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- Prim-ministru ne-au spus
cine e, miniºtri ne-au spus cine
sunt, dar, Popescule, nu ne-au
spus cât or sã stea.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Douã granturiDouã granturiDouã granturiDouã granturiDouã granturi
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ºi Vºi Vºi Vºi Vºi Valea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciului

Pentru al doilea an consecu-
tiv, Asociaþia OvidiuRo susþine
comunitãþile defavorizate sã în-
scrie la grãdiniþã toþi copiii cu
vârsta cuprinsã între 3 ºi 5 ani
care provin din familii sãrace. 20
de granturi “Hai la grãdiniþã!” în-
curajeazã echipele locale sã im-
plementeze soluþii care „fac loc”
în grãdiniþã tuturor copiilor de
vârstã preºcolarã din comunita-
te, pentru anul ºcolar 2018 –
2019. Proiectul este susþinut ºi în
acest an de NN România ºi are o
valoare totalã de 40.000 de euro.
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Discuþiile cu argumente „pro”
ºi „contra”, când vehemente,
când cumpãtate, nu îºi mai au
rostul. Dupã aproape trei dece-
nii, de la demolarea fostelor co-
operative agricole, roata vieþii se
întoarce. ªi dacã exista un con-
sens cã, una dintre numeroase-
le probleme cu care se confrun-
ta agricultura româneascã, era
reticenþa fermierilor mici ºi mij-
loci, de a se reorganiza în coo-
perative agricole, lucrurile se
schimbã teribil, de la o vreme.
ªi nu, chiar, încet-încet. Guver-
nul de tehnocraþi, condus de
Dacian Cioloº, care fusese comi-
sar european pentru Agricultu-
rã ºi Dezvoltare Durabilã.

Ieri, Facultatea de Drept
a Universitãþii din Craio-
va a gãzduit douã festivi-
tãþi , circumscrise Anului
Centenar, titulatura ma-
nifestãrii fiind „CARTEA
JURIDICÃ ªI DONATO-
RII DE CARTE – PILONI
AI EVOLUÞIEI LUMII
DREPTULUI”. Este vor-
ba de inaugurarea fondu-
lui de carte „Ion Dogaru”,
prin donaþia fãcutã de cã-
tre prof.univ.dr. Ion Do-
garu, membru corespon-
dent al Academiei Româ-
ne, ºi de lansarea lucrãrii
„Explicaþiunea Teoreticã
ºi practicã a dreptului ci-
vil român”, semnatã de
Dimitrie Alexandresco,
proiect de reeditare, unul
de anvergurã, al Editurii
„Universul Juridic” din
Bucureºti.
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Donald Tusk,
preºedintele
Consiliului European,
îndeamnã Guve
rnul Viorica Dãncilã
sã menþinã normele
statului de drept

Donald Tusk, preºedintele
Consiliului European, i-a
trimis o scrisoare de felicitare
premierului Viorica Dãncilã,
transmiþându-i cã Guvernul
are “o responsabilitate impor-
tantã” pentru menþinerea
valorilor UE, inclusiv prin
respectarea normelor statului
de drept ºi prin combaterea
corupþiei. “În numele Consiliu-
lui European, aº vrea sã vã
felicit pentru numirea în
funcþia de prim-ministru”, i-a
scris Donald Tusk Vioricãi
Dãncilã. “Am încredere cã
România va continua sã
contribuie constructiv la o
Uniune Europeanã mai
puternicã ºi unitã, precum ºi sã
susþinã o zonã de vecinãtate a
UE prosperã ºi democraticã.
Aceste lucruri sunt importante
în mod special în contextul
activitãþilor pe care le vom
desfãºura în cadrul Agendei
Liderilor UE ºi în perspectiva
Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene în
primul semestru al anului
2019”, afirmã Donald Tusk în
scrisoarea trimisã premierului
român. “Responsabilitatea
importantã a Guvernului
dumneavoastrã pentru susþinerea
valorilor europene va consolida
prosperitatea, stabilitatea ºi
securitatea României ºi Uniunii
Europene. În aceastã privinþã,
normele statului de drept ºi
progresele ireversibile în comba-
terea corupþiei, în conformitate
cu aºteptãrile mari ale societãþii
româneºti, rãmân esenþiale în a
asigura cã toþi cetãþenii Româ-
niei pot beneficia în totalitate de
toate oportunitãþile oferite de
apartenenþa la Uniunea Euro-
peanã…”, a subliniat Donald
Tusk în mesajul adresat Vioricãi
Dãncilã.
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“Comisia Europeanã nu face comentarii de-
spre comentarii. Mai mult, ca un context ge-
neral, Comisia a urmãrit îndeaproape proce-
sul parlamentar din România ºi evoluþia dis-
cuþiilor legate de modificãrile legilor din do-
meniul justiþiei de-a lungul a mai multor luni.
Suntem foarte bine informaþi privind acest
proces, mizele aflate în joc precum ºi poten-
þialele riscuri. Suntem frecvent în contact cu
Guvernul ºi Parlamentul României, precum
ºi cu sistemul judiciar ºi societatea civilã, în
cadrul Mecanismului de Cooperare ºi Verifi-
care.Puteþi atribui acest rãspuns Comisiei Eu-
ropene”, se aratã într-un rãspuns, transmis
MEDIAFAX, al reprezentanþei Comisiei Eu-
roepen la Bucureºti.

Liderul PSD Liviu Dragnea acuzat, luni,
delegaþia Comisiei Europene din România de
faptul cã ar fi transmis informaþii false la Bru-
xelles referitoare la acþiunea Guvernului Dãn-
cilã privind legile din sistemul judiciar.

Întrebat, la Antena 3, cum îºi explicã pozi-
þia criticã a preºedintelui ºi prim vicepreºe-
dintelui Comisiei Europene, Jean Claude Jun-
ker ºi Frans Timmermans, referitoare la legi-
le justiþiei, Dragnea a rãspuns: „Picãturã cu
picãturã, minciunã dusã picãturã cu picãturã
ºi de aici din þarã ºi de la Bruxelles ºi de cãtre
europarlamentari, dar ºi de cãtre funcþionari
de acolo. Îi spune domnului comisar, îi spu-

„Din punctul meu de vede-
re, în ceea ce priveºte legile jus-
tiþiei, important este ca decizii-
le CCR sã fie respectate ºi Di-
rectiva Europeanã sã fie imple-
mentatã. Legat de abuzul în ser-
viciu ºi de pragul valoric, aºa
cum susþinea CCR cã e nevoie
de un prag valoric, noi nu sus-
þinem, nu am susþinut acel prag
de care se vorbea în decembrie,
asta este clar cã nu vom susþi-
ne” ,  a declarat preºedintele
UDMR.

Acesta a adãugat cã nu con-
siderã faptul cã instituþiile eu-
ropene sunt dezinformate cu
privire la procesul de modifica-

Premierul Viorica Dãncilã a
preferat sã se mute în biroul fo-
losit în trecut de Adrian Nãsta-
se, Victor Ponta ºi Sorin Grin-
deanu, ea renunþând la spaþiul
folosit pânã de curând de pre-
decesorul sãu Mihai Tudose.
Prima decizie a Vioricãi Dãncilã
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Comisia Europeanã nu face co-

mentarii despre comentarii, dar
urmãreºte îndeaproape procesul
parlamentar ºi modificãrile la

legile Justiþiei, se aratã într-un
rãspuns al reprezentanþei Comisiei
Europene, dupã ce Liviu Dragnea a
acuzat instituþia cã dezinformeazã.

ne domnului director general ºi se creeazã,
aºa, o reþea”. „Cum e posibil ca delegaþia
Comisiei Europene din România sã transmitã
informaþii false? Transmise la toþi comisarii
europeni?”, a adãugat Dragnea, care a lectu-
rat de pe o fiºã urmãtorul text: „Din declara-
þiile recente ale noului premier - ºi asta era cu
o zi înainte de 24 ianuarie, doamna Dãncilã
nu fãcuse niciun fel de declaraþii, a evitat pre-
sa - Viorica Dãncilã rezultã cã în timpul man-
datului sãu Guvernul va solicita rapiditate în
ceea ce priveºte atât adoptarea legilor Justi-

þiei - care sunt adoptate - cât ºi o versiune
revizuitã a Codului penal ºi de procedurã pe-
nalã”, a spus Dragnea.

„Câte alte minciuni de genul ãsta s-or mai
fi spus anul ãsta? Sigur cã mie nu mi se pare
absolut deloc corect ºi cinstit faþã de Româ-
nia”, a adãugat Dragnea.

Liderul PSD ºi-a exprimat speranþa ca pre-
ºedintele Klaus Iohannis va discuta, la Bru-
xelles, în plen sau în privat cu preºedintele
Junker despre „tipul ãsta ºi modul în care se
iau informaþii din România”.

Viorica Dãncilã a preferat biroul lui Adrian Nãstase din Palatul Victoria
luatã ca prim-ministru a fost sã-
ºi mute biroul în încãperea fo-
lositã în acest scop de precede-
sorii sãi Adrian Nãstase, Victor
Ponta ºi Sorin Grindeanu. Încã-
perea se aflã la etajul 2 al Pala-
tului Victoria. În biroul eliberat
se va muta, cel mai probabil,

ªtefan Viorel, vicepremier fãrã
portofoliu în Guvernul Dãncilã.
Dupã moþiunea de cenzurã care
a dus la demiterea lui Sorin Grin-
deanu de la Palatul Victoria, Mi-
hai Tudose a cerut ca biroul sã îi
fie mutat de la etajul 2 la primul
nivel. Motivaþia a fost, potrivit

unor surse guvernamentale, cã
înãlþimea sãlii este prea micã. Aºa
cã angajaþii Guvernului i-au ame-
najat lui Tudose încãperea în care
au avut birou, printre alþii, mare-
ºalul Ion Antonescu, Mihai Rãz-
van Ungureanu, Emil Boc ºi Cã-
lin Popescu Tãriceanu.

