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- De când cu fustele astea
scurte, mi s-a lungit privirea,
Popescule.
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Angajatorii din Spaþiul Eco-
nomic European oferã, prin in-
termediul reþelei EURES Ro-
mânia, 604 locuri de muncã va-
cante. Cele mai multe joburi
vacante sunt în Spania – 158
de locuri, cele mai multe fiind
în agriculturã.  ªi în Germania
sunt multe job-uri neocupate,
iar oferta este extreme de ge-
neroasã. Românii dornici sã
munceascã în þara doameni
Angela Merkel au de unde sã-
ºi aleagã job-ul potrivit, în con-
formitate cu pregãtirea ºi pri-
ceperea acestora.
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În cele din urmã, prin vo-
tul celor 800 de delegaþi, pre-
zenþi la Congresul extraordi-
nar, de la Berlin, din 21 ianua-
rie a.c., Martin Shultz a obþi-
nut, cu 56% voturi „pentru”
consimþãmântul refacerii
„marii coaliþii” (GroKo) capa-
bilã sã deþinã majoritatea în
Bundestag ºi sã ofere þãrii un
guvern stabil.  Dupã patru
luni, de la alegerile legislati-
ve, din 24 septembrie 2017,
conservatorii (CDU-CSU) ºi
social-democrþaii (SPD) aveau
programat pentru ieri 5 febru-
iarie a.c., redactarea „con-
tractului de coaliþie”.

Fãnica Vlad, fostã registrator medical la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, a fost condamnatã, ieri, de judecãtorii de
la Tribunalul Dolj, la 2 ani de închisoare cu
suspendare ºi 60 de zile de muncã în folosul
comunitãþii pentru trafic de influenþã. Feme-
ia a fost acuzatã cã, în urmã cu câþiva ani, a
cerut ºi primit 2.900 de euro de la un bãrbat,
pentru a-i angaja soþia în cadrul spitalului, însã
nu ºi-a respectat promisiunea. S-a pensionat
între timp, bãrbatul i-a cerut banii înapoi, însã
femeia i-a promis cã rezolvã în luna septem-
brie a anului trecut, în contul sumei respecti-
ve, la care s-ar mai fi adãugat 1.000 de euro.
Numai cã nici de aceastã datã nu a ieºit aran-
jamentul, astfel cã a fost denunþatã. În faþa
judecãtorilor, a recunoscut comiterea faptei.
Hotãrârea Tribunalului nu este definitivã.
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Nepotul lui Traian Bãsescu,
condamnat definitiv la trei
ani de închisoare
pentru trafic de influenþã

Dragoº Bãsescu, nepotul fos-
tului preºedinte al României Tra-
ian Bãsescu, a fost condamnat,
luni, de cãtre magistraþii Curþii
de Apel Bucureºti la trei ani de
închisoare cu executare pentru
trafic de influenþã, decizia fiind
definitivã. Magistraþii Curþii de
Apel Bucureºti au majorat pe-
deapsa de doi ani ºi ºase luni de
închisoare cu executare pentru
trafic de influenþã primitã în ia-
nuarie 2017, în primã instanþã,
de cãtre Dragoº Bãsescu, la trei
ani de închisoare. Decizia Curþii
de Apel Bucureºti este definitivã.
La finele lunii octombrie 2015,
nepotul fostului preºedinte Tra-
ian Bãsescu a fost trimis în jude-
catã de DNA pentru trafic de in-
fluenþã, fiind acuzat cã a cerut
un milion de euro de la un om
de afaceri, promiþând cã intervi-
ne la DIICOT pentru soluþiona-
rea favorabilã a dosarului aces-
tuia. Potrivit rechizitoriului, pe 13
martie 2014, Dragoº Bãsescu, îm-
preunã cu Nistor Ciprian, i-a ce-
rut unui om de afaceri (denun-
þãtor în cauzã) 500.000 de euro
pentru o soluþie de respingere a
arestãrii într-o contestaþie formu-
latã de cãtre DIICOT în dosarul
ce îl privea pe acesta din urmã.
El a mai cerut 500.000 de euro
pentru o soluþie favorabilã în ca-
uza respectivã, cât ºi pentru ridi-
carea sechestrului aplicat asupra
bunurilor denunþãtorului.”În
sprijinul acestor pretenþii, incul-
patul Bãsescu Dragoº a lãsat sã
se creadã cã are influenþã pe lân-
gã organele judiciare respective ºi
chiar a promis cã va interveni în
sensul celor arãtate mai sus. De-
oarece denunþãtorul le-a spus ce-
lor doi cã nu are posibilitatea sã
achite o sumã atât de mare ºi cã
nici nu doreºte sã se facã vreo in-
tervenþie de acest gen, inculpatul
Dragoº Bãsescu i-a propus aces-
tuia ca soluþie încheierea unui
contract fictiv de consultant..”, se
arãta în rechizitoriu.
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Despre seriozitatea social-democraþilor germani!Despre seriozitatea social-democraþilor germani!Despre seriozitatea social-democraþilor germani!Despre seriozitatea social-democraþilor germani!Despre seriozitatea social-democraþilor germani!
În cele din urmã, prin votul celor 800 de

delegaþi, prezenþi la Congresul extraordinar, de
la Berlin, din 21 ianuarie a.c., Martin Shultz a
obþinut, cu 56% voturi „pentru” consimþãmân-
tul refacerii „marii coaliþii” (GroKo) capabilã
sã deþinã majoritatea în Bundestag ºi sã ofere
þãrii un guvern stabil. Dupã patru luni, de la
alegerile legislative, din 24 septembrie 2017,
conservatorii (CDU-CSU) ºi social-democrþaii
(SPD) aveau programat pentru ieri 5 februiarie
a.c., redactarea „contractului de coaliþie”. În
meniul ultimelor discuþii figurau teme sociale,
precum contractul de muncã pe duratã deter-
minatã (CDD), reforma sistemului se sãnãtate,
regruparea familiilor pentru refugiaþi º.a.m.d.,
care completeazã liniile mari de politicã internã
ale viitorului guvern. Social-democraþii care
refuzaserã iniþial orice participare la guverna-
re, în urma rezultatului catastrofal de la alege-
rile legislative au cedat finalmente „cântecului
de sirenã” al preºedintelui Frank Walter Stein-
meier, invocatã fiind stabilitatea þãrii. Interesant
este cã Angela Merkel, cancelar, în pragul ce-
lui de-al patrulea mandat, a condus numai gu-

verne de coaliþie, pânã în prezent, în douã rân-
duri (2005-2009 ºi 2013-2017), în parteneriat
cu social-democraþii, ºi o singurã datã (2009-
2013) în coaliþie cu liberalii (FDP). Spre deo-
sebire de Helmuth Kohl (1982-1989), tot din
partea CDU, care timp de patru mandate nu i-
a avut parteneri de guvrnare decât pe liberali
(FDP). Deºi vinovaþi de actuala stare de lu-
cruri, pe scena politicã, sunt conservatorii
(CDU-CSU), social-democraþii ºi-au asumat
responsabilitatea pentru þarã, o responsabili-
tate refuzatã de alþii, acceptând, cum spu-
neam, participarea la guvernare. Cum peste
tot în lume, ingratitudinea este o realitate, în
sondajele de opinie, social-democraþii sunt
plasaþi la 18-20% din intenþiile de vot, dupã
20,5% la alegerile legislative. În schimb, în
caz de noi alegeri, Alternativa pentru Germa-
nia (AfD) ar obþine 13-14%, dupã ce în sep-
tembrie 2017 obþinuse 12,6%. Social-demo-
craþii luptã cu CDU-CSU pentru a-ºi menþi-
ne promisiunile în politica de migraþie ºi a
obþine fonduri consistente pentru educaþie.
Textul final al contractului de coaliþie, odatã

