mai a.c.

„Profunzimile psi-
hologice, provocãri-
le comice, întrebãri-

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”
gãzduieºte astãzi, începând cu ora 17.00, lansarea volu-
mului „Oglinda timpului”, autor Ion Rãduþ. Moderatorul
evenimentului este Nicolae Marinescu. Invitaþi: conf. univ.
dr. habil. Gabriela Rusu-Pãsãrin; Dan Lupescu, poet; prof.
dr. Toma Rãdulescu, istoric. Evenimentul se va desfãºura
în Sala „Acad. Dinu C. Giurescu”.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman”

le vârstei îi vor testa pe tinerii por-
niþi la drumul regãsirii ºi al împlini-
rii. Vorbim de studenþi? Vorbim de
personaje? Vorbim de actori? Vã in-

vitãm sã-i vedeþi jucând pe: Arina
Pãvãlan, Diana Bagdasar, Victoria
Zubenco, Cristina Albiºoru, Ionuþ
Bãnicã, Andrei ªchiopu, Radu Ure-

che,  Alexandru
Ciontu, Ellis Din-
culeanã, Dodu Is-
pas”, se precizeazã
într-un comunicat
de presã al Univer-
sitãþii craiovene.

Regizor artistic al
spectacolului este
Alina Hiristea, lector
univ. dr. la Departa-
mentul de Arte. Îm-
preunã cu studenþii
sãi, Alina Hiristea a
obþinut pânã acum
douã trofee ale Fes-
tivalului Internaþio-
nal „Shakespeare”,
secþiunea ªcoli de
Teatru.

MAGDA BRATU
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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

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
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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

LUNI - 29 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
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 Anchetele comisarului

Antonescu
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Sã se facã dreptate!
2006, SUA, Crimã, Dramã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Mythica: The Necroman-

cer (R)
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:00 Sã se facã dreptate! (R)
2006, SUA, Crimã, Dramã
05:50 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:05 Ziua Independenþei:
Renaºterea

10:05 Spionii din vecini
11:50 Eu ºi monstrul meu
13:40 Sieranevada
16:35 Britannia
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Demolat
20:00 Praf de puºca
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Silence
00:40 Quintã Royalã
02:40 O reþetã letalã: Doar

deserturi
04:05 Oamenii focului

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 Celularul
2004, SUA, Germania, Acþiune,

Dramã, Thriller
22:15 Cei 4 Fantastici
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
00:15 ªtirile Pro Tv
00:45 Hobbitul: O cãlãtorie

neaºteptatã (R)
2012, SUA, Aventuri, Fantastic
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:15 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 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)
06:45 La Dona (R)

07:30 Sanctum (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 O femeie excentricã (R)
14:00 Rocky III (R)
16:00 La bloc
18:15 Uºuraticul
20:30 Gargantua
22:30 Jaf mortal
00:00 Gargantua (R)
02:00 Cine A.M.
06:45 Sora mea capricioasã

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 Fructul oprit
2017, România, Dramã
23:00 Xtra Night Show
01:00 Jurassic Park III
2001, SUA, Aventuri, SF
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
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jandarmul se însoarã (R)
1968, SUA, Aventuri, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Captivi in infern
1987, Hong Kong, Acþiune,

Dramã, Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Captivi in infern (R)
1987, Hong Kong, Acþiune,

Dramã, Rãzboi
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Salutãri de la Agigea (R)
1984, România, Comedie
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
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 întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri 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