Kelemen Hunor: UDMR nu va susþine pragul valoric la abuzul în serviciu
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunþat ieri, dupã

ºedinþa grupurilor reunite, cã Uniunea nu va susþine un prag
valoric la abuzul în serviciu, dar cã în privinþa legilor justiþiei

este important ca deciziile CCR sã fie respectate.

re a legilor justiþiei, dar cã o dis-
cuþie în plus nu stricã. „Nu cred
cã sunt dezinformate, eventual
o discuþie în plus nu stricã nici-
odatã ºi acest lucru trebuie pur-
tat de premier, de ministrul Jus-
tiþiei, de cei care sunt în Gu-
vern, de liderii Parlamentului,
de cei doi preºedinþi ºi am înþe-
les cã în Parlamentul European
va fi o zi de dezbatere. Cred cã
merge premierul, merge ministrul
Justiþiei ºi va susþine poziþia
României, dar nu am discutat
acest lucru la ºedinþa de grup”,
a rãspuns Kelemen, întrebat
dacã este de pãrere cã instituþii-
le europene sunt dezinformate.
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Discuþiile cu argumente „pro” ºi
„contra”, când vehemente, când cum-
pãtate, nu îºi mai au rostul. Dupã
aproape trei decenii, de la demolarea
fostelor cooperative agricole, roata vie-
þii se întoarce. ªi dacã exista un con-
sens cã, una dintre numeroasele pro-
bleme cu care se confrunta agricultu-
ra româneascã, era reticenþa fermie-
rilor mici ºi mijloci, de a se reorganiza
în cooperative agricole, lucrurile se
schimbã teribil, de la o vreme. ªi nu,
chiar, încet-încet. Guvernul de tehno-
craþi, condus de Dacian Cioloº, care
fusese comisar european pentru Agri-
culturã ºi Dezvoltare Durabilã, în ca-
drul Comisiei lui Jose Manuel Barro-
so, coordonând reforma PAC pentru
2014-2020, a luat taurul de coarne pro-
movând Legea 164/2016 pentru modi-
ficarea ºi completarea Legii coopera-
þiei (nr. 566/2004). Legea are destul
prevederi ispititoare: scutirea de la
plata impozitului pe profit pentru 5 ani
a cooperativelor agricole care au o ci-
frã de afaceri anualã netã de pânã la
2.000.000 euro, echivalent în lei. Scu-
tirea membrilor de la plata impozitu-

lui pe venituri în cazul persoanelor
juridice microîntreprinderi ºi de la pla-
ta impozitului pe norma de venit în
cazul persoanelor fizice, respectiv per-
soanã fizicã, persoanã fizicã autoriza-
tã, întreprindere individualã, între-
prindere familialã, pentru producþia
valorificatã prin/cãtre cooperativa
agricolã º.a.m.d.. Premierul guvernu-
lui de tehnocraþi, Dacian Cioloº, a ac-
ceptat chiar, la 23 iunie 2016, sã se în-
tâlneascã, într-o reuniune de lucru, cu
o delegaþie a reprezentanþilor coope-
rativelor agricole din România, condu-
se de Mircea Ciurea, membru fonda-
tor al cooperativei agricole Someº-
Arieº, prima cooperativã a crescãtori-
lor de vaci din zona Transilvaniei, cu-
prinzând reprezentanþi ai unitãþilor
similare: TimLact, AgroTimiº, Arieºul
Apuseni (judeþul Alba), Târnava Mare
(Harghita). La puþinã vreme, de la
aceastã întâlnire, s-a promovat ºi Le-
gea 164/2016. S-a spus cã noile coope-
rative agricole pot accesa fonduri prin
PNDR 2014-2020 ºi sM 9 ºi 9a „înfiin-
þarea grupurilor de producãtori în sec-
torul agricol/pomicol”, precum ºi mã-

sura 16 „cooperare”, prin intermediul
sM 16.1 „înfiinþarea grupurilor opera-
þionale ºi dezvoltarea de proiecte, in-
clusiv în sectorul pomicol”, sM 16.4/
16.4a „sprijin pentru cooperarea ori-
zontalã ºi verticalã între actorii din
lanþul de aprovizioonare, inclusiv din
sectorul pomicol”. Nu puþine coopera-
tive agricole din þarã deja „înfiripate”
au devenit parteneri statornici ai su-
permarketurilor. Iatã ce spunea Da-
cian Cioloº: „Fermierii dintr-o coope-
rativã trebuie sã se aprovizioneze îm-
preunã cu anumite input-uri, sã-ºi co-
mercializeze produsele, sã gãseascã
pieþe de desfacere. Tipul acesta de co-
operare trebuie susþinut sutã la sutã.
Trebuie sã fie o cooperativã de servi-
cii, membrii ei sã fie agricultori ºi nu
angajaþi ai cooperativei”. Fireºte,
punctele de vedere, abordãrile, sunt
diferite, fãrã sã împieteze însã acti-
vitatea în sine a unei cooperative
agricole, acolo unde ea s-a înfiinþat.
La Dolj, directorul executiv al DGA,
Adrian Popa, enumera ieri urmãtoa-
rele cooperative agricole deja viabile,
înscrise la Oficiul Registrului Comer-

þului: Horticola – Desa, Legume-Du-
nãrene – Desa, Horticola - Cãlãraºi,
Agro - Castranova, Patria lubeniþei -
Dãbuleni ºi Agro - Segarcea. Avansa-
te, cu documentaþia aferentã, sunt co-
operativele agricole din Ghidici, Ciu-
percenii Noi ºi Teasc.  O menþiune:
este interzisã folosirea sintagmei „co-
operativã agricolã” în denumirea so-
cietãþilor care nu au statut de coope-
rative agricole ºi forme de organiza-
re corespunzãtoare. ªi chiar dacã, în
subsidiar, mirajul înfiinþãrii de coo-
perative rãmâne accesarea mai uºoa-
rã a fondurilor europene, nu este de-
loc exclusã identificarea mai uºoarã
a pieþelor de desfacere. În cazul coo-
perativelor înfiinþate, pentru adminis-
trarea ºi gestionarea terenurilor agri-
cole, bunurile aduse în folosinþã, te-
renurile de orice fel, rãmân în pro-
prietatea membrilor cooperatori, co-
operativa agricolã având doar dreptul
de uzufruct. Dacã o inhibare prelun-
gitã a putut fi învinsã, urmeazã sã
vedem ºi primele rezultate, care nu
pot fi decât avantajoase, având în ve-
dere performanþele altora.

Nu e rãu deloc sã lucrezi la stat, aco-
lo unde, dacã eºti conºtiincios ºi par-
curgi niºte etape, ajungi sã câºtigi aproa-
pe ca afarã. La Primãria Craiova, de pil-
dã. Consilierii municipali au, astãzi, sub
nas lista cu salariile pe care le vor înca-
sa, în acest an, toþi funcþionarii din pri-
mãrie, evidenþiaþi pânã la ultima persoa-
nã angajatã. Demn de consemnat este
ºi faptul cã proiectul de hotãrâre pe
care aleºii locali trebuie sã îl voteze îi
grupeazã pe toþi aceºti angajaþi într-o
mare familie, numitã la propriu „familia
ocupaþionalã Administraþie”, proiectul
de hotãrâre intitulându-se „proiect pri-
vind stabilirea salariilor de bazã aferen-
te funcþiilor din cadrul familiei ocupa-
þionale Administraþie, utilizate în apara-
tul de specialitate al Primarului Munici-
piului Craiova”.

Secretarul ºi arhitectul
oraºului –  peste 10.000

de lei
Dupã primar ºi viceprimari, cele mai

bine plãtite persoane din aparatul admi-
nistrativ, un salariu barosan îl ridicã se-
cretarul municipiului, Ovidiu Mischianu.
Pe anexa cu salariile, care este ataºatã
proiectului de hotãrâre, funcþia sa este re-
tribuitã cu 13.944 de lei, salariu de bazã.
Imediat dupã acesta, urmeazã arhitectul-
ºef al oraºului. Gabriela Mireanu obþine
ºi ea un salariu de 12.050 de lei. Vine la
rând categoria directorilor executivi –
vreo 12 la numãr în 2017, ºi a subalterni-

Salarii de top la Primãria Craiova
Nici un funcþionar din Primã-

ria Craiova, pornind cu debutan-
þii care nu au apucat sã obþinã

nici o gradaþie, nu primeºte mai
puþin de 2.500 de lei pe lunã. Pe

fluturaºii ºefilor, evident cã
sumele se dubleazã ºi, în câteva

cazuri, se tripleazã sau sunt
de patru-cinci ori mai mari.

lor acestora, directorii executivi adjuncþi.
Cu foarte mici diferenþe, aceºtia sunt re-
compensaþi cam la fel: 11.689 de lei, res-
pectiv 11.088 de lei.

Categoria „ºefi” –
leafã de 9.000 de lei

Un ºef de serviciu din Primãria Cra-
iova este plãtit, în 2018, cu un salariu
de bazã de 9.616 lei, în timp ce un ºef
de birou – cu 8.180 de lei. Auditorii sunt
ºi ei o categorie de funcþionari care ob-
þin un venit destul de bunicel, cam de
mijloc. În funcþie de gradul profesional
– superior, principal sau asistent – aceº-

tia câºtigã între 6.900 de lei ºi 4.000 de
lei. Experþii, consilierii, inspectorii ºi
consilierii juridici – adicã marea masã a
angajaþilor din primãrie – sunt plãþi în
funcþie de grad ºi gradaþie. Salariile în
cazul lor pornesc de la 6.500 de lei - grad
superior ºi gradaþie 5 ºi se opresc la
2.900 de lei – cât primeºte un debutant,
cu studii superioare, dar gradaþie 0.