finalizat, va fi supus votului parlamentarilor
celor douã partide ºi apoi votului în interio-
rul partidului social-democrat. Unde nu va fi
uºor. Social-democraþii s-au þinut „tare” în
negocierile epuizante de pânã acum ºi cu toate
acestea pierd teren. Ceea ce ar putea pãrea
paradoxal. Angela Merkel îºi joacã deja ieºi-
rea din politicã ºi în orice caz nu va mai fi,
într-un nou mandat de cancelar, ceea ce a
fost, ca alurã politicã europeanã. Or, asta
convine de minune lui Emmanuel Macron,
ispitit de proiectul sãu de reformã a Europei.
Ca nume de noi miniºtrii, în pofida incertitudi-
nilor, vehiculate sunt câteva figuri aparte, pre-
cum Jens Spahn (CDU), Olaf Scholz (SPD),
ºi, bineînþeles, Martin Shultz (SPD). Dar noul
guvern este anunþat a fi gata abia în luna mar-
tie. Chiar dacã se discutã de un compromis,
fãrã margini, în negocieri, social-democraþii lui
Martin Shultz au o frondã internã în partid, ini-
þiatã de tinerii socialiºtii din „Jusos”, conduºi
de Kevin Kuhnert, o voce distinctã, care se face
ascultatã, aceºtia opunându-se din rãsputeri re-
sistematizãrii marii coaliþii.

Contribuabilii care vor depune
doar în aprilie Formularul 600 vor
avea calitatea de asiguraþi în sis-
temul public de sãnãtate ºi în tri-
mestrul I (perioada ianuarie-mar-
tie), a declarat luni vicepremierul
Viorel ªtefan. „Sigur cã este o
întrebare, în condiþiile în care s-a
prorogat termenul de depunere a
Declaraþiei 600 pânã pe 15 aprilie
- e o întrebare dacã respectivii
contribuabili vor beneficia de asi-
gurãri de sãnãtate în trimestrul I.
Rãspunsul îl vom da printr-o or-
donanþã de urgenþã care este acum

„Am înþeles cã a ieºit DNA cu
un anunþ – costã 10.000. Este foar-
te curioasã aritmetica...eu pentru
18 volume am plãtiti 6.000 ºi ceva
de lei. Pentru restul pânã la 287-
297, aproape 300, oricine poate sã
facã o socotealã simplã, ne ducem

Dragnea: DNA vrea sã facã venituri; mã costã
100.000 de lei copierea volumelor din dosar

Preºedintele Camerei, liderul PSD Liviu Drag-
nea, a acuzat, ieri, DNA cã este o instituþie care
vrea sã facã profit, el arãtând cã nu are acces la
dosar pentru a-ºi face apãrarea întrucât DNA a
refuzat sã-i transmitã dosarul în formatul elec-

tronic, iar copierea costã 100.000 de lei.

la vreo sutã de mii de lei”, a spus
Dragnea.

El a arãtat cã nu ºtie în ce alte
cazuri s-a refuzat sã se dea dosa-
rul în format electronic ºi cã acum
începe sã înþeleagã cã, de fapt,
DNA este o instituþie care vrea sã

facã venituri. „Eu ºtiu cã DNA are
un buget suficient ºi a avut buget
suficient în fiecare an. Dupã pãre-
rea mea, am scris-o ºi în plânge-
rea depusã la DNA, în mod inten-
þionat se doreºte ca eu sã nu am
acces la dosar ºi nu pot sã-mi fac
apãrarea cum trebuie, ceea ce nu
ar fi o mare noutate”, a adãugat
Dragnea.

Liviu Dragnea afirmat cã l-ar
costa prea mult o copie pe suport
hârtie a dosarului sãu, precizând
cã singurul venit pe care îl are este
indemnizaþia de la Parlament. ”Eu

ca sã iau toate zecile sau vreo sutã
ºi ceva, nu ºtiu câte bibliorafturi
sunt. Nu ºtiu câte mã privesc pe
mine, dar trebuie sã le iau pe toate
cã nu ºtiu ce-o fi pe acolo. Nu ºtiu
ce alþi denunþãtori mincinoºi mai
apar. Ca sã iau o copie scrisã, în
formã scrisã, pe hârtie, mã costã
peste un miliard de lei ºi vã mai
spun ceva: cei care gestioneazã
dosarul sunt cei care mi-au cerut
ºi mi-au pus sechestru. Singurul
venit pe care îl am este indemniza-
þia de la Parlament. Nici aia întrea-
gã, douã treimi”, a spus Dragnea.

Parchetul Înaltei Curþi de Casa-
þie ºi Justiþie (PÎCCJ) a anunþat, ieri,
cã analizeazã posibilitatea de a face
recurs în interesul legii privind pre-
scripþia rãspunderii penale în do-
sarul Microsoft, în care ºapte foºti
miniºtri au scãpat de rãspunderea
penalã. “Cu referire la aspectele
invocate în mass-media privind
soluþia de clasare dispusã în cauza
cunoscutã generic sub denumirea
“dosarul Microsoft”, instrumentatã
de cãtre Direcþia Naþionalã Antico-
rupþie, Biroul de informare ºi rela-
þii publice face urmãtoarele preci-
zãri: Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie efectu-
eazã o analizã jurisprudenþialã ºi
doctrinarã asupra îndeplinirii con-

Ministerul de finanþe
pregãteºte o nouã ordonanþã

pentru Formularul 600
în lucru. Prin aceastã ordonanþã
vom spune cã da, contribuabilii îºi
vor pãstra calitatea de asiguraþi”-
, a spus Viorel ªtefan, care a par-
ticipat la o conferinþã organizatã
de Bursa de Valori Bucureºti, cu
prilejul împlinirii a 10 ani de la lis-
tarea Transgaz. Referindu-se la
angajaþii din IT care ar putea fi
afectaþi de mutarea CAS, Viorel
ªtefan a menþionat cã pentru com-
pensarea veniturilor acestora „este
în lucru o ordonanþã prin care
pierderile vor fi acoperite prin aju-
tor de stat”.