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Seaca de Pã-

dure, cu sediul în Localitatea Seaca de
Pãdure, Strada Principalã, Numãrul 176,
Judeþul Dolj, organizeazã concurs con-
form Legii nr.188/1999 pentru ocuparea
funcþiilor publice de execuþie vacante de:
Inspector, Clasa I, Grad debutant cu atri-
buþii de agent agricol, în cadrul compati-
mentului pentru cadastru ºi agriculturã-
1 Post; Inspector, Clasa I, Grad debutant
cu atribuþii de asistent social, în cadrul
compatimentului de asistenþã socialã- 1
Post; Referent, Clasa III, Grad debutant
cu atribuþii de casier, în cadrul compati-
mentului Impozite ºi Taxe- 1 Post. Con-
cursul se va desfãºura la sediul Primãriei
Seaca de Pãdure, astfel: Proba scrisã în
data de 26.02.2018, ora 10.00, Proba in-
terviu în data de 28.02.2018, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: pentru postul de: Inspector, Cla-
sa I, Grad debutant cu atribuþii de agent
agricol: studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diploma, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþã sau echivalentã în do-
meniul Agricol; nu necesitã vechime; abi-
litãþi de operare pe calculator. Pentru
postul de: Inspector, Clasa I, Grad debu-
tant cu atribuþii de asistent social: studii
universitare de licenþã absolvite cu diplo-
ma, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în domeniul Asistenþei Socia-
le; nu necesitã vechime; abilitãþi de ope-
rare pe calculator. Pentru postul de: Re-
ferent, Clasa III, Grad debutant cu atribu-
þii de casier: studii liceale absolvite cu Di-
plomã de Bacalaureat, nu necesitã vechi-
me; abilitãþi de operare pe calculator. Can-
didaþii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de la publi-
carea anunþului în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea a III-a la sediul Primãriei Sea-
ca de Pãdure. Relaþii suplimentare ºi co-
ordonatele de contact pentru depunerea
dosarelor de concurs: la sediul instituþiei
Primãria Comunei Seaca De Pãdure, cu
sediul în Localutatea Seaca De Pãdure,
Strada Principalã, Numãrul 176, Judeþul
Dolj. Persoana de contact: Osiac Sãndi-
cã- Primar,  telefon/fax: 0251.44.56.86, E-
mail: osiac_sandica@yahoo.com.

ªCOALA Gimnazialã Damian Sado-
va, cu sediul în localitatea Sadova,  jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale vacante
de: Fochist 0,5 post, treaptã profesiona-
lã II, conform HG 286/23.03.2011. Concur-
sul se va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de 19.02.2018, ora 12.00, Proba
practicã în data de 19.02.2018,  ora 14.00.
Pentru participarea la concurs candida-
þii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: studii medii; nu necesitã vechi-
me. Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data publicãrii anunþului
în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a la sediul ªcolii Gimnaziale Damian
Sadova. Relaþii suplimentare la sediul
ªcolii Gimnaziale Damian Sadova, din
localitatea Sadova, judeþul Dolj, persoa-
nã de contact: Predescu Mihaela telefon
0251.376.697, 0762.90.51.94.

LICEUL „Charles Laugier” Craiova,
cu sediul în Craiova, str.Brestei, nr.129,
anunþã organizarea unui concurs  pen-
tru ocuparea postului de informatician,
studii medii. Organizarea ºi desfãºurarea
concursului are loc la sediul Liceului
„Charles Laugier” Craiova, dupã urmã-
torul calendar: -Depunerea dosarelor de
înscriere pânã pe data 14.02.2018, ora
16.00, la secretariatul unitãþii de învãþã-
mânt; -Proba scrisã: 26.02.2018, ora 11.00;
-Proba practicã: 28.02.2018, ora 11.00; -
Interviul: 02.03.2018, ora 11.00; -Afiºarea
rezultatelor finale: 02.03.2018, ora 18.00.
Pentru mai multe detalii sunaþi la secre-
tariatul instituþiei, la numãrul de telefon:
0251.525.867, secretar Zanfir Paula.