Salarii de debut
Referenþii sunt, totuºi, chiar ultimii pe

listã, având ºi cele mai modeste salarii,
comparativ cu lefurile pe care le obþin
cei plasaþi mai aproape de vârful pirami-

dei. ªi în cazul lor, gradul profesional ºi
gradaþia fac diferenþa, care este, în fapt,
de câteva zeci de milioane de lei. Spre
exemplu, un referent de specialitate, cu
grad profesional superior ºi gradaþie
maximã primeºte un salariu de bazã de
5.100 de lei, în timp ce un coleg al sãu,
încadrat pe aceeaºi funcþie, dar fãrã gra-
de, fiind doar debutant cu gradaþie 0, este
recompensat cu 2.700 de lei. Un simplu
referent, adicã o persoanã care doar ce
a fost încadratã pe post ºi nu a apucat
sã avanseze în grade, obþine 2.500 de
lei, salariu de bazã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Poliþiºtii craioveni fac cercetãri
într-un dosar penal vizând comi-
terea infracþiunii de act sexual cu
un minor, în cazul unei fete de 15

Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, pe 5 iunie
2017, în jurul orei 3.45, s-a pri-
mit o sesizare prin 112 cu privire
la faptul cã pe D.N. 55,  în afara
localitãþii Tâmbureºti, comuna
Rojiºte, s-a produs un accident de
circulaþie soldat cu decesul unei
persoane. Poliþiºtii din cadrul Ser-
viciului Rutier Dolj au ajuns la faþa
locului unde, în urma cercetãri-
lor, au constatat cã, Ovidiu Cris-
tian Rotaru, 19 ani, din comuna
Rojiºte, în timp ce conducea un
autoturism Opel Corsa pe D.N.
55, dinspre Bechet cãtre Craiova,
în afara localitãþii Tâmbureºti, pe

Dosar penal dupã ce o minorãDosar penal dupã ce o minorãDosar penal dupã ce o minorãDosar penal dupã ce o minorãDosar penal dupã ce o minorã
aflatã în grija DGASPC Dolj a nãscutaflatã în grija DGASPC Dolj a nãscutaflatã în grija DGASPC Dolj a nãscutaflatã în grija DGASPC Dolj a nãscutaflatã în grija DGASPC Dolj a nãscut

ani, instituþionalizatã într-un cen-
tru de plasament din cadrul Direc-
þiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului (DGASPC)

Dolj, care a rãmas însãrcinatã.
Fata a nãscut anul trecut, în luna
septembrie, iar cel cu care a în-
treþinut relaþii sexuale era ºi el mi-
nor la momentul respectiv ºi se
afla tot în grija DGASPC. Repre-
zentanþii Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþie a
Copilului Dolj sunt cei care i-au
sesizat pe poliþiºti, în momentul
când au observat cã fata este în-
sãrcinatã. Apoi s-au ocupat de ea,
au dus-o la controale medicale, iar
dupã ce a nãscut, în luna septem-
brie, au dat bebeluºul în grija unui
asistent maternal, considerând cã
fata nu poate avea grijã de el. Cu
toate acestea, cei doi pãrinþi, chiar
dacã sunt instituþionalizaþi, ºi-au
manifestat intenþia de a pãstra co-
pilul. „Ce sã vã spun... Este vor-
ba despre o minorã care a nãscut
anul trecut, în luna septembrie.

Acum are 15 ani ºi este instituþio-
nalizatã de la naºtere. ªi tatãl
copilului, care are 18 ani, este
instituþionalizat, au locuit în per-
manenþã în apartamente separa-
te, ea într-unul de fete ºi el într-
unul de bãieþi, dar în acelaºi car-
tier. Noi ne-am ocupat de ea pe
timpul sarcinii, am dus-o la con-
troale, iar dupã ce a nãscut, co-
pilul a fost dat în grija unui asis-
tent maternal, pentru cã am con-
siderat cã nu poate avea grijã de
el, ºi voiam sã fie în siguranþã.
Ambii tineri sunt consiliaþi de spe-
cialiºtii Direcþiei ºi aºteptãm re-
zultatul anchetei Poliþiei”, ne-a
declarat directorul DGASPC Dolj,
Florin Stancu. Reprezentanþii IPJ
Dolj au precizat, la rândul lor, cã
a fost întocmit dosar penal în
acest caz, încã din primãvara anu-
lui trecut, când au fost anunþaþi

de reprezentanþii Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþie a Copilului cã au descoperit
minora însãrcinatã, s-au fãcut
cercetãri, s-a stabilit cine este tatãl
copilului ºi se mai aºteaptã un
certificat medico-legal pentru fi-
nalizarea anchetei: „La Secþia 2
Poliþie Craiova este înregistrat
un dosar penal, în baza sesizãrii
DGASPC Dolj, vizând comiterea
infracþiunii de act sexual cu un
minor. S-au fãcut cercetãrile,
însã se mai aºteaptã concluziile
unei expertize medico-legale în
cazul minorei, obligatorie la do-
sar, pentru finalizarea anchetei,
urmând ca dosarul sã fie înain-
tat Parchetului pentru dispune-
rea mãsurilor legale”, ne-a de-
clarat comisar-ºef Adrian Cãpa-
ru, ºeful Serviciului cabinet din
cadrul IPJ Dolj.

Judecat în stare de arest la domiciliu dupã ce
a provocat un accident mortal ºi a fugit

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au menþinut mãsura
arestului la domiciliu faþã de ºoferul fugar care a provocat
un accident mortal, în iunie 2017. Pe 5 iunie 2017, Ovidiu
Cristian Rotaru, de 19 ani, din comuna Rojiºte, care a
urcat la volan bãut ºi având permisul de conducere sus-
pendat tot pentru alcool la volan, a provocat un accident în
urma cãruia un tânãr în vârstã de 18 ani din comuna doljea-
nã Rojiºte ºi-a pierdut viaþa, iar un altul, de 19 ani. El a
abandonat maºina ºi a fugit. Câteva ore mai târziu, dupã ce
l-au prins, poliþiºtii au constatat cã avea 0,61 mg/l alcool
pur în aerul expirat, i-au întocmit dosar penal ºi l-au
introdus în arest. A fost arestat preventiv pânã în luna
septembrie, când a fost plasat în arest la domiciliu.

fondul vitezei excesive, a pierdut
controlul asupra direcþiei de mers,
a pãrãsit partea carosabilã spre
dreapta a lovit un gard din beton,
iar în urma impactului s-a rãstur-
nat. Din accident a rezultat dece-
sul lui Fãnel Bufu, de 18 ani, din
Tâmbureºti, ºi vãtãmarea corpo-
ralã uºoarã a lui Marian Rotaru,
de 19 ani, din aceeaºi localitate,
ambii pasageri în autoturism.
ªoferul însã îºi lãsase prietenii
acolo ºi dispãruse. În urma veri-
ficãrilor fãcute de poliþiºtii rutieri,
câteva ore mai târziu ºoferul a fost
depistat ºi testat cu aparatul etilo-
test, rezultând o concentraþie de

0,61 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. A fost dus la spital, pentru re-
coltarea probelor biologice, apoi la
sediul I.P.J. Dolj unde s-a stabilit cã
tânãrul avea permisul de conduce-
re suspendat de pe 1 mai 2017, în-
trucât fusese prins bãut la volan. A
fost reþinut, iar o zi mai târziu, pe 6
iunie, a fost arestat preventiv.

Nu este prima datã când
conduce bãut ºi fãrã permis
Procurorii Parchetului de pe

lângã Judecãtoria Craiova au fi-
nalizat cercetãrile ºi l-au trimis în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pe Ovidiu Cristian Rotaru,
pentru conducerea unui vehicul de
cãtre o persoanã cãreia exercita-
rea dreptului de a conduce i-a fost

suspendatã, conducerea unui ve-
hicul sub influenþa alcoolului sau
a altor substanþe, ucidere din cul-
pã ºi pãrãsirea locului accidentu-
lui, cauza fiind înregistratã la Ju-
decãtoria Craiova. Pe 7 septem-
brie 2017 ºoferul fugar a fost pla-
sat în arest la domiciliu, mãsurã
menþinutã ºi la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute faþã de el: „Menþine ca
fiind temeinicã ºi legalã mãsura
arestului la domiciliu dispusã faþã
de inculpatul Rotaru Cristian
Ovidiu prin încheierea 228/
07.09.2017 pronunþatã de Tribu-
nalul Dolj în dosarul cu nr. 22145/
215/2017/a1.2. În baza art. 275
alin. (3) C. proc. pen., cheltuieli-
le judiciare avansate de stat rã-
mân în sarcina acestuia. Cu

contestaþi, în termen de 48 ore de
la comunicare. Pronunþatã în ºedin-
þa publicã , azi 26 ianuarie 2017”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei, pe fond procesul fiind
amânat pentru luna februarie.