Parchetul General analizeazã un posibil
recurs privind prescripþia rãspunderii

în dosarul “Microsoft”
diþiilor legale de promovare a unui
recurs în interesul legii privind in-
stituþia prescripþiei rãspunderii pe-
nale”, se aratã într-un comunicat
de presã al Parchetului General,
remis luni MEDIAFAX. Potrivit
legii, recursul în interesul legii este
o procedurã prin care procurorul
general al României, în cazul de
faþã Augustin Lazãr direct sau mi-
nistrul Justiþiei, prin intermediul
procurorului general, au dreptul,
ca sã se asigure cã legea este in-
terpretatã ºi aplicatã unitar pe în-
treg teritoriul þãrii, sã cearã Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie sã
se pronunþe asupra chestiunilor de
drept care au fost soluþionate di-
ferit în instanþã.
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Un „rãzboi” care nu se mai terminã!Un „rãzboi” care nu se mai terminã!Un „rãzboi” care nu se mai terminã!Un „rãzboi” care nu se mai terminã!Un „rãzboi” care nu se mai terminã!
MIRCEA CANÞÃR

Liviu Dragnea ºi Victor Ponta nu
se mai detestã reciproc, fiindcã de la
o vreme se urãsc de moarte. Aºa se
spune. Dacã pânã acum erau antre-
naþi, doar în schimburi de replici, mai
mult sua mai puþin savuroase, acum
au trecut la o nouã fazã a acuzaþiilor
reciproce. Liviu Dragnea i-a acuzat
duminicã seara, la România TV, „pau-
ºal”, pe Ponta, ªova ºi Teodor Niþu-
lescu de o faptã „gingaºã”: aceea de
a-l fi „turnat” la DNA în dosarul „Tel
Drum”. Cum în cursul zilei Victor
Ponta postase pe contul de socializa-
re, cum cã „Liviu Dragnea ar trebui
sã-ºi cearã scuze faþã de el, fiindcã i-
a atribuit calitatea de denunþãtor”,

acesta din urmã a anunþat cã a vãzut
personal denunþurile. În faþa unei
asemenea situaþii, nãstruºnice, sufi-
cient de dezamãgitoare, fiindcã ºi
unul ºi celãlalt sunt între altele par-
lamentari, neîndoielnic unul dintre ei
minte. Ieri, Victor Ponta a lansat un
ultimatum cãtre Liviu Dragnea: ori
aduce dovada denunþului sau demi-
sioneazã. „O spun în faþa dumnea-
voastrã. Sunt foarte serios. Dacã dom-
nul Dragnea aduce astãzi o hârtie, un
denunþ al meu, sau dacã DNA spune
cã sunt denunþãtor, tot astãzi îmi dau
demisia din Parlament ºi aþi scãpat
de mine din politicã. Dacã eu aduc
hârtia, din care rezultã cã sunt mar-

tor, sau domnul Dragnea, în final, îi
vine mintea la cap ºi scoate declara-
þia de martor, nu mai e o chestie de
scuze, trebuie sã demisioneze din
Parlament, pentru cã milioane de
oameni au fost minþiti”, a spus Vic-
tor Ponta. Cine minte ºi cine spune
adevãrul nu mai are deja mare im-
portanþã. Rãul imens a fost deja fã-
cut. Când doi „lideri”, pânã nu de-
mult, ai unui partid care, în pofida
anatemelor de tot felul, genera în-
credere în  rândul  e lectoratului ,
ajung în asemenea ipostaze descum-
pãnitoare, e un semn de prost augur,
de înãscut „duh” de ceartã ºi dege-
nerenþã sufleteascã. Tuºat este tot

PSD-ul. Admitem cã politica e mes-
chinã. Dar nu lipsitã de un simþ al
realitãþii. Sordidele bufonerii, la care
sunt obligaþi alegãtorii sã asiste, de
la o vreme, pe motivul unei perpetue
surescitãri a celor doi foºti „cama-
razi”, trebuie sã înceteze. Fiindcã tot
ceea ce exprimã nu o fac din rigoare
moralã sau eroism politic, ci dintr-o
fierbinþealã fudulã ºi perdantã. Ni-
meni nu mai ºtie din ce s-au luat. S-
au despãrþit, sã le fie de bine, dar nu
pot livra la nesfârºit episoade de schi-
zofrenie, spre a demonstra tuturor cã
„au lucrat împreunã” împotriva con-
vingerilor intime. Un fulgurant epi-
sod de luciditate le-a fi necesar.

E lucru ºtiut cã bazinele de la
Water Park duc o lipsã acutã de
vizitatori. În ciuda faptului cã au-
toritãþile se strãduiesc sã-l popu-
larizeze, scoþându-i în evidenþã
dotãrile de ultimã orã, complexul
de distracþii tot nu reuºeºte sã se
împrieteneascã mai mult cu cra-
iovenii. Orice ar face, chiar ºi
atunci când vremea este mai fru-
moasã, vizitatorii sunt la fel de
puþini. De vinã ar fi preþurile pi-
perate care se percep pentru ac-
cesul la piscine ºi bazine – ar fi
opinia generalã. La aceastã pãre-
re, reprezentaþii municipalitãþii re-
plicã faptul cã, fiind vorba de un
proiect implementat cu fonduri
europene, nu se poate renunþa la
tarife, la fel cum nici nu se pot
opera nici scãderi de preþ.

Sub lupa celor de la UE
Ajunse în acestã fundãturã, au-

toritãþile se vãd nevoite sã caute
noi ºi noi soluþii pentru a-i creºte
atractivitatea în rândul vizitatori-
lor. Cel puþin în urmãtorii trei ani,
cât timp proiectul se aflã sub mo-
nitorizarea strictã a Uniunii Euro-
pene – investiþia s-a realizat ºi cu

Water Park-ul, salvat de clopoþel!
Cã Water Park-ul duce lipsã de vizitatori, aproape cã

nu mai mirã pe nimeni. Când nu dau vina pe vremea res-
pingãtoare, autoritãþile încearcã sã gãseascã soluþii
pentru a creºte atractivitatea complexului de distrac-
þii, aflat încã sub monitorizarea atentã a UE, pe banii
cãreia a fost realizat. Într-un astfel de moment, a fost
salvat, la propriu de clopoþel. De clopoþelul vacanþelor.

bani europene, în proporþie de
50% - acest lucru se impune cu
necesitate. Pe acest fond, propu-
nerea care a venit din partea In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
a sunat tentant, ca o salvare pen-
tru Primãria Craiova. La sfârºitul
anului trecut, conducerea ISJ a
propus municipalitãþii un partene-
riat prin care elevii de la ºcoli sã
poatã primi lecþii gratuite de înot
la bazinele de la Water Park. Vã-
zând acolo o micã oportunitate de
succes, autoritãþile au spus ime-
diat, da.

 Un parteneriat de vacanþã
 Proiectul de parteneriat cu In-

spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
pentru iniþierea copiilor în practi-
ca înotului poartã denumirea
„Mens sana in corpore sano”, în
traducere din limba latinã „minte
sãnãtoasã în corp sãnãtos”. Por-
nind de la solicitarea inspectoratu-
lui, autoritãþile au întocmit proiec-
tul de hotãrâre, pe care l-au pus
apoi pe ordinea de zi a ºedinþei
CLM Craiova, de sãptãmâna tre-
cutã. Dupã ce opoziþia a fãcut câ-
teva mici observaþii, constructive

– s-a propus, de exemplu, sã se
extindã perioada cursurilor de înot
ºi în zilele de sâmbãtã ºi duminicã
– iniþiativa a fost adoptatã de con-
silierii municipali. Proiectul a într-
unit numãrul necesar de voturi ºi
urmeazã sã fie implementat chiar
din acest an ºcolar.

Au acces doar elevii
din ºcolile primare

Potrivit proiectului de hotãrâ-
re, cursurile de înot sunt destina-
te numai elevilor din ciclul primar
(începând cu clasele pregãtitoare
ºi pânã la clasa a IV-a), care în-
vaþã la ºcolile de stat ºi particula-
re din Craiova. Lecþiile sunt pro-
gramate sã aibã loc doar pe pe-
rioada vacanþelor , inclusiv în cea
de varã. Printre condiþiile, elevii
trebuie sã fie apþi medical pentru
a face înot (se probeazã cu ade-
verinþã medicalã), pãrinþii sã-ºi
dea acordul scris, iar elevii sã fie
însoþiþi în incinta bazinelor de cã-
tre profesorul de educaþie-fizicã
de la ºcoalã. Când se întrunesc
toate aceste detalii, se semneazã
un formular de înscriere, în baza
cãruia elevul poate beneficia de
cursurile de înot gratuite.