Subscrisa, Primãria comunei Gali-
cea Mare, anunta amânarea probei scri-
se a concursului organizat  pentru ocu-
parea funcþiei publice  de execuþie  va-
cante  de inspector, clasa I, grad profesi-
onal principal  în cadrul compartimentul
Resurse Umane ºi Patrimoniu , din data
de 14.02.2018 in data de 16.02.2018 , inter-
viul se va susþine în termen de 5 zile de la
data afiºãrii rezultatului.  Anunþul iniþial s-
a publicat publicat  în data de 16.01.2018.
Relaþii suplimentare : la Primãria comu-
nei Galicea Mare, str. Calafatului, nr. 17,
Jud. Dolj, tel: 0251/316.004.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia etapei

de încadrare (titular) S.C. NITELA IMPEX
S.R.L. reprezentatã prin SCÃICEANU
ALEXANDRU, titulari ai proiectului “RE-
ALIZARE PLATFORMÃ BETONATÃ
DE TIP RUTIER ªI IMPREJMUIRE TE-
REN”, anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cã-
tre APM Dolj, pentru  proiectul propus
a fi amplasat în Str. Ionel Teodoreanu,
nr.4H, Mun. Craiova, Jud.Dolj. 1. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1,
în zilele de L-V, între orele 9-14, precum
ºi la urmãtoarea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare (în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ) pânã la data de 29.01.2018.

ANIVERSÃRI
Doamnei SANDU ALI-
SA la zi aniversarã îi do-
rim sãnãtate, fericire ºi
„La Mulþi Ani!”. Fam.
Florescu

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

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

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
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. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã 3 camere ºi
balcon comuna Izvoare
– Dolj - Convenabil. Vând
teren intravilan 1 leu / mp.
Telefon: 0725/223.364.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 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.

Vineri, 26 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:

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere a
acordului de mediu

Comuna Cetate anunþã publicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“SISTEM DE CANALIZARE ªI EPURARE APE UZATE ÎN
SATUL MORENI ªI REÞEA DE CANALIZARE ETAPA II
ÎN SATUL CETATE, COMUNA CETATE, JUDEÞUL
DOLJ”, propus a fi amplasat în intravilanul satelor Cetate ºi
Moreni, comuna Cetate.

Informaþiile privind proiectele propuse pot fi consultate la
sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L-V, între orele 9-14 ºi la sediul Primãriei Cetate,
Str. Calea Severinului, nr. 83, judeþul Dolj.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, str.Petru Rares, nr 1, fax: 0251/419035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Primãria Comunei Maglavit, Judeþul Dolj, scoate la concurs
urmãtoarele  posturi vacante dupã cum urmeazã:

- Operator staþie alimentare cu apã în comuna contractual,
pe perioadã nedeterminatã;

- Postul de referent registraturã, contractul  pe perioadã
nedeterminatã;

-  Concursul va avea loc in data de  23.02.2018 orele 10.00, iar
proba de interviu va avea loc în data de 26.02.2018, orele 14.00.

        Probele se susþin la sediul Primãriei Comunei Maglavit,
relaþii suplimentare la secretarul Comunei Maglavit.

Va comunicam cã instituþia noastrã nu intrã sub incedenþa
prevederilor OUG nr.90/2017,aceasta reglementeazã activi-
tatea din instituþiile publice astfel cum sunt definite de Legea
nr. 500/2002, ori în cazul autoritãþilor publice locale principii-
le, cadrul general ºi procedurile privind formarea, adminis-
trarea, angajarea ºi utilizarea fondurilor sunt reglementate
de Legea 273/2006 privind finanþele publice locale.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi bu-
jori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile instalate, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând scoarþã olteneas-
cã, din lânã (2,50 m x
3,50 m), covoare þesute
manual. Telefon: 0764/
779.702
Vând uºi de dormitor sau
magazie vopsite cu gea-
muri ºi broascã de închi-
dere , Giurgiuvele vopsi-
te ºi cu geamuri cu douã,
trei canate. Telefon:
0767/ 153.551.
Vând chituci frasân pen-
tru restaurante. Telefon:
0768/661.401.
Vând frigider Zanussi ur-
gent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3
piese) Telefon: 0729/
684.222.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând garniþã de unturã
cu capac 15 kg – 20 lei,
frigider 2 uºi defect - 100
lei, televizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex în
stare bunã - 120 lei, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL” puþin
folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alter-
nator 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul Fla-
cãra. Telefon: 0251/
427.583.

Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

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

Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfrumu-
seþare saloane cabinete
medicale. Telefon: 0722/
956.600.

PIERDERI
AB TEHNICA SRL declarã
pierdute certificate consta-
tatoare sediu social ºi punct
de lucru emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
AVAMOS 2017 SRL
anunþã pierderea Regis-
trului Special aparþinând
AMEF DATEX MP55B,
cu seria de fabricaþie
15098631 ºi seria fisca-
lã DJ 0363072324. Se
declarã nule.
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Devis Mangia a împãrþit în douã
lotul Universitãþii Craiova pentru
amicalele din penultima zi de can-
tonament în Antalya, cu Zaglebie
Lubin ºi Ludogoreþ Razgrad. Mai
întâi, în complexul de la Papillon
Belvil, alb-albaºtrii au întâlnit for-
maþia Zaglebie Lubin (locul 5 în
prima ligã polonezã) ºi s-au impus
cu 2-0, prin dubla lui Cristi Bãr-
buþ. Ca ºi formaþia din Bãnie, leºii
au aliniat o formulã ineditã, cu
mulþi jucãtori tineri, care nu prea
evolueazã în meciurile oficiale.
Câte trei ocazii au ratat cele douã
echipe în prima parte, dar craio-
venii au fost mai realiºti. Juniorul
Vali Constantin i-a servit douã
mingi pe vitezã lui Bãrbuþ, din ca-
reu au ieºit un gol ºi o barã. În
minutul 35, fostul timiºorean a în-
scris dupã ce portarul îi respinse-
se prima reluare, iar la ultima fazã
a primei pãrþi scãriþã lui Bãrbuþ a
întâlnit transversala. Calancea a
avut douã intervenþii bune, la ºuturi
prilejuite de unele gafe ale fundaºi-
lor sãi. În repriza secundã, puºtiul

Simona Halep a câºtigat drama-
tic semifinala cu germanca Ange-
lique Kerber, la Australian Open, în
3 seturi, scor 6-3, 4-6, 9-7. A fost
un meci fabulos, extrem de tensi-
onat. Românca a atacat tot meciul,
a fost jucãtoarea care a dominat,
dar Kerber, câºtigãtoare în 2016 la
Melbourne, s-a apãrat extraordinar.
Halep a avut 5-0 în primul set, ju-
când cel mai bun tenis al ei, Ker-
ber a avut o tresãrire de orgoliu,
câºtigând ghemuri, dar liderul mon-
dial a închis setul cu 6-3. În partea
a doua, Halep a avut mingi de 4-1
ratate, apoi ºanse de 5-3 irosite, iar
germanca a speculat aceste ratãri,

Într-un meci din ultima etapã a
turului Ligii Florilor, disputat în
faþa a 1.500 de spectatori, mier-
curi, în Sala Polivalentã, SCM
Craiova a învins Dunãrea Brãila cu
22-16, la pauzã 9-6.  Craiovence-
le s-au apãrat atent ºi au forþat atât
cât sã-ºi asigure victoria, pe final
intrând ºi jucãtoarele mai tinere.
Au evoluat la gazde: Dumanska,
Stanciu (portari), Florianu 7 go-
luri, Ardean 4, Nikolic 4, Pricopi
2, ªelaru 2, Klikovac 1, Rãdoi 1,
Þicu 1, Vizitiu, Trifunovic, Tudor,
Popescu, Stoican, Colac. Echipa
din Bãnie încheie turul pe locul 3,
cu 29 de puncte. “Fetele s-au apã-
rat bine ºi ne-am atins obiectivul.
Sã primeºti doar 16 goluri de la
Brãila spune destul de multe.
Acum sper sã le recuperez destul
de repede, pentru ca sâmbãtã sã

Victorie lejerã pentru SCM Craiova
în duelul cu Brãila

ne prezentãm cât mai bine. Sâm-
bãtã ne aºteaptã un meci foarte
greu cu Krasnodar ºi invit spec-
tatori sã vinã în numãr cât mai
mare la salã pentru cã avem foar-
te mare nevoie de ei” a declarat
antrenorul Bogdan Burcea, la fi-
nal. Jucãtoarea Andreea Rãdoi a
adãugat: “Suntem o echipã unitã
ºi jucãtoarele care nu aunt titulare
încearcã sã compenseze absenþa
colegelor atunci când este nevo-
ie. Acum ne focusãm pe meciul
cu Kuban Krasnodar ºi sunt con-
vinsã cã vom câºtiga.”