Culmea este cã autorul acci-
dentului a fost condamnat, printr-
o hotãrâre rãmasã definitivã în oc-
tombrie 2016, la mãsura educati-
vã neprivativã de libertate a asis-
tãrii zilnice pe o duratã de 4 luni,
sub coordonarea Serviciului de
Probaþiune Dolj, pentru sãvârºirea
infracþiunilor de conducere pe
drumul public a unui vehicul fãrã
permis de conducere ºi conduce-
re a unui vehicul sub influenþa al-
coolului (la momentul comiterii
acestor fapte fiind minor).
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Fiecare ºcoalã selectatã pentru
unul din granturile Hai la grãdi-
niþã! va beneficia de un pachet de
intervenþii ce cuprinde suma de
1200 de euro în bani, pe care echi-
pa localã îi va putea folosi aºa cum
considerã util pentru a facilita ac-
cesul copiilor sãraci la grãdiniþã ºi
un kit educaþional în valoare de 400
de euro pus la dispoziþie de Ovi-
diuRo. În plus, cadrele didactice
din comunitãþile selectate vor par-
ticipa la sesiuni de formare ºi vor
fi susþinute sã organizeze module
educaþionale, pe parcursul anului
ºcolar. Ca Agenþie pentru Educa-
þie Timpurie, OvidiuRo mobilizea-
zã resurse publice ºi private pen-
tru a asigura educaþie preºcolarã
de calitate pentru cei mai sãraci co-
pii din România. Focusul Ovidiu-
Ro este sã ofere materiale educa-
þionale de cea mai bunã calitate, sã
formeze profesorii pentru a valo-
rifica aceste resurse ºi sã ajute -

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Douã granturi Douã granturi Douã granturi Douã granturi Douã granturi “““““Hai la grãdiniþã!“ Hai la grãdiniþã!“ Hai la grãdiniþã!“ Hai la grãdiniþã!“ Hai la grãdiniþã!“ auauauauau     ajunsajunsajunsajunsajuns
la Amãrãºtii de Jos ºi Vla Amãrãºtii de Jos ºi Vla Amãrãºtii de Jos ºi Vla Amãrãºtii de Jos ºi Vla Amãrãºtii de Jos ºi Valea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciuluialea Stanciului
Pentru al doilea an consecutiv, Asocia-

þia OvidiuRo susþine comunitãþile defavo-
rizate sã înscrie la grãdiniþã toþi copiii cu
vârsta cuprinsã între 3 ºi 5 ani care pro-
vin din familii sãrace. 20 de granturi Hai
la grãdiniþã! încurajeazã echipele locale sã
implementeze soluþii care „fac loc” în grã-
diniþã tuturor copiilor de vârstã preºco-
larã din comunitate, pentru anul ºcolar

2018 – 2019. Proiectul este susþinut ºi în
acest an de NN România ºi are o valoare
totalã de 40.000 de euro. OvidiuRo îºi pro-
pune ca în 2018 sã formeze 1000 de profe-
sori din medii defavorizate, sã dezvolte
Centre pentru literaþie în grãdiniþele ru-
rale ºi sã distribuie minim 15.000 de cãrþi
pentru acasã copiilor din cele mai sãrace
comunitãþi rurale din þarã.

Maria Gheorghiu, Cofondator OvidiuRo:
„Crearea unei noi grupe de grãdiniþã poate pãrea un proces extrem de

complicat pentru un director de ºcoalã care are oricum multe responsa-
bilitãþi - însã vestea bunã este cã de obicei nu presupune chiar construi-
rea unei noi sãli de grupã. Existã numeroase alte soluþii - cum ar fi trans-
formarea unor anexe într-o salã pentru noua grupã sau obþinerea unei
sponsorizãri care sã suporte salariul profesorului pentru o perioadã de-
terminatã – inclusiv alternativa grupelor de dupã-amiazã. Însã orice solu-
þie presupune timp ºi determinare din partea directorului ºi, câteodatã, a
primarului - ºi, invariabil, obþinerea de numeroase aprobãri”

Carmen Soare, Chief Marketing Officer, NN:
„Educaþia preºcolarã este esenþialã ºi reprezintã o bazã solidã pentru

un viitor mai bun. Prin învãþare, copiii se dezvoltã armonios, atât cogni-
tiv, cât ºi emoþional, ceea ce face proiectul Hai la grãdiniþã! al OvidiuRo cu
atât mai important, oferind copiilor din familii defavorizate o ºansã în plus
pentru viitorul lor. Accesul la educaþie pentru cei din familii cu posibilitãþi
reduse este o prioritate pentru noi ºi ne bucurãm cã putem face o diferenþã
prin astfel de iniþiative de incluziune socialã, atât în comunitãþile locale, cât
ºi individual, pentru copiii pe care îi susþinem sã facã un prim pas pentru a-
ºi atinge adevãratul potenþial ºi a-ºi asigura un viitor mai bun”

comunitãþile defavorizate sã for-
meze noi grupe de grãdiniþã pen-
tru ca niciun copil de vârstã
preºcolarã sã nu fie respins din
cauza „lipsei de spaþiu”.

Douã condiþii
pentru a putea participa

Proiectul se desfãºoarã la nivel
national ºi se adreseazã exclusiv
comunitãþilor locale, iar pentru a
putea participa, trebuie îndeplinite
douã condiþii esenþiale: (1) în co-
munitate existã cel putin 15 copii
care provin din familii sãrace ºi care
nu sunt încã înscriºi la grãdiniþã ºi
(2) directorul ºcolii solicitã ºi ob-
þine acordul inspectoratului ºcolar
pentru o nouã grupã de grãdiniþã.
Termenul-limitã de completare a
formularului de aplicare de cãtre
directorul instituþiei de învãþãmânt
este 30 martie 2018. „Este o prac-
ticã obiºnuitã ca, atunci când în
grãdiniþã este înscris numãrul ma-

xim admis de copii, cei rãmaºi ne-
înscriºi sã nu mai fie primiþi. Nu
existã o aºa-numitã listã de aºtep-
tare sau o procedurã prin care au-
toritãþile judeþene sã fie înºtiinþate
cã numãrul copiilor de vârstã
preºcolarã dintr-o comunitate este
mai mare decât capacitatea grãdi-
niþei. Iar pentru cã pãrinþii nu fac
sesizãri în acest sens, cum se prac-
ticã în mediul urban, copiii lor nu
au ºansa de a merge la grãdiniþã –
situaþie care se repetã an de an”, a
declarant Maria Gheorghiu, Co-
fondator OvidiuR.

În Dolj, 35 de copii au mers
pentru prima datã la grãdiniþã

Misiunea Asociaþiei OvidiuRo
este ca fiecare copil sãrac sã be-
neficieze de educaþie timpurie de
CALITATE ºi sã devinã, astfel, un
membru activ al societãþii româ-
neºti.  Eficacitatea programului-pi-
lot Fiecare Copil în Grãdiniþã a
determinat Parlamentul României
sã transforme mecanismul central
al acestuia în program naþional, în
vigoare începând cu februarie
2016.  Anul acesta ºcolar, proiec-
tul-pilot Hai la grãdiniþã! a susþi-
nut formarea a 12 grupe noi ºi în-
scrierea la grãdiniþã pentru prima
datã a peste 200 de copii din 12
comunitãþi defavorizate. În jude-
þul Dolj, 2 granturi au ajutat 35 de
copii sã meargã pentru prima datã
la grãdiniþã – în Ocolna (comuna-
 Amãrãºtii de Jos) ºi în Horezu-Po-
enari (comuna Valea Stanciului).
Echipa localã din Amãrãºtii de Jos
a deschis o grupã micã de grãdini-
þã, într-o clãdire în care mai exis-
tau 5 sãli de grupã, neîncãpãtoare
pentru numãrul mare de copii cu
vârstã preºcolarã din Ocolna (peste
170). Datoritã grantului, echipa
localã a renovat o salã de grupã ºi
a dotat-o corespunzãtor, cu mate-
riale educaþionale, pentru cei 20 de
copii înscriºi la grãdiniþã pentru
prima datã. În Valea Stanciului, o
salã de grupã a fost utilatã cu re-
chizite, materiale educaþionale ºi
cãrþi - iar 15 copii încã neînscriºi
au putut sã înceapã grãdiniþa în
luna septembrie, 2017.

Soluþiile identificate de directorii
unitãþilor de învãþãmânt

În 2017, prin dezvoltarea de
Centre pentru Educaþie de Calita-
te ºi Literaþie  în zone defavoriza-
te, OvidiuRo a sprijinit grãdiniþele
din mediul rural sã le ofere copii-
lor acces la un vocabular divers ºi
la lumea fascinantã a cãrþilor de
ficþiune ºi non-ficþiune. Anul tre-

cut, OvidiuRo a instruit 700 de pro-
fesori din învãþãmântul preºcolar,
focusul sesiunilor de formare fi-
ind metodele de învãþare centrate
pe copil ºi cele pentru dezvoltarea
literaþiei. Soluþiile identificate de di-
rectorii unitãþilor de învãþãmânt din
cele 12 grãdiniþe beneficiare au
fost variate ºi au rãspuns nevoii
locale – de la achiziþia de materiale
educaþionale sau mobilier, repara-
rea sistemelor de încãlzire, oferi-
rea gustãrii zilnice sau construirea
primului loc de joacã pentru copiii
din comunitate. Legea 248/2015
încurajeazã familiile care trãiesc
sub limita sãrãciei sã îºi înscrie

copiii cu vârsta cuprinsã între 3 ºi
5 ani la grãdiniþã - oferind tichete
sociale pentru grãdiniþã (în valoare
de 50 lei/ lunã) dacã îºi aduc zil-
nic copiii la grãdiniþã. Accesul la
educaþie timpurie s-a dovedit a
avea un impact pozitiv asupra re-
zultatelor ºcolare de mai târziu -
 legea reprezentând un element
important al strategiei României
de a-ºi îndeplini obiectivele cu
privire la reducerea abandonului
ºcolar, ce ºi-a dovedit deja impac-
tul, prin creºterea numãrului de
copii sãraci înscriºi la grãdiniþã
precum ºi a numãrului celor care-
 au frecvenþã zilnicã.
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La manifestarea de ieri, au par-
ticipat foarte mulþi reprezentanþi
ai mediului judiciar, din care amin-
tim: Academician Cristian Hera,
vicepreºedinte al Academiei Ro-
mâne; Academician Gheorghe
Duca, Preºedintele Academiei de
ªtiinþe a Repubicii Moldova; Aca-
demician Ion Guceac, vicepreºe-
dintele Academiei de ªtiinþe a Re-
publicii Moldova; Academician
Victor Spinei, vicepreºedintele
Academiei Române; prof. univ. dr.
Nicolae Popa, fost preºedinte al
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie
ºi al Curþii Constituþionale; Prof.u-
niv.dr.  Dan Claudiu Dãniºor,
fost rector al Universitãþii din Cra-
iova; prof. univ. dr. Lucian Sãu-
leanu,  decan al Baroului Dolj; etc.
„Suntem onoraþi sã organizãm o
asemenea manifestare, având oas-
peþi de marcã. A intrat în tradiþia
Facultãþii de Drept a Universitãþii
din Craiova sã desfãºoare activi-
tãþi de anvergurã, una dintre aces-
tea având loc ºi astãzi. Este un
moment fericit, cu atât mai mult
cu cât este ºi o mare sãrbãtoare
ortodoxã – Sfinþii Trei Ierarhi.
Preluãm, astãzi, donaþia domnu-
lui acad. Ion Dogaru, o bibliote-
cã de 4.000 de volume, unele da-
tând din secolul al XIX-lea, ade-
vãrate bijuterii. Despre aceasta
vor vorbi atât domnul academi-

Infecþia cu virusul HPV este una dintre cele mai întâlnite
la nivel mondial, estimãrile arãtând cã pânã la 80% din fe-
meile active sexual, la nivel global, vor fi, la un moment dat,
pe parcursul vietii, expuse acestui virus.