Cursurile, pe umerii
unui singur profesor

Lecþiile de înot sunt predate, dupã
cum se precizeazã în proiect, fie de
cãtre profesorul de educaþie-fizicã
însoþitor, dacã acesta deþine ºi cali-
ficare pentru nataþie, fie de cãtre
personalul  specializat de la Water
Park. Întrebat câte ºcoli ºi-au anun-
þat participarea în acest proiect, pri-
marul Craiovei, Mihail Genoiu, nu a

putut sã ofere un numãr, spunând
cã abia acum se întocmesc listele
cu solicitãri din partea unitãþilor de
învãþãmânt. Dacã profesorul însoþi-
tor nu va putea sã-i înveþe pe elevi
cele trei stiluri de înot – craul, bras
ºi spate – atunci se va apela la per-
sonalul calificat al Water Parkului: un
singur profesor de înot, pe care, cu
mare greutate, dupã concursuri re-
petate, a putut fi angajat.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
pronunþat, ieri, sentinþa, în proce-
sul în care Fãnica Vlad, registrator
medical la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova la data comite-
rii faptelor, a fost judecatã pentru
trafic de influenþã. Inculpata a re-
cunoscut comiterea faptei, a cerut
sã beneficieze de prevederile legale
vizând reducerea limite-
lor de pedeapsã, solici-
tare admisã de magistra-
þii craioveni, care au con-
damnat-o la 2 ani de în-
chisoare cu suspendare
pe durata unui termen de
încercare de 3 ani ºi 60
de zile de muncã în fo-
losul comunitãþii. În plus,
i-au confiscat banii de
ºpagã, cei 2.900 de euro
ºi au obligat-o sã achite
2.400 lei cheltuieli judi-
ciare: „Condamnã pe
inculpata Vlad Fãnica
la pedeapsa de 2 ani în-
chisoare pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de trafic
de influenþã. Dispune
suspendarea executãrii
pedepsei sub suprave-

Curtea de Apel Constanþa l-a
condamnat, la sfârºitul sãptãmânii
trecute, joi, 1 februarie a.c., pe cra-
ioveanul Andrei Lazãr, de 30 de ani,
la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 6
luni închisoare cu executare. Ho-
tãrârea a fost pronunþatã într-un
dosar în care Lazãr a fost trimis în
judecatã în septembrie 2016 pen-
tru conducere cu permisul suspen-
dat, lovire ºi alte violenþe ºi tulbu-
rarea ordinii ºi liniºtii publice. Fap-
tele s-au petrecut în oraºul Con-
stanþa, unde craioveanul a condus
maºina, deºi avea permisul sus-
pendat, iar într-un PECO, a pro-
vocat scandal ºi s-a luat la bãtaie

Andrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei LazãrAndrei Lazãr, condamnat definitiv la 2 ani ºi 6 luni de puºcãrie, condamnat definitiv la 2 ani ºi 6 luni de puºcãrie, condamnat definitiv la 2 ani ºi 6 luni de puºcãrie, condamnat definitiv la 2 ani ºi 6 luni de puºcãrie, condamnat definitiv la 2 ani ºi 6 luni de puºcãrie

Angajata Spitalului de Urgenþã acuzatã de trafic de influenþã,Angajata Spitalului de Urgenþã acuzatã de trafic de influenþã,Angajata Spitalului de Urgenþã acuzatã de trafic de influenþã,Angajata Spitalului de Urgenþã acuzatã de trafic de influenþã,Angajata Spitalului de Urgenþã acuzatã de trafic de influenþã,
condamnatã la 2 ani de închisoare cu suspendarecondamnatã la 2 ani de închisoare cu suspendarecondamnatã la 2 ani de închisoare cu suspendarecondamnatã la 2 ani de închisoare cu suspendarecondamnatã la 2 ani de închisoare cu suspendare

Craiovenul Andrei Lazãr, fiul judecãtoarei
Liliana Lazãr, care a activat la Judecãtoria
Craiova pânã  în octombrie 2010, în prezent
fiind la Judecãtoria Mangalia, a fost condam-
nat definitiv, la sfârºitul sãptãmânii trecute,
la o pedeapsã totalã de 2 ani ºi 6 luni închi-
soare cu executare. Hotãrârea a fost pronun-
þatã de Curtea de Apel Constanþa, într-un do-
sar în care Lazãr a fost trimis în judecatã în
2016, vizând comiterea infracþiunilor de con-
ducere fãrã permis ºi tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice. Craioveanul este deja dupã gra-

cu Ecrem Ibraim. Pe fond, Jude-
cãtoria Constanþa a decis sã înce-
teze procesul faþã de Lazãr pentru
lovire ºi alte violenþe ºi l-a condam-
nat la amendã penalã pentru cele-
lalte douã fapte, însã Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Constanþa a
fãcut apel. Curtea de Apel Constan-
þa a admis, joi, 1 februarie a.c.,
apelul procurorilor ºi l-a condam-
nat pe Andrei Lazãr la 1 an ºi 4 luni
de închisoare în acest dosar. Ju-
decãtorii i-au adãugat, însã, ºi o
pedeapsã din 2015, de 1 an ºi 2
luni închisoare pentru care primi-
se suspendare ºi au decis sã le exe-
cute pe ambele: „aplicã inculpa-

tului Lazãr Andrei pedeapsa cea
mai grea de 1 an închisoare, pe
care o sporeºte cu 4 luni. Revocã
pedeapsa de 1 an ºi 2 luni închi-
soare aplicatã inculpatului Lazãr
Andrei prin Sentinþa penalã nr.
151/24.11.2014 a Judecãtoriei
Feteºti, definitivã în data de
15.10.2015, în final inculpatul La-
zãr Andrei executã pedeapsa de 2
ani ºi 6 luni închisoare. În baza art.
60 C.penal, pedeapsa se executã în
regim privativ de libertate”, se aratã
în hotãrârea Curþii de Apel Constan-
þa, care este definitivã.

N-a mai fost nevoie ca poliþiºtii
craioveni sã-l ridice de la domiciliu

pe Lazãr, întrucât acesta este deja
în arestul IPJ Dolj, de sãptãmâna
trecutã, în baza hotãrârii Tribuna-
lului Dolj, pentru încãlcarea obliga-
þiilor care i-au fost impuse prin
mãsura controlului judiciar. Mãsu-
ra fusese luatã în urma unui scan-
dal pe care l-a provocat, împreunã
cu Alin Andrei Nicolae, zis Impre-
sie, la sfârºitul lunii decembrie, când
s-au încãierat cu patronul unui bar
din centrul Craiovei, Andrei Lazãr

fiind înarmat cu un cuþit.
În plus, Andrei Lazãr este jude-

cat pentru tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice ºi port sau folosire
fãrã drept de obiecte periculoase,
dupã ce, în noaptea de 13 spre 14
februarie 2016 la Casa Studenþilor
din Craiova, el ºi un amic de-al sãu
au înjunghiat un craiovean, de 34
de ani. Ultimul termen a fost tot
joi, 1 februarie a.c., când s-a amâ-
nat cauza pentru 8 martie a.c..

tii, de sãptãmâna trecutã, când a fost arestat
pentru încãlcarea obligaþiilor care îi fuseserã
impuse de procurorii craioveni într-un alt do-
sar, deschis dupã o încãierare pe care a pro-
vocat-o la sfârºitul anului trecut, într-un bar din
Craiova. În plus, Lazãr mai are un proces, la
Judecãtoria Craiova, pentru tulburarea ordi-
nii ºi liniºtii publice ºi port sau folosire fãrã
drept de obiecte periculoase, dupã ce, în noap-
tea de 13 spre 14 februarie 2016 la Casa Stu-
denþilor din Craiova, el ºi un amic de-al sãu au
înjunghiat un craiovean de 34 de ani.