Mâine, de la ora 16.30, în Sala
Polivalentã, craiovencele se due-
leazã din nou în grupele Cupei EHF
cu formaþia lui Yevgheni Trefilov,
Kuban Krasnodar, dupã ce în tur,
în Rusia, gazdele s-au impus cu
28-26. Biletele la meci costã 5 lei.

Halep luptã pentru titlu
la Australian Open

Liderul mondial a trecut de Kerber ºi va juca finala
cu daneza Caroline Wozniacki

gestionând mult mai bine momen-
tele decisive. Practic, mai mult
Halep a pierdut setul decât l-a câº-
tigat germanca.

Halep a servit pentru meci la 5-
3 ºi a avut douã mingi de meci la
5-4, în setul decisiv, dar Kerber a
salvat situaþia, a luat 3 ghemuri la
rând, a fãcut 6-5 ºi a avut la rân-
dul ei douã mingi de meci. Dar Si-
mona le-a salvat ºi a egalat apoi la
6-6, dupã niºte mingi incredibile,
multe raliuri dramatice. Halep a
avut apoi minge de meci la 8-7, pe
serviciul adversarei, însã ºi de
aceastã datã Kerber a reacþionat
ideal. Urmãtorul matchball a fost

speculat de Halep, care s-a califi-
cat în premierã în finalã la Austra-
lian Open, unde o va întâlni pe da-
neza Caroline Wozniacki, sâmbã-
tã, de la ora 10. Va fi un meci între
primele douã jucãtoare din clasa-
mentul mondial. Daneza are 4-2 la
meciurile directe ºi niciuna dintre
ele nu are în palmares vreun tur-
neu de Mare ªlem.

Dupã meci, Simona Halep a de-
clarat: A fost un meci foarte greu,
tremur… ªtiam cã joacã foarte
bine, aleargã mult ºi loveºte din
toate poziþiile. Nu e uºor sã treci
prin douã meciuri cum am avut eu
în acest turneu, dar încerc sã rã-
mân calmã, sã mã bucur de fieca-
re moment ºi de finalã. Sunt mân-
drã de ceea ce am realizat. Vreau
sã dau tot ce pot în finalã”.

Universitatea a învins rezervele lui Zaglebie Lubin cu 2-0,
prin dubla lui Bãrbuþ, dar a pierdut cu acelaºi scor în faþa

campioana Bulgariei, o echipã net superioarã alb-albaºtrilor

Borþa a tras ºi el în barã, la o fazã
din care putea marca ºi Mihai Ro-
man. Vali Mihãilã a ratat de douã
ori singur cu portarul, dar în mi-
nutul 82 a  fost de neoprit pe stân-
ga ºi l-a servit pe Bãrbuþ pe 6 me-
tri pentru 2-0. Printre evidenþiaþii
jocului s-au numãrat: Bãrbuþ, evi-
dent, Calancea, dar ºi tinerii Borþa,
Vali Constantin ºi Mihãilã. Ovidiu
Bic este un jucãtor de travaliu, dar
în acelaºi timp este destul de ezi-
tant ºi fãrã viziune în joc, în con-
diþiile în care suferã, oarecum fi-
resc, ºi relaþiile de joc cu coechi-
pierii. Prea multe ezitãri la jucãtori
cu experienþã precum Briceag, Di-
mitrov sau Tiago Ferreira, iar din-
tre cei tineri Enache n-a demon-
strat nicio clipã cã meritã sã fie în
lotul primei echipe.