De altfel, în ultimul raport al Asociaþiei Americane pentru
Cercetarea Cancerului, virusul HPV a fost clasificat drept al
doilea agent patogen responsabil pentru cancer în lume,
având în vedere cã 12 tulpini HPV cu risc oncogen provoa-
cã o treime din totalul cancerelor cauzate de infecþii în în-
treaga lume.

Cea mai eficientã ºi sigurã metodã de prevenþie, vaccinarea
Conform medicilor specialiºti, cea mai eficientã ºi sigurã

metodã de prevenþie împotriva infecþiei cu virusul HPV este
vaccinarea. Eficienþa acesteia a fost doveditã în þãri precum
Australia, Noua Zeelandã, SUA, Canada, Danemarca, Sue-
dia sau Germania, unde a fost înregistratã o reducere sem-
nificativã a numãrului de infecþii cu virusul HPV, respectiv a
bolilor cauzate de infecþia cu acest virus.

În România, vaccinarea HPV este inclusã în Programul
Naþional de Vaccinare, la categoria „vaccinarea grupurilor

În Anul CentenarÎn Anul CentenarÎn Anul CentenarÎn Anul CentenarÎn Anul Centenar, eveniment deosebit la, eveniment deosebit la, eveniment deosebit la, eveniment deosebit la, eveniment deosebit la
Facultatea de Drept a Universitãþii din CraiovaFacultatea de Drept a Universitãþii din CraiovaFacultatea de Drept a Universitãþii din CraiovaFacultatea de Drept a Universitãþii din CraiovaFacultatea de Drept a Universitãþii din Craiova

 Ieri, Facultatea de Drept a Universitãþii
din Craiova a gãzduit douã festivitãþi, circum-
scrise Anului Centenar, titulatura manifes-
tãrii fiind „CARTEA JURIDICÃ ªI DONA-
TORII DE CARTE – PILONI AI EVOLU-
ÞIEI LUMII DREPTULUI”. Este vorba de
inaugurarea fondului de carte „Ion Dogaru”,

prin donaþia fãcutã de cãtre prof. univ. dr. Ion
Dogaru, membru corespondent al Academiei
Române, ºi de lansarea lucrãrii „Explicaþiu-
nea Teoreticã ºi practicã a dreptului civil ro-
mân”, semnatã de Dimitrie Alexandresco,
proiect de reeditare, unul de anvergurã, al
Editurii „Universul Juridic” din Bucureºti.

cian, cât ºi domnul prof. Mihai
Coºoveanu, director al Bibliotecii
Universitãþii din Craiova. De ase-
menea, suntem mândri cã prezen-
tãm ºi reeditarea volumului scris
de Dimitrie Alexandresco”, a pre-
cizat prof. univ. dr. Sevastian
Cercel, decan al Facultãþii de
Drept a Universitãþii din Craiova.

Cãrþi fundamentale au intrat în
patrimoniul Universitãþii din Craiova

Punctul important a fost dona-
þia unei biblioteci de valoare imen-
sã, greu de mãsurat,  care îi va ajuta
pe studenþi ºi profesori  în activi-
tatea lor prezentã ºi viitoare. „Am

preluat, astãzi, în mod oficial, fon-
dul de carte al domnului acad. Ion
Dogaru, unul strâns de-a lungul a
foarte mulþi ani. Nu sunt cãrþi sim-
ple, ci foarte valoroase, fundamen-
tale în ceea ce priveºte conþinutul
juridic, unele datând din sec. al
XIX-lea, care se adaugã celor peste
un milion de titluri aflate în porto-
foliul nostru. Avem un adevãrat
tezaur. Transmit, cu aceastã oca-
zie, mesajul de apreciere al dom-
nului prof. univ. dr. Ionuþ Cezar
Spînu, rectorul Universitãþii din
Craiova, care, din motive obiecti-
ve, nu a putut fi prezent la acest
eveniment, fiind prins în alte acti-

vitãþi”, a spus prof. univ. dr. Mi-
hai Coºoveanu, director al Biblio-
tecii Universitãþii din Craiova. Vi-
zibil emoþionat, acad. Ion Dogaru
a vorbit în faþa asistenþei, una din
care au fãcut parte cadre didacti-
ce, reprezentanþi ai mediului aca-
demic din þarã ºi strãinãtate ºi, nu
în ultimul rând, studenþi: „Am ajuns
la o vârstã ºi viaþa mi-a oferit pri-
lejul sã mã confrunt cu foarte multe
situaþii, unele dintre ele  neplãcute.
Am decis sã las moºtenire întrea-
ga mea bibliotecã, iar evenimentul
de astãzi face parte din Anul Cen-
tenar, cel al Marii Uniri de la 1918.
Am strâns, de-a lungul timpului, o
adevãratã colecþie de volume din
sfera Dreptului, începând cu anul
1956. Am cumpãrat trei biblioteci,
una din Franþa ºi celelalte de la doi
eminenþi specialiºti din Bucureºti.
În anii 1990, dupã ce am reuºit sã
înfiinþãm Facultatea de Drept a
Universitãþii din Craiova, mi-am
continuat îmbogãþirea bibliotecii
mele, ºi a fost o acþiune de duratã,

destul de anevoioasã, aºa erau tim-
purile, iar gândul meu a fost sã las
moºtenire fondul de carte Univer-
sitãþii din Craiova. Am avut ºi spri-
jinul domnului prof. univ. dr. Mir-
cea Ivãnescu, rector al Universi-
tãþii, care este, astãzi, prezent în
salã, precum ºi pe cel al colegilor.
Pentru evenimentul de astãzi, mul-
þumesc Universitãþii din Craiova,
centrelor de cercetare din cadrul
institutelor de învãþãmânt superi-
or, Barolului de Avocaþi Dolj, al cãrui
decan, Lucian Sãuleanu, se aflã
aici, ºi, nu în cele din urmã, cole-
gilor ºi studenþilor, pentru cã ei sunt
principala mea avere. Mã bucur cã
sunt lângã mine, în aceastã zi, oa-
meni importanþi din mediul acade-
mic ºi juridic ºi nu pot sã le trans-
mit decât deplina mea mulþumire.
Nu pot sã nu vorbesc ºi despre lan-
sarea, de fapt reeditarea, cãrþii dom-
nului Dimitrie Alexandresco, unul
dintre volumele care fac parte din
patrimoniul nostru naþional”.

CRISTI PÃTRU

Peste 4.000 de românce, diagnosticate anual cu cancer de col uterinPeste 4.000 de românce, diagnosticate anual cu cancer de col uterinPeste 4.000 de românce, diagnosticate anual cu cancer de col uterinPeste 4.000 de românce, diagnosticate anual cu cancer de col uterinPeste 4.000 de românce, diagnosticate anual cu cancer de col uterin
Cancerul de col uterin reprezintã principala

cauzã de deces prin cancer la femeile tinere din
România, cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 44 de ani.
Infecþia cu HPV este responsabilã pentru 5 tipuri
de cancer, ce afecteazã atât bãrbaþii, cât ºi femeile
din toatã lumea. Se estimeazã cã, anual, 500 de
persoane sunt diagnosticate cu un alt tip de cancer
asociat infecþiei cu HPV. România ocupã primul loc
în UE privind incidenþa cancerului de col uterin,
precum ºi mortalitatea.

populaþionale la risc” ºi se adreseazã fetiþelor cu vârsta cu-
prinsã între 11 ºi 14 ani. Conform Programului, pãrinþii pot
transmite o cerere de vaccinare medicului de familie la care
sunt înregistraþi, pentru a primi cele trei doze de vaccin pen-
tru fetiþele lor.

Potrivit specialiºtilor, implementarea vaccinãrii HPV la nivel
naþional, ca metodã de prevenþie sigurã ºi eficientã pentru
controlul cancerului ºi bolilor asociate HPV, corelatã cu pro-
grame de screening, poate reduce substanþial mortalitatea
cauzatã de cancerul de col uterin, în special în cazul femei-
lor tinere. Prin urmare, devine esenþialã o promovare puter-
nicã a vaccinãrii HPV în rândul profesioniºtilor în domeniul
sãnãtãþii, al decidenþilor ºi al publicului larg.

Sãptãmâna Europeanã de Prevenire a Cancerului de Col Uterin

Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, în colaborare cu au-
toritãþile publice locale care au în subordine cabinetele de
planificare familialã, cabinetele ºcolare, asistenþii comu-

nitari, mediatorii sanitari, cabinetele de medicinã de fami-
lie, Crucea Roºie Dolj, Asociaþia Europrotector, Societa-
tea Studenþilor Mediciniºti din Craiova ºi Organizaþia Stu-
denþilor Farmaciºti Craiova, organizeazã pânã pe 3 fe-
bruarie 2018, Sãptãmâna Europeanã de Prevenire a Can-
cerului de Col Uterin.

România a fost cu deosebire interesatã în includerea unei
asemenea celebrãri în Calendarul Ministerului Sãnãtãþii, din
raþiuni legate de ratele mari înregistrate de incidenþa ºi mor-
talitatea prin cancer cervical, pentru reducerea cãrora schim-
bul de informaþie, experienþa ºi metode de a influenþa politi-
cienii ºi publicul este salutar.