Fãnica Vlad, fostã registrator medical la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, a fost condamnatã, ieri, de
judecãtorii de la Tribunalul Dolj, la 2 ani de închisoare cu
suspendare ºi 60 de zile de muncã în folosul comunitãþii
pentru trafic de influenþã. Femeia a fost acuzatã cã, în urmã
cu câþiva ani, a cerut ºi primit 2.900 de euro de la un bãrbat,
pentru a-i angaja soþia în cadrul spitalului, însã nu ºi-a
respectat promisiunea. S-a pensionat între timp, bãrbatul i-a
cerut banii înapoi, însã femeia i-a promis cã rezolvã în luna
septembrie a anului trecut, în contul sumei respective, la
care s-ar mai fi adãugat 1.000 de euro. Numai cã nici de
aceastã datã nu a ieºit aranjamentul, astfel cã a fost denunþatã.
În faþa judecãtorilor, a recunoscut comiterea faptei. Hotãrâ-
rea Tribunalului nu este definitivã.

ghere ºi stabileºte un termen de su-
praveghere de 3 ani. Pe parcursul
termenului de supraveghere, incul-
pata va presta o muncã neremune-
ratã în folosul comunitãþii în ca-
drul Primariei mun. Craiova, ju-
deþ Dolj pe o perioadã de 60 de
zile lucrãtoare. Confiscã de la in-
culpata Vlad Fãnica suma de 2900

euro. Obligã pe inculpata
Vlad Fãnica la plata su-
mei de 2400 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Cu
drept de apel în termen de
10 zile de la comunicare.
Pronunþatã în ºedinþa pu-
blicã, azi 05.02.2018”, se
aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei.

A cerut 2.900 de euro
pentru o angajare
Reamintim cã, la Tribu-

nalul Dolj s-a înregistrat,
pe 11 octombrie, anul tre-
cut, dosarul în care cra-
ioveanca Fãnica Vlad, re-
gistrator medical la Spita-
lul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova la data co-
miterii faptelor, a fost trimisã în ju-
decatã, sub control judiciar, pen-
tru comiterea infracþiunii de trafic
de influenþã, cauzã în care cerce-

tãrile au fost efectuate de ofiþerii
de poliþie judiciarã ai Serviciului Ju-
deþean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj,
din cadrul Direcþiei Generale Anti-
corupþie (D.G.A.), sub coordona-
rea procurorului desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Potrivit unui comu-
nicat al DGA, în rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãrilor s-
a reþinut faptul cã, «pe 12 aprilie
2017, la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj a fost înregistrat
denunþul unei persoane prin care
arãta cã, în vara anului 2013, i-a
remis numitei V.F. (n.r. – Vlad
Fãnica) suma de 2.900 euro pen-
tru a-ºi trafica influenþa asupra
unor funcþionari din cadrul insti-
tuþiei în care îºi desfãºura activi-
tatea, pentru ca soþia sa sã fie an-
gajatã pe un post de asistent me-
dical în cadrul aceluiaºi spital.
Întrucât pânã în cursul lunii mar-
tie 2017, persoana nu a fost an-
gajatã pe postul dorit, denunþãto-

rul i-a solicitat inculpatei V.F. re-
stituirea sumei de 2.900 euro, as-
pect confirmat de aceasta printr-
un angajament scris, datat ºi sem-
nat personal, plata urmând sã se
efectueze în douã tranºe. Întrucât
inculpata nu ºi-a onorat promisi-
unea, denunþãtorul a sesizat aces-
te aspecte organelor de cercetare
penalã. În luna septembrie 2017,
au fost scoase la concurs mai mul-
te posturi de asistent medical la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, iar V.F. a promis cã,
în contul sumei de 2.900 euro, la
care s-ar fi adãugat cel mult 1.000
euro, va interveni pe lângã per-
soane cu funcþii de decizie în ca-
drul instituþiei spitaliceºti în sco-
pul menþionat. În urma concursu-
lui, soþia denunþãtorului a fost
declaratã „respins”».

Hotãrârea pronunþatã ieri de ju-
decãtorii de la Tribunalul Dolj nu
este definitivã, putând fi atacatã la
Curtea de Apel Craiova.
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Peste 115 job-uri…în domeniul IT-ului, în domeniul
agricol, în domeniul serviciilor, mai precis, în cel hote-
lier ºi în cel al restaurantelor. Tot nemþii mai cautã cofe-
tari, tehnicieni electroniºti, fizioterapeuþi,  vopsitori auto,
bucãtari, tehnicieni sisteme de încãlzire, salvamari, con-
tabili, ingineri construcþii civile, zidari, ºoferi de camion
ºi de autobus, etc. Peste 100 de job-uri sunt libere de
contract în Danemarca. Þara nordicã cu cetãþenii ei “cei
mai fericiþi” este în mare cãutare de lucrãtori în agricul-
turã. Culturile de mazãre îi aºteaptã pe doljenii pricepuþi
la agriculturã.  ªi þara lalelor scoate pe piaþa muncii, 56

Principalele îmbunãtãþiri ale normelor
curente se referã la: activitãþile desfãºurate
dupã încheierea mandatului, prin prelungi-
rea perioadei de incompatibilitate de la 18 luni,
cât este în prezent, la doi ani pentru foºtii
comisari ºi la trei ani pentru preºedintele
Comisiei; prevenirea conflictelor de intere-
se, prin definirea, pentru prima datã, a „con-
flictului de interese” ºi stabilirea principiului
de evitare a acestor situaþii ºi a celor ce pot
fi percepute ca atare, reguli mai stricte pen-
tru interesele financiare, prin obligativitatea
declarãrii investiþiilor de peste 10.000 de
euro; transparenþã ºi rãspundere, prin reali-
zarea de deplasãri eficiente din punct de ve-
dere al costurilor ºi publicarea cheltuielilor
aferente, bilunar; asigurarea respectãrii nor-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN
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în Spaþiul Economic Europeanîn Spaþiul Economic Europeanîn Spaþiul Economic Europeanîn Spaþiul Economic Europeanîn Spaþiul Economic European

Angajatorii din Spaþiul Economic European
oferã, prin intermediul reþelei EURES România,
604 locuri de muncã vacante. Cele mai multe
joburi vacante sunt în Spania – 158 de locuri,
cele mai multe fiind în agriculturã. ªi în Germania
sunt multe job-uri neocupate, iar oferta este
extreme de generoasã. Românii dornici sã
munceascã în þara doameni Angela Merkel au
de unde sã-ºi aleagã job-ul potrivit, în conformi-
tate cu pregãtirea ºi priceperea acestora.

de locuri de muncã. În Olanda se cautã culegãtorii de
cãpºuni, sudorii, lãcãtuºii confecþii metalice, instalatorii
încãlzire centralã ºi de gaze. „În Polonia sunt în jur de
40 de job-uri libere, majoritatea în domeniul comunicã-
rii. Se cautã specilaiºti în relaþiile cu clienþii. În þara ve-
cinã Poloniei, în Cehia, sunt ºi acolo vreo 30 de locuri
de muncã vacante, majoritatea operatori CNC ºi for-
jori...”, se precizeazã într-un comunicat de presã al
AJOFM Dolj.