Universitatea Craiova a evoluat
în formula: Calancea (82 Dicã) –
Datkovic (56 Puþaru), Tiago Fer-
reira, Briceag - Dimitrov, Zlatinski
(56 Enache), Ov. Bic, Borþa - Bãr-
buþ, M. Roman (65 Markovic), V.
Constantin (60 Mihãilã).

Pentru Zaglebie Lubin au înce-
put jocul: Leciejewski - Pietrzak,
Szota, Jonczy, Czerwinski - Slisz,
Bonecki, Kubicki, Mazek, Mone-
ta – Tuszynski. Au intrat: Forenc
-  Baliæ, Pakulski, Andrzejczak,

Starzynski, Nespor,
Wozniak.

Ludogoreþ, douã clase
peste alb-albaºtri
Al doilea amical al zi-

lei ºi ultimul din stagiul
în Turcia al Universitã-
þii Craiova a fost împo-
triva campioanei ºi lide-
rului Bulgariei, Ludogo-
reþ Razgrad, contra cã-
reia Devis Mangia a ali-
niat o echipã apropiatã
de cea de bazã. În faþa
unei formaþii de calita-
te, alb-albaºtrii au re-
zistat doar o reprizã, în
cea secundã fiind domi-
naþi net ºi depãºiþi cu 2-
0, prin dubla brazilianu-
lui Joao Paolo (65, 70).

În complexul Cornelia de Luxe
Resort, s-au întâlnit echipa eliminatã
de AC Milan în preliminariile Euro-
pa League ºi cea pe care „diavolii
milanezi” o vor întâlni în curând în
16-imile de finalã ale aceleiaºi com-
petiþii. Prima reprizã a fost una echi-
libratã, cu multe întreruperi cauza-
te de faulturi, de parcã s-ar fi jucat
un meci oficial. Craiova a avut pri-
mele douã ºanse de gol, risipite de
Bãluþã ºi Mateiu, iar Ludogoreþ a re-
plicat cu un ºut de la centrul terenu-
lui, care era sã-l surprindã pe Mitro-
vic. Ultimele 5 minute ale primei pãrþi
a adus ºi cele mai mari ocazii. Bul-
garii au ratat neverosimil din 6 metri
ºi au avut o barã, prin Keºeru, din
loviturã liberã, iar, între cele douã
oportunitãþi, Gustavo a ratat singur
cu Renan, încercând o scãriþã.

Repriza secundã a fost reven-
dicatã de campioana Bulgariei, care
a avut posesie netã ºi multe ocazii
la poarta lui Mitrovic în timp ce
oltenii n-au mai contat în ofensi-
vã, trecând rar centrul terenului.
Ludogoreþ avea sã-ºi concretizeze

superioritatea prin douã goluri în
cinci minute, ambele prin Joao
Paolo. Primul a fost înlesnit de o
deviere care l-a pãcãlit pe Mitro-
vic, iar la al doilea bulgarii pur ºi
simplu s-au distrat cu defensiva
olteanã, fãcutã ºah-mat de combi-
naþiile în vitezã ale adversarilor.

Universitatea a evoluat în for-
mula: Mitrovic - Popov, Kelic, R.
Popa - Martic, Screciu, Mateiu,
Bancu – Gustavo (75 Markovic),
Bãluþã, Burlacu (55 Mihãilã).

Pentru Ludogoreþ, echipã antre-
natã de Dimitar Dimitrov, au înce-
put jocul: Renan Santos - Rafael
Forster, Plastyun, Vasilev, Cicinho –
Dyakov, Anicet - Marcelinho, Wan-
derson, Kovacev - Keºeru. Au in-
trat: Broun - Moþi, Joao Paolo, Ter-
ziev, Campanharo, Lukoki, Sasha,
Misidjan.

În precedentele amicale din Tur-
cia, Universitatea pierduse cu 4-2
în faþa nemþilor de la SV Meppen
(Liga a III-a) ºi a câºtigat cu 1-0
în faþa Lechiei Gdansk (Polonia,
locul 11 în prima ligã).
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