Campania 2018 se deruleazã sub sloganul “Testarea pre-
ventivã Babeº-Papanicolau: barierã simplã ºi eficientã împo-
triva cancerului cervical!” ºi are ca scop conºtientizarea pe
scarã largã a populaþiei feminine româneºti în privinþa cãilor
de limitare a riscului major de cancer cervical. Tema din
acest an focalizeazã pe reducerea riscului ºi amplificarea
prevenþiei.

În judeþul Dolj în anul 2016 din totalul de 2.524 cazuri
noi de cancer, 97 au fost cazuri de cancer de col uterin,
aceastã localizare ocupând  la femei locul doi dupã can-
cerul de sân. În ceea ce priveºte cazurile rãmase in evi-
denþã la sfârºitul anului din cele 23.867 cazuri de cancer,
1.871 sunt cancere de col uterin( locul doi la femei dupã
cancerul de sân).

Cauza situaþiei alarmante din România este lipsa de ade-
renþã a populaþiei feminine la screening, deºi din 2012 este
în vigoare Programul Naþional de Screening privind Cance-
rul Cervical ce a comunicat o ratã de acoperire a populaþiei
þintã de numai 8-12%.

RADU ILICEANU
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„Contra Libertãþii” de Este-
ve Soler este prima parte a noii
trilogii a dramaturgului catalan –
„Trilogia Revoltei” („Contra Li-
bertãþii”, „Contra Egalitãþii”,
„Contra Fraternitãþii”). «„Contra
Libertãþii” este despre o Europã
cu pereþi care separã mamele ºi
copiii. Nu foarte diferit de ceea
ce se întâmplã astãzi, acolo unde
refugiaþii nu pot intra pe „pãmân-
tul promis”», precizeazã organi-
zatorii. Din distribuþie fac parte
actorii Iulia Lazãr, Alex Calangiu,
Marian Politic, Monica Ardelea-
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Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova lanseazã programul „drama.NOW!”,
care cuprinde trei spectacole-lecturã cu texte
contemporane din dramaturgia mondialã, în
fiecare stagiune. Primul spectacol, „Contra

Libertãþii” – reprezentaþie unicã – va fi pre-
zentat în premierã mondialã mâine, 1 februa-
rie, ora 19.00, la Sala Studio. Intrarea este
liberã în limita locurilor disponibile, cu rezer-
vare la Agenþia teatralã (tel. 0251.413.677).

nu, Costinela Ungureanu ºi ªte-
fan Cepoi.

Regia spectacolului-lecturã este
semnatã de Bobi Pricop, dupã o
traducere de Alina Cantacuzino.
Este a treia sa întâlnire cu un text
de Esteve Soler, dupã ce în 2013 a
montat „Contra Progresului” la
Teatrul Bulandra din Bucureºti, iar
în 2014, „Contra Iubirii”, la Tea-
trul Tineretului din Piatra Neamþ.

În 2013, Bobi Pricop a fost re-
gizorul câºtigãtor al ediþiei a III-a
a Concursului de proiecte pentru
tineri regizori ºi scenografi români

– lansat de Teatrul Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova, specta-
colul „Profu’de Religie” de Micha-
ela Michailov devenind rapid un
succes. Au urmat apoi spectaco-
lele „Iluzii” de Ivan Vîrîpaev (2015)
ºi „Autorul” (2017).

«Esteve Soler este un dramaturg
catalan de mare forþã. Prima trilo-
gie – „Trilogia Indignãrii” („Con-
tra Progresului”, „Contra Iubirii”,
„Contra Democraþiei”) a fost tra-
dusã în numeroase limbi, iar tex-
tele – suprarealiste, de umor ab-
surd, dupã cum le numeºte auto-

rul – au fost montate în Germa-
nia, SUA, Elveþia, Austria, Grecia,
Venezuela ºi Chile», se menþionea-
zã într-un comunicat de presã al
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.

Alte douã texte din dramaturgia

contemporanã mondialã vor fi pre-
zentate publicului craiovean sub
forma unor spectacole-lecturã pe
parcursul anului 2018 în cadrul
programului „drama.NOW!”.

MAGDA BRATU

Din nou vacanþã creativã în
Fabrica de poveºti „electroCO-
LIBRI”! Deschid porþile poveº-
tilor ºi îi împrietenesc pe copii
cu universul creativ al teatrului
de animaþie, în cadrul ateliere-

Ateliere de teatru interactiv la „Colibri”, în vacanþa
intersemestrialã a elevilor

În perioada 5 – 11 februarie, în care elevii
au vacanþa intersemestrialã, Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” îi invitã la ateliere
de teatru interactiv, coordonate de actori ai
instituþiei, ºi la spectacole. Atelierele, cu trei

serii a câte 50 de minute fiecare, se vor derula
în intervalul orar 10.00-13.00, în Sala Studio,
preþul pentru un atelier fiind 5 lei / persoanã.
Nu existã un numãr limitat de locuri ºi pot par-
ticipa la cursuri copii de toate vârstele.

lor, actorii Alla Cebotari, Ionica
Dobrescu, Adriana Ioncu, Cos-
min Dolea ºi Daniel Mirea.

Primele trei serii de ateliere
vor avea loc luni, 5 februarie:
„Exerciþii – poezii pentru cei

mai mici copii”, coordonatori
Ionica Dobrescu ºi Daniel Mi-
rea. Cei doi actori le vor prezen-
ta copiilor, cu ajutorul pãpuºi-
lor, tehnici de rostire ºi pronun-
þie ºi îi vor învãþa sã se exprime
prin intermediul poeziilor, pe rit-
mul muzicii ºi prin improvizaþie.
Alte trei serii ale aceluiaºi atelier
se vor desfãºura miercuri, 7 fe-
bruarie, între aceleaºi ore, 10.00-
13.00.

Marþi, 6 februarie, ºi vineri,
9 februarie, actorii Adriana Ion-
cu ºi Cosmin Dolea vor media
întâlnirea copiilor cu pãpuºile

care spun poveºti la teatru, le
vor dezvãlui din tainele mânuirii
ºi îi vor însoþi în cãlãtoria ma-
gicã prin lumea poveºtilor-spec-
tacol. Toate acestea la atelierul
„Întâlnire cu povestea” – tea-
tru interactiv (trei serii / 50 de
minute fiecare).

Joi, 8 februarie, sunt aºtep-
taþi sã cunoascã „Dansul zodii-
lor”: muzicã, ritm, cunoaºtere,
curiozitãþi legate de sistemul so-
lar, ghicitori în care protagonis-
te sunt planetele, vor da contur
atelierului coordonat de actriþa
Alla Cebotari.

În weekend, Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” îi va
încânta pe micii ºi marii specta-
tori cu douã spectacole: „Fru-
moasa din Pãdurea Adormitã”
(sâmbãtã,  10 februarie,  ora
18.00) ºi „Cântãreþii din Bre-
men” (duminicã, 11 februarie,
ora 11.00).

Biletele atât pentru ateliere, cât
ºi pentru spectacole se pot pro-
cura de la Agenþia teatrului, de luni
pânã sâmbãtã, între orele 10.00-
13.00 ºi 16.00-19.00, iar dumini-
ca, în intervalul 10.00-13.00.

MAGDA BRATU

Luni, cu o zi înainte de încheie-
rea mandatului, la Ministerul Cul-
turii a fost definitivatã lista celor
2042 de proiecte dedicate cente-
narului Marii Uniri, proiecte ce vor
beneficia de finanþare guverna-
mentalã.

Închirierea Castelului Bran a fost
prelungitã pânã în luna mai, astfel
încât patrimoniul aflat în incintã sã
poatã fi relocat. Problema finanþã-
rii reparaþiilor absolut necesare la
Castelul Peleº nu a fost încã rezol-
vatã. Din punctul de vedere al mi-
nistrului Romaºcanu, cea mai bunã
soluþie ar fi ca statul sã achiziþione-

Lucian Romaºcanu, al 25-lea ministru al
Culturii post-decembrist, ºi-a prezentat, ieri,
în cadrul unei conferinþe de presã, bilanþul ac-
tivitãþii în cele ºapte luni de mandat. Pornind
de la constatarea cã lipsa de continuitate în ad-
ministrarea culturii este contraproductivã,

Lucian Romaºcanu a precizat cã predarea
portofoliului cãtre noul ministru, George Ivaº-
cu, se va face din mers, în acest sens cei doi
urmând a se întâlni cel puþin sãptãmânal, ast-
fel încât sã nu existe sincope în funcþionarea
ministerului.

ze castelul ºi, în felul acesta, sã-l
poatã repara/ restaura/ întreþine.

„Cuminþenia pãmântului” este
expusã la Sala Brâncuºi a Muzeului
Naþional de Artã al României. Con-
tractul de comodat cu proprietarii
lucrãrii expirã în luna februarie, dar
Romaºcanu este de pãrere cã va
putea fi prelungit. Soluþia cea mai
bunã pentru a încheia „cazul” „Cu-
minþenia pãmântului” este, în opi-
nia fostului ministru, organizarea
unei licitaþii deschise, la care statul
sã-ºi exercite dreptul de preempþi-
une printr-o ofertã fixã, urmând ca
lucrarea sã devinã fie proprietatea

statului (dacã nu se primeºte o ofer-
tã mai bunã) fie a celui care oferã
mai mult decât statul. Astfel, susþi-
ne fostul ministru, preþul lucrãrii ar
fi cel mai corect validat, nu de ex-
perþi, ci direct de cãtre piaþa de artã.