Norvegienii duc lipsã de frizeri
În Portugalia se apropie vremea culesului de zmeurã,

mure ºi afine, iar plantaþiile au nevoie de 30 de angajaþi
care sã li se îndemâna aceastã activitate. Tot lucrãtori
sezonieri cautã ºi Finlanda, 23 de job-uri - culegãtori de
cãpºuni, zmeurã, mazãre, dar ºi mãcelar tranºator car-
ne de pui ºi ospãtari. În Belgia, sunt disponibile 16 lo-
curi de muncã, fiind la mare cãutare tehnicienii de reþele
comunicaþii ºi tehnicienii pricepuþi în iluminatul stradal.
Doljenii pot opta ºi pentru un job în Malta, 10 posturi
libere de operatori matriþe plastic. În þara fãrã ºomaj ºi
cu un nivel de trai ridical, se cautã tehnicienii în ºtiinþe
inginereºti, adicã, în Luxemburg, 10 locuri. În þara ve-
cinã, în Bulgaria sunt 8 job-uri de matriþeri ºi turnãtori,
iar Marea Britanie, deºi se pregãteºte sã iasã din Uniu-

nea Europeanã, tot mai cautã angajaþi în marea familie
europeanã. Englezii sunt deficitari pe piaþa forþei de
muncã din sãnãtate. Aceºtia cautã sã angajeze cinci asis-
tenþi medicali. Norvegienii duc lipsã de frizeri, douã
posturi sunt libere iar în Lituania este un post liber de
manager vânzãri. „Persoanele interesate sã ocupe un loc
de muncã pot viziona ofertele accesând www.eures.a-
nofm.ro sau se pot prezenta la sediul agenþiei judeþene
pentru ocuparea forþei de muncã, unde consilierul EU-
RES îi poate îndruma”, se mai precizeazã în comunica-
tul de presã al AJOFM Dolj.

Profitul Ryanair a crescut cu 12%Profitul Ryanair a crescut cu 12%Profitul Ryanair a crescut cu 12%Profitul Ryanair a crescut cu 12%Profitul Ryanair a crescut cu 12% Comisarii europeni se vor ghidaComisarii europeni se vor ghidaComisarii europeni se vor ghidaComisarii europeni se vor ghidaComisarii europeni se vor ghida
dupã un nou Coddupã un nou Coddupã un nou Coddupã un nou Coddupã un nou Cod

Noul Cod de conduit
pentru membrii Comisiei
Europene a fost adoptat
oficial ºi a intrat  în vigoare
din data de 31 ianuarie,
în contextul campaniei
pentru o transparenþã
sporitã, desfãºuratã de
preºedintele Jean-Claude
Juncker de la începutul
mandatului. Regulile actuali-
zate stabilesc noi standarde
pentru normele etice în
Europa ºi se aplicã tuturor
membrilor din Comisia
Juncker curentã.

melor, prin asistenþa acordatã Colegiului de
un nou Comitet independent consolidat de
eticã ºi prin decizia de a adresa o mustrare
ºi publicarea acesteia, posibilitatea de a can-
dida la alegerile pentru Parlamentul Euro-
pean fãrã a fi în concediu.

Mâine, la Parlamentul European se vor
aproba noile dispoziþii care permit comisari-
lor sã participe la alegerile pentru Parlamen-
tul European fãrã sã fie nevoiþi sã îºi ia con-
cediu. La sfârºitul lunii februarie 2018, Co-
misia va publica, pentru prima datã, infor-
maþii detaliate privind cheltuielile de cãlãto-
rie ale tuturor comisarilor. De asemenea, în
spiritul transparenþei ºi rãspunderii, Comi-
sia va publica rapoarte anuale privind apli-
carea acestui Cod.

La finele lui 2017 preþul mediu al
biletelor puse la vânzare de operato-
rul aerian Ryanair a scãzut cu 4%.
În schimb, au crescut cu 12%
veniturile de pe urma opþiunilor
suplimentare, cum ar fi bagaje
suplimentare ºi îmbarcare cu priori-
tate. Cu toate acestea, ieri, operato-
rul aerian low-cost a avertizat,
printr-un comunicat de presã cã sunt
posibile noi întreruperi în lunile
urmãtoare. Acest aspect înseamnã
anularea a mii de zboruri. Ryanair a
anunþat cã numãrul de pasageri a
crescut cu 6%, fiind vorba de 30,4
milioane de oameni care au preferat
operatorul irlandez. 

Profitul Ryanair a crescut cu 12% în tri-
mestrul patru din 2017, în pofida primei
greve a piloþilor din istoria companiei. Din
septembrie, compania irlandezã a avut pro-
bleme din cauza planificãrii concediilor pi-
loþilor, ceea ce a provocat prima grevã a
acestora din istoria companiei ºi a dus la
anularea a mii de zboruri. Profitul dupã taxe
a crescut cu 12% în trimestrul patru din
2017, la 106 milioane de euro, depãºind
estimãrile analiºtilor, de 101 milioane de eu-
ro. Directorul general al comapniei irlan-
deze, Michael O’Leary a subliniat faptul cã,
recentele performanþe solide ale operatori-
lor aerieni din Europa ar putea sã nu conti-
nue ºi în timpul verii. 

Piloþii din Germania au oprit activitatea
timp de patru ore

Pentru a atenua temerile investi-
torilor, Ryanair a anunþat tot ieri cã
intenþioneazã sã rãscumpere acþiuni
în valoare de 750 milioane de euro.
La Bursa de la Dublin, titlurile Rya-
nair au scãzut ieri dimineaþã cu 3,1%,
la 15,64 euro, evaluând compania la
18,5 miliarde de euro. Ryanair a avut
negocieri cu sindicatele care au aju-
tat oarecum la evitarea unei greve la
nivel european. În urma discuþiilor,
piloþii Ryanair din Portugalia, Irlanda
ºi Italia renunþaserã la miºcãrile de
protest programate înainte de Crã-
ciun, dar piloþii din Germania au oprit
activitatea timp de patru ore. 
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Ministerul Sãnãtãþii va dezvolta
ºi prima reþea naþionalã de radiote-
rapie în spitalele publice astfel în-
cât sã se poatã asigura accesul
pacienþilor la radioterapie în cele
mai importante spitale publice din
þarã. În cadrul Acordului semnat
cu Banca Mondialã vor fi investite
peste 250 milioane de euro pentru
echiparea a cinci centre din þarã.