La Muzeul Naþional de Artã al
României a fost inauguratã Gale-
ria de Artã Orientalã, publicul pu-
tând vizita, deocamdatã, „Came-
ra de ceai”. S-a reuºit achiziþia
Vilei Florica (conacul familiei Brã-
tianu de la ªtefãneºti – Argeº).
Romaºcanu a asigurat cã Teatrul
Naþional de Operetã ºi Musical
„Ion Dacian” va primi în curând

toate avizele ºi ar putea fi deschis
în vara acestui an. Pregãtirile pen-
tru prezenþa României la Târgul
de Carte de la Leipzig (15-18 mar-
tie), unde þara noastrã are statu-
tul de invitat de onoare, se desfã-
ºoarã conform graficului. Au fost
identificate soluþii pentru finanþa-
rea lucrãrilor de reabilitare a Mu-
zeului Naþional de Istorie ºi a Sãlii
Palatului, care a fost preluatã de
Ministerul Culturii.

Lucian Romaºcanu a amintit ºi

faptul cã, în ultima sa zi de man-
dat, a semnat documentaþia întoc-
mitã pentru includerea Ansamblu-
lui Monumental realizat de Constan-
tin Brâncuºi la Târgu Jiu pe lista pa-
trimoniului mondial UNESCO. În
final, Romaºcanu a afirmat cã Mi-
nisterul Culturii ºi Identitãþii Naþio-
nale este unul dintre cele mai com-
plexe ºi mai dificile ministere, cu
92 de instituþii în subordine, 5.800
de angajaþi ºi peste 6.000 de cola-
boratori. (Mediafax)

Lucian Romaºcanu, al 25-lea ministru al Culturii
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MIERCURI - 31 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
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 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:10 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 ªi vrabia e o pasãre
1970, Ungaria, Comedie
21:45 Poate nu ºtiai
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 ªi vrabia e o pasãre (R)
1970, Ungaria, Comedie
01:45 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
04:00 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

08:00 Triplu X: Întoarcerea lui
Xander Cage

09:50 Cold Mountain
12:25 Clubul aventurierilor
14:00 Încã o datã, cu pasiune
15:50 Fargo
16:55 Fargo
17:50 Ziua Patrioþilor
20:00 Sieranevada
22:55 Praf de puºcã
23:55 Templierii
00:40 Tovarãºul miliþian
01:25 Hostel - Cãminul ororilor
03:00 Seducerea lui Joyce

Mitchell

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:30 Lecþii de viaþã
15:30 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Nevastã de împrumut
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:45 Poliþia în direct
2002, SUA, Australia, Acþiune,

Comedie, Crimã
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Prãdãtorii (R)
2016, Canada, Acþiune, Crimã,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2

09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 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)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Sora mea capricioasã (R)
14:15 Sejur cu surprize (R)
16:15 La bloc
18:30 Dansul dragostei 2
20:30 Moneyball: Arta de a

învinge
23:15 Ore de sexologie
01:30 Moneyball: Arta de a

învinge (R)
03:45 Cine A.M.
06:45 Frankenweenie

PRO CINEMA

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

vârsta
21:00 Cine sunt?
1998, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cine sunt? (R)
1998, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, SF, Thriller
03:00 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 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Happy Tears
2009, SUA, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Happy Tears (R)
2009, SUA, Dramã
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X

JOI - 1 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Un plan sclipitor
2007, Marea Britanie, Luxem-

burg, Crimã, Dramã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Un plan sclipitor (R)
2007, Marea Britanie, Luxem-

burg, Crimã, Dramã
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:00 Telejurnal TVR 2 (R)
05:00 Mic dejun cu un campion

(R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:55 Familia Fang
09:40 Doamna ºi Vagabondul
11:00 Sieranevada
13:50 6,9 pe scara Richter
15:50 Logan
18:05 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Anna ºi Regele
22:30 Spielberg
00:55 Coliziunea
02:35 De-a v-aþi ascunselea
04:15 În cãutarea lui Fellini
06:00 ªtrumpfii

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 Elysium
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
22:30 Rãzboiul conºtiinþei
2016, Canada, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Nevastã de împrumut (R)
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:15 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 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)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Dansul dragostei 2 (R)
13:45 Sora mea capricioasã (R)
15:45 La bloc
18:00 Sabrina
20:30 Scrisori cãtre Julieta
22:30 12 ani de sclavie
01:15 Întâmplarea (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

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

vârsta
21:00 Cursã mortalã 2
2010, SUA, Acþiune
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cursã mortalã 2 (R)
2010, SUA, Acþiune
03:15 Acces direct (R)
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Rãpirea fecioarelor
1968, România, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
03:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 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 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

PRO X

8 / cuvântul libertãþii miercuri, 31 ianuarie 2018programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV



cuvântul libertãþii / 9miercuri, 31 ianuarie 2018 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
UNITATEA administrativ-te-

ritorialã Teasc, din judeþul Dolj,
anunþã publicarea documente-
lor tehnice ale cadastrului pen-
tru sectoarele cadastrale nr.8,
10, 11, 13, 14, începând cu data
de 07.02.2018, pe o perioadã de
60 de zile, la sediul primãriei,
conform art.14 alin.(1) ºi (2) din
Legea cadastrului ºi a publici-
tãþii imobiliare nr.7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor
tehnice vor putea fi depuse la
sediul primãriei ºi pe site-ul
Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.

S.C. PAN GROUP S.A. prin
POPESCU DUMITRU anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul “DESFIINÞARE PAR-
ÞIALÃ CORPURI C14, C17, C24
SI DESFIINÞARE TOTALÃ
CORPURI DE LA C1-C11, C13,
C15, C16, DE LA C18-C21, C23
ªI DE LA C25-C30”, propus a
fi amplasat în Craiova, Calea
Bucureºti, nr. 113. Informaþii-
le privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1 ºi
la sediul S.C. PAN GROUP
S.A. din Craiova, bld. Dacia, nr.
1A, în zilele de luni pânã joi,
între orele 8,00-16,00 ºi vineri
între orele 8,00-14,00. Obser-
vaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivni-
þã, utilitãþi, gard be-
ton, teren 1300
mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/
360.741.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.

Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, în-
cãlzire centralã,
izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro.
Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan cadastru,
vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã
fântâni cu apã,
stradale. Telefon:
0727/884.205.



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 31 ianuarie 2018publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Titularul PRIMÃRIA COMUNEI MAGLAVIT
cu sediul în satul Maglavit str. Calea Seve-
rinului nr. 83, anunþã publicul interesat asu-
pra elaborãrii primei versiuni a PUG –
PLAN URBANISTIC GENERAL ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru obþinerea
avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a documentaþiei
se poate face la sediul APM DOLJ str. Petru
Rareº, nr.1, CRAIOVA, JUDEÞUL DOLJ,
site-ul APM DOLJ http://apmdj.anpm.ro ºi la
sediul titularului PRIMÃRIA COMUNEI
MAGLAVIT.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în
scris la sediul  APM DOLJ în termen de 15 zile
lucrãtoare.


Cu profundã tristeþe, aducem un ultim

omagiu distinsului OM ºi MEDIC
de excepþie, promotor al psihiatriei
moderne, Academician Profesor Dr.

TUDOR UDRIªTOIU, care a condus
cu cinste ºi profesionalism Colegiul

Medicilor Dolj în perioada 2007- 2018,
Comunitatea medicilor din  Judeþul Dolj
este alãturi de familie! Cu respect deosebit,

Colegiul Medicilor DOLJ. 
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pen-
tru înfiinþarea unei
pepiniere pomico-
le, viticole, crescã-
torie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova sau
schimb cu garso-
nierã plus diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ,
an fabricaþie 2004-
2008, cu GPL.
Ofer maxim 3000
lei. Telefon: 0727/
700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute
manual. Telefon:
0764/779.702.
Vând transforma-
tor 24V ºi 12V, ca-
lorifere fontã
aproape noi, piese
Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre pie-
le noi, damigeanã
50 litri cu coº- 40
lei. Telefon: 0735/
445.339.
Vând uºi de dormi-
tor sau magazie
vopsite cu geamuri
ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.

Vând chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor
mic – 100 lei, te-
levizor mare 100
lei, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi
suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigi-
der. Informaþii la
telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã (fãcu-
tã din vin), triploc,
motoare 380 V,
arbore motor 1,6.
Telefon: 0745/
589.825.

Vând alain-delon
pentru bãrbaþi,
costum damã (3
piese) Telefon:
0729/684.222.
Vând garniþã de
unturã cu capac
15 kg – 20 lei, fri-
gider 2 uºi de-
fect - 100 lei, te-
levizor 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, cuvertu-
rã plusatã grena
pt pat ºi 2 pt. fo-
tolii nefolosite –
120 lei, covor
persan 220x
210, 2 apome-
tre 15 lei bucata.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând cutie meta-
licã pentru pãs-
trat arma de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider
„ZIL” puþin folosit,
maºinã de cusut
„Ileana” stare
bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru
de apã, butoi de
vin 10 vedre, pre-
sã hidraulicã
mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ
250 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând 2 electro-
motoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pick-up Tesla
cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã
Cenaclul Flacãra.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 31 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:

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul
cu sediul în municipiul Calafat, str. Tudor Vla-
dimirescu, nr. 24, judeþul Dolj, titular al Pla-
nului de Mobilitate Urbanã Durabilã al
municipiului Calafat, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a
avizului de mediu pentru planul menþionat ºi
declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã
la sediul PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Stra-
da Tudor Vladimirescu, nr. 24, Calafat, judeþul
Dolj, de luni pânã vineri între orele 8:00-16:00,
ºi pe siteul http://municipiulcalafat.ro.

Observaþii/comentarii ºi sugestii se primesc
în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj cu sediul în Str. Petru Rareº,
Nr. 1, municipiul Craiova, în termen de 18
zile de la data publicãrii anunþului.

Vând convena-
bil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/
0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un
calorifer de fontã
folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând aragaz
SOMEª - 3
ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp,
hotã electricã to-
tal 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bu-
cãtãrie din fontã
- 60 lei. Telefon:
0728/011.731.
Vând þuicã de
prunã. Telefon:
0765/291.623.

Vând calorifer
din fontã cu 5
elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.

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

CONDOLEANÞE
Familia conf.
univ. dr. Mircea
Zãvãleanu este
alãturi de fami-
lia îndureratã,
în aceste mo-
mente de grea
încercare ºi du-
rere pricinuite
de trecerea în
nefiinþã a dis-
tinsului prof.
univ. dr. TUDOR
UDRIªTOIU,
personalitate
emblematicã a
lumii medicale
r o m â n e º t i .
Sincere con-
doleanþe fami-
liei îndoliate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Baschetbaliºtii de la SCMU Cra-
iova disputã astãzi, de la ora 18.15,
ultimul meci înaintea întreruperii
Ligii Naþionale pentru meciurile
echipei naþionale ºi pentru All Star
Game. Echipa din Bãnie joacã îm-
potriva celor de la CSM Oradea ºi
este obligatã sã câºtige pentru a-ºi
pãstra ºanse de a prinde
Top 6 la jumãtatea sezo-
nului. SCMU se aflã pe lo-
cul 7, cu 23 de puncte, iar
Oradea este pe poziþia a
patra, cu 27 de puncte. În
tur, ordãnenii s-au impus
clar, scor 99-74. „Princi-
palul atu al orãdenilor este
omogenitatea, ei joacã îm-
preunã de mult timp, dar
ºi noi jucãm bine acasã,
am câºtigat toate meciuri-
le, cu excepþia celui cu
Clujul. Lupta pentru locul
6 o dãm în principal cu
Piteºtiul, dar dacã învin-
gem Oradea se poate spu-
ne cã ne batem ºi cu ei ºi
cu Timiºoara pentru intra-
rea în Top 6. Sper sã fa-
cem uitatã înfrângerea de
la Steaua, unde am pierdut

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXIII- a
Sepsi – ACS Poli, vineri, ora 18

Viitorul – Astra, vineri, ora 20.45
FC Voluntari – CSMP Iaºi, sâmbãtã, ora 18

Gaz Metan Mediaº – FCSB, sâmbãtã, ora 20.45
FC Botoºani – Juventus, duminicã, ora 18

Dinamo – „U” Craiova, duminicã, ora 20.45
CFR Cluj – Chiajna, luni, ora 20.45

1. CFR Cluj 22 15 4 3 35-12 49
2. FCSB 22 14 5 3 45-14 47
3. Craiova 22 12 7 3 36-23 43
4. Astra 22 10 7 5 31-21 37
5. Botoºani 22 10 5 7 26-23 35
6. Viitorul 22 10 4 8 29-19 34
7. Dinamo 22 10 4 8 31-22 34
8. CSMP Iaºi 22 8 6 8 27-29 30
9. ACS Poli 22 6 8 8 18-30 26
10. Voluntari 22 6 7 9 20-25 25
11. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
12. Mediaº 22 2 9 11 10-32 15
13. Sepsi 22 4 3 15 13-40 15
14. Juventus 22 1 6 15 12-44 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Cãpitanul Universitãþii Craiova recunoaºte cã a fost
tentat de banii lui Gigi Becali, dar nu a plecat la

FCSB fiindcã vrea sã joace „afarã”, dar ºi pentru cã
s-a temut de reacþia suporterilor olteni

Decarul ºi cãpitanul Universitã-
þii Craiova, Alexandru Bãluþã, re-
cunoaºte cã a fost foarte tentat sã
dea curs ofertei de la FCSB, Gigi
Becali oferindu-i 20.000 de euro pe
lunã, dar au fost anumite motive
care au împiedicat mutarea: posi-
bilitatea de a evolua peste hotare,
dar ºi reacþia fanilor din Bãnie, care
i-au transmis deja mesaje pentru a
rãmâne ºi care puteau rãbufni în
cazul în care i-ar fi trãdat. Deºi are
contract cu Universitatea pânã în
2021, Bãluþã spune cã vrea sã ple-
ce neapãrat, cel târziu în varã, dar
nu exclude nici o posibilã despãr-
þire de Craiova pânã la încheierea
actualei perioade de transferuri,
chiar dacã în acelaºi timp spune
cã ºi-ar dori un trofeu cu ªtiinþa.
„Au fost multe discuþii, am fost
stresat pentru cã nu ºtiam ce deci-
zie sã iau. Pentru mine a fost mai

bine cã nu am plecat. Mai ales la
Steaua, nu puteam sã fac acest pas
acolo. Pentru mine e important sã
joc într-un campionat extern, nu-
mai aºa pot progresa. Acolo pot
creºte. Am primit foarte multe
mesaje sã nu plec la FCSB. Au fost
mesaje care m-au miºcat. Mi-au
spus sã nu mã duc dupã bani, cã
sunt inima echipei. Pentru supor-
teri e uºor sã vorbeascã, pentru
mine ca jucãtor e mult mai greu sã
iau o decizie pentru cã e viitorul
meu în joc. Am 4 ani de când sunt
la aceastã echipã, chiar dacã am
explodat în ultimii doi ani. Asta nu
înseamnã cã trebuie sã rãmân în
continuare, îmi doresc sã plec.
Asta nu înseamnã cã trebuia sã
accept sã merg la Steaua, nu cred
cã ar fi fost un pas înainte, chiar
dacã ei evolueazã an de an în Eu-
ropa ºi se bat la campionat. Însã

în România nu cred cã aº putea sã
mai cresc, doar într-un campionat
extern aº putea progresa. Am dis-
cutat cu familia acasã, nici ei nu
au fost de acord sã plec la FCSB.
Am ajuns la concluzia cã este bine
sã evit unele conflicte. Pentru cã
lumea în Craiova e nebunã, cine
ºtie ce se putea întâmpla. Mã simt
fericit aici la Craiova, noi jucãtorii
ne-am apropiat mult între noi. Tre-
buie sã arãtãm ºi în teren cã sun-
tem uniþi. Mai am contract cu Uni-
versitatea pânã în 2021.  Mi-e greu
sã plec într-un moment ca acesta.
Mai ales acum, când stadionul e
gata, avem atâþia oameni alãturi de
noi, putem sã realizãm ceva în
campionat. Dar ºi în Cupã avem o
ºansã foarte bunã, chiar dacã în-
tâlnim iar Dinamo. Îmi doresc sã
câºtigãm ºi noi un trofeu, pentru
cã lumea nu mai are rãbdare” a
spus Bãluþã la Digi Craiova. Dacã
Bãluþã spune adevãrul, atunci ori
Becali a vrut sã plãteascã acea clau-
zã de 3 milioane  de euro, ori Uni-
versitatea Craiova era dispus sã-l
vândã pe mai puþin.

Stoperul craiovean în vârstã de 35 de ani
s-ar putea întoarce acasã, dupã 14 ani

Universitatea Craiova încearcã sã-l transfere pe fun-
daºul Ionuþ Alin Rada (35 de ani), care tocmai ºi-a
reziliat contractul cu formaþia italianã Fidelis Andria,
din Serie C1. Clubul din Bãnie s-a despãrþit în iarna
aceasta de doi stoperi croaþi, Niko Datkovic ºi Hrvoje
Spahija ºi vrea sã-ºi completele linia defensivã cu un
stoper experimentat, dupã ce a ratat repatrierea lui
Valericã Gãman. Ionuþ Rada este nãscut la Craiova ºi
s-a format la ªcoala de Fotbal Gicã Popescu. ªi-a
început cariera la FC Universitatea Craiova, de unde

a fost vândut în 2004 la Rapid, alãturi de Ionuþ Stan-
cu. Transferurile au produs la vremea aceea un scan-
dal enorm în Bãnie, fanii olteni aºteptându-i atunci pe
cei doi fotbaliºti la Aeroportul Otopeni, la venirea na-
þionalei dintr-un stagiu în Cipru, pentru a încerca sã-
i „deturneze” din drumul spre Giuleºti. Ionuþ Rada a
mai evoluat în cariera sa la Rapid, FCSB, CFR Cluj,
CS Otopeni, Progresul, Al Nassr, Karlsruhe, Bari ºi
Fidelis Andria. În actualul sezon, Rada a evoluat în
21 de meciuri ºi a marcat un gol pentru Fidelis An-
dria, echipã aflatã la retrogradare în liga a treia din
Italia. Rada ar putea semna un contract pe 4 luni, cu
posibilitate de prelungire, ºi-ar putea încheia astfel ca-
riera în Bãnie, acolo unde a ºi început-o.

Craiova vs Oradea, la baschet, în Sala PolivalentãCraiova vs Oradea, la baschet, în Sala PolivalentãCraiova vs Oradea, la baschet, în Sala PolivalentãCraiova vs Oradea, la baschet, în Sala PolivalentãCraiova vs Oradea, la baschet, în Sala Polivalentã
din cauza lipsei de agresivitate ºi a
ratãrilor de la libere” a spus unul
dintre antrenorii echipei craiovene,
Dan Ioan. Craiova s-a despãrþit de
fundaºul american Nick Novak,
care a jucat destul de puþin în acest
sezon, el plecând la o echipã din
liga a doua spaniolã, la Union Ovie-

do. Novak a avut prestaþii bune în
dubla din Cupa României, cu Ti-
miºoara, dar dupã venirea lui Go-
ran Martinic a prins puþine minu-
te. Dupã ce a fost transferat ºi al
ºaptelea strãin, La Marcus Reed,
Nick Novak a devenit indezirabil.
Dupã acest meci, lotul SCMU in-

trã în vacanþã pentru o
sãptãmânã, þinând
cont cã urmãtorul
meci va fi abia pe 3
martie, cu Dinamo, în
deplasare. Iulian Or-
beanu ºi Ionuþ Bercea-
nu sunt convocaþi la
lotul naþional al Româ-
niei, iar Martin Paaso-
ja, la cel al Estoniei. De
asemenea, Ivan Siris-
cevic ºi Goran Marti-
nic vor face parte din
echipa Sudului la All
Star Game-ul progra-
mat pe 14 februarie, la
Sf. Gheorghe. ªi antre-
norul israelian Rami
Hadar este aºteptat în
perioada urmãtoare,
când va primi permisul
de ºedere în România.
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