De asemenea, prevenþia în on-
cologie este foarte importantã.
Bolnavul oncologic poate sã fie tra-
tat cu succes în multe cazuri dacã
descoperã boala la timp. Anul aces-
ta, Ministerul Sãnãtãþii demareazã
douã programe performante de
depistare precoce a cancerului de
col uterin ºi a cancerului de sân.
Programele de screening, în valoa-
re de 68 milioane de euro, benefi-
ciazã de finanþare din fonduri eu-
ropene, nerambursabile. Creºterea

 În profilul proiectului se înca-
dreazã cadre didactice tinere
(pânã la vârsta de 40 de ani) ºi
elevi cu rezultate deosebite la con-
cursuri ºi olimpiade ºcolare la ni-
vel naþional ºi internaþional, cadre
didactice care au implementat
metode inovative de predare/acti-

„Tânãr de România”, program care îºi aºteaptã câºtigãtorii„Tânãr de România”, program care îºi aºteaptã câºtigãtorii„Tânãr de România”, program care îºi aºteaptã câºtigãtorii„Tânãr de România”, program care îºi aºteaptã câºtigãtorii„Tânãr de România”, program care îºi aºteaptã câºtigãtorii
La solicitarea  Agenþiei Naþionale de presã, AGERPRES,

adresatã Ministerului Educaþiei  Naþionale, pentru a reali-
za, în Anul Centenarului „Marii Uniri”, proiectul Video
„Tânãr de România”, se cere sprijinul în identificarea unor
poveºti de succes ale unor elevi ºi cadre didactice din
fiecare judeþ al þãrii. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
este parte integrantã în program.

vitãþi noi cu rezultate deosebite în
unitatea de învãþãmânt ºi/sau în
comunitate, activitãþi ale elevilor /
cadrelor didactice prezentate ºi
apreciate în þarã ºi strãinãtate.

Conform precizãrilor fãcute
de ISJ Dolj, „Proiectul constã
în selectarea  a 14 episoade, care

vor fi publicate în perioada
01.03. 2018 – 01.06.2018, fie-
care episod reprezentând un re-
portaj de cca. ºase minute”.
Identificarea poveºtilor de suc-
ces ale elevilor ºi cadrelor didac-
tice au fost trimise pe adresa In-
spectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, pânã la începutul acestei
luni, iar rezultatele vor fi fãcu-
te cunoscute în perioada urmã-
toare. Reprezentanþii Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj
spun cã a fost prezentatã ofer-
ta ºi va urma selecþia progra-
melor prezentate.

CRISTI PÃTRU

Autoritãþile sanitare intenþioneazã sã extindã Pro-
gramul naþional de oncologie pe mai multe paliere
pentru a acoperi toate nevoile pacientului bolnav de
cancer. Planul Ministerului Sãnãtãþii este de a îmbu-
nãtãþi acest program de oncologie dupã o consultare
prealabilã cu actorii implicaþi în aceastã zonã.

capacitãþii de screening pentru de-
pistarea bolilor cu impact asupra
sãnãtãþii publice reprezintã unul
dintre obiectivele importante.

Peste 30.000 de femei
vor beneficia gratuit

de servicii de screening
În premierã, pe parcursul a

cinci ani, peste 30.000 de femei
vor beneficia gratuit de servicii de
screening prin testare mamogra-
ficã, evaluãri ecografice ale leziu-
nilor mamare incipiente depistate,
biopsierea ºi confirmarea anato-
mopatologicã a leziunilor suspec-
te ºi preluarea în tratament a ca-
zurilor confirmate cu leziuni ma-
mare incipiente. Jumãtate dintre
femeile care beneficiazã de acest
program aparþin categoriilor vulne-
rabile din punct de vedere socio-
economic: zone defavorizate, me-

diu rural, ºomere sau grupuri etni-
ce vulnerabile. De asemenea, pes-
te 800.000 de femei cu vârsta cu-
prinsã între 24 – 64 ani urmeazã a
beneficia de servicii de depistare
precoce (HPV ºi Babeº Papanico-
lau), precum ºi de triaj citologic (în
cazul femeilor identificate cu teste
HPV pozitive în screening), trata-

ment ºi reevaluarea periodicã (fol-
low-up) a pacientelor tratate pen-
tru leziuni depistate ºi consiliere
psihologicã. Vor fi finanþate ºi achi-
ziþii de echipamente, precum ºi
servicii de sprijin pentru femeile din
grupuri vulnerabile.

2.524 cazuri noi de cancer,
într-un an

Cancerul este una dintre princi-
palele cauze de deces în întreaga
lume. Datele statistice aratã cã în
prezent, 8,8 milioane de persoane
mor din cauza cancerului în fieca-
re an în lume, iar consumul de tu-
tun ºi alcool, o dietã nesãnãtoasã,
lipsa activitãþii fizice, sunt princi-
palii factori de risc. Alþi factori sunt
infecþiile cronice în urma hepatitei
de tip B, de tip C ºi unele cazuri de
infecþii cu Papilloma Virus (HPV).
Cancerul de col uterin este o cau-
zã importantã de deces la femei în
þãrile în curs de dezvoltare.

Creºterea nivelului de educaþie ºi
al gradului de conºtientizare în ceea
ce priveºte cancerul pot duce la
schimbãri pozitive la nivelul indivi-
dului, comunitãþii ºi al politicilor,
astfel încât preocuparea pentru pre-
venirea, depistarea ºi tratamentul
cancerului sã fie permanentã.

În România numãrul persoa-
nelor bolnave de cancer depãºeºte
100.000. Anual sunt înregistrate
mai mult de 80 de mii de persoa-
ne care suferã de boli oncologi-
ce, ºi aproximativ 50 de mii de
oameni care mor din cauza can-
cerului, þara noastrã situându-se
pe primul loc în Europa în ceea
ce priveºte mortalitatea prin can-
cer uterin. Aceasta reprezintã cea
de-a doua cauzã de mortalitate
prin cancer la femeile din Româ-
nia, dupã cancerul mamar ºi pri-
ma cauzã de mortalitate la femeile
tinere, între 25 ºi 44 de ani. Po-
trivit OMS, aceasta se explicã
prin faptul cã, în România, dia-
gnosticul este pus în stadii tardi-
ve ale bolii, când neoplazia este
invazivã.

În judeþul  Dolj în anul 2016
din total de 2.524 cazuri noi de
cancer, 97 au fost cazuri de can-
cer de col uterin, aceastã locali-
zare ocupând  la femei locul II
dupã cancerul de sân . În cea ce
priveºte cazurile rãmase in eviden-
þã la sfârºitul anului din cele
23.867 cazuri de cancer , 1.871
unt cancere de col uterin (locul II
la femei dupã cancerul de sân).

RADU ILICEANU
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«Ceea ce e specific pentru „Super”,
faþã de alte festivaluri, e cã doar liceenii
îºi pot proiecta filmele aici, deci e vorba
de talent înnãscut, de pasiune, ºi nu de
ºcoli sofisticate de film sau de vreo teh-
nicã artificialã. Nu avem bugete mari sau
aparate de cea mai înaltã calitate, dar
scurtmetrajele noastre, ale adolescenþilor,
sunt reacþii imediate la lumea în care
trãim, sunt experimente de viaþã, în care
alþi tineri se pot regãsi. „Super” trebuie
sã existe în primul rând pentru cã în ºcoli
rareori ni se vorbeºte serios despre film,
rareori suntem încurajaþi sã facem aºa
ceva. Mulþi „ca noi” au nevoie de un ast-
fel de impuls pentru a se apuca ºi ei sã
facã ceea ce le place. ªi cei care au deja
„preocuparea cinematograficã” trebuie sã

Liceenii craioveni, încurajaþi sã participeLiceenii craioveni, încurajaþi sã participeLiceenii craioveni, încurajaþi sã participeLiceenii craioveni, încurajaþi sã participeLiceenii craioveni, încurajaþi sã participe
cu filme în cadrul Festivalului „Super”cu filme în cadrul Festivalului „Super”cu filme în cadrul Festivalului „Super”cu filme în cadrul Festivalului „Super”cu filme în cadrul Festivalului „Super”

Adolescenþi din Craiova, puneþi-vã camerele în acþiu-
ne! Festivalul Internaþional de Film „Super” a deschis în-
scrierile pentru ediþia din 2018. Deadline-ul este pe 20
martie! „Super” este festivalul de filme fãcute de adoles-
cenþi, plin de scurtmetraje, cursuri, workshop-uri ºi petre-
ceri. Înfiinþat în anul 2013 ºi ajuns acum la cea de-a VI-a
ediþie, festivalul încurajeazã tinerii care au fãcut deja film,

dar ºi pe cei care vor sã înceapã. Evenimentul este pro-
movat ºi cu sprijinul Consiliului Judeþean al Elevilor Dolj,
prin organizarea „Zilelor Super la Craiova”, în perioada
5-9 februarie, la Casa de Culturã a Studenþilor. Aºteptaþi
sunt toþi liceeni craioveni pasionaþi de film, care pot ve-
dea cu acest prilej inclusiv proiecþiile câºtigãtoare la edi-
þia precedentã a festivalului.

ºtie cã, dupã multele „lupte” prin care trec
încercând sã-ºi regizeze filmele, au un loc
unde sã le proiecteze», este mesajul or-
ganizatorilor festivalului.

„Super!” a început în 2013, datoritã
dorinþei unor adolescenþi de a avea un
spaþiu numai al lor unde sã îºi proiecteze
filmele ºi de a cunoaºte alþi oameni cãro-
ra sã le placã ºi lor filmele. Anul acesta,
festivalul este promovat ºi la Craiova,
unde liceenii sunt încurajaþi sã intre în
atmosferã prin câteva proiecþii alese de
organizatori ºi prin retrospectiva care in-
clude o selecþie de 13 filme participante
la ediþiile trecute, dupã cum a precizat
Andra Radu, ambasador al festivalului.
Între acestea se vor regãsi ºi cele ale câº-
tigãtorilor de anul trecut, Bogdan Iancu

ºi Iustin Frujinã. Andra Radu este elevã
în clasa a XII-a la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” ºi este ambasador „Super” la
Craiova împreunã cu Oana Gavriloiu (cla-
sa a X-a, Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”), Gabriela Belu (clasa a X-a, Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”) ºi Andreea
Giotinã (clasa a X-a, Colegiul Naþional
„Elena Cuza”). Toate proiecþiile vor avea
loc la Casa de Culturã a Studenþilor, in-
trarea fiind liberã.

Înscrierea la Festivalul „Super” se poa-
te face pânã pe 20 martie 2018, pe site-ul
www.superfestival.ro, iar rezultatele se-
lecþiei vor fi anunþate pânã pe 10 mai. Ac-
ceptate sunt filme de orice gen ºi pe ori-
ce teme, care sã nu depãºeascã 40 de
minute ºi care sã nu instige la urã sau
discriminare faþã de anumite categorii de
persoane sau grupuri sociale. Potrivit Re-
gulamentului, filmele pot fi acceptate în

competiþie sau în afara ei. Festivalul are
o competiþie internaþionalã ºi naþionalã ºi,
în funcþie de filmele primite, programe
în afara competiþiei. Doar competiþia va
fi jurizatã, de cineaºti ºi critici de film,
urmând a fi acordate premiul pentru cel
mai bun film, menþiunea juriului, premiul
publicului. Regizorul/regizorii trebuie sã
aibã vârsta între 14 ºi 19 ani ºi sã nu fi
terminat liceul. Ei vor putea participa la
festival, care va avea loc în luna iunie, la
Bucureºti, „Super” acoperind o parte din
costurile deplasãrii/cazãrii, în cazul în
care sunt din alte oraºe.

MAGDA BRATU

„Zilele Super la Craiova” - program:
• Mâine, 7 februarie, ora 18.00: pro-

iecþie de film - „Little Miss Sunshine” r.
Jonathan Dayton, Valerie Faris

• Joi, 8 februarie, ora 18.00: proiec-
þie de film - „The Breakfast Club”, r. John
Hughes

• Vineri, 9 februarie, ora 18.00: retro-
spectiva Super

Un nou rând de cãrþi îºi aºteap-
tã cititorii începând cu luna în
curs. Este vorba despre noutãþile
lunii februarie. Ca în fiecare lunã,
oferta de carte propusã utilizatori-
lor bibliotecii este pe cât de gene-
roasã, pe atât de diversã. Publica-
te în ultimii doi ani, 2016 ºi 2017,
cãrþile disponibile la bibliotecã în-
cepând cu luna februarie ating o
paletã extinsã de gusturi ºi preo-
cupãri de la psihologie ºi formare
profesionalã la romane consacra-
te, istorie, pamflete, dar ºi preo-
cupãri mondene ºi cotidiene.

Suporterii literaturii japoneze au
noi motive de bucurie. Cartea

“Amurgul Marinarului”, ultima tra-
ducere în limba românã a autorului
Mishima Yukio, este disponibilã, în-
cepând cu aceastã lunã, la bibliote-
cã. Romanele lui Dan Stanca ºi Aris
Fioretos, “Anii frigului: roman”, res-
pectiv “Mary: roman”, completea-
zã o tipologie de carte pentru care
utilizatorii aratã un interes constant.
Cristian Bãdiliþã, cu “Poetul ºi pro-
curatura : procesul lui Baudelaire
ºi cele 13 poeme inculpate”, ºi Ga-
briel Liiceanu, cu “România: o iu-
bire din care se poate muri”, vin sã
rãspundã unei nevoi pe care foarte
mulþi dintre cititorii bibliotecii au for-
mulat-o în ultima perioadã.

O tendinþã pe care nu o putem
ignora ºi pe care, dimpotrivã, o
încurajãm este dezvoltarea fãrã
precedent a genului de formare ºi
dezvoltare psihologicã ºi profesi-
onalã. Amatorilor acestui gen le
sunt rezervate cãrþile “Familia ca
pacient: terapia conflictelor în cu-
plu ºi familie”, autor Horst-Eber-
hard Richter, dar ºi Caracterul ne-
vrotic: trãsãturile principale ale
psihologiei ºi psihoterapiei indi-
viduale comparative, semnatã de
fondatorul ºcolii de psihologie in-
dividualã, Alfred Adler. La fel de
instructivã este ºi cartea “Riscuri-
le puterii celor care ajutã: pentru
psihologi, medici, asistenþi sociali,
profesori ºi preoþi”, autor Adolf
Guggenbühl-Craig.

Cartea de istorie are o largã cã-
utare, motiv pentru care colecþiile
noastre s-au îmbogãþit cu o serie
de titluri precum “Churchill”, “Ion
I. C. Brãtianu. Inginer, construc-
tor ºi om de stat”, “Regina Victo-
ria: secretele unei epoci” sau
“Creºterea ºi decãderea marilor
puteri”. “America la rãscruce: un
dialog transatlantic” este propu-
nerea pe care le-o facem celor pre-
ocupaþi de politologie ºi evoluþii
contemporane.

«De-a lungul “Anului Cente-
nar”, cartea de istorie va fi privi-
legiatã în raport cu toate celelalte

genuri literare sau de specialitate.
Fãrã sã neglijãm genurile pentru
care utilizatorii noºtri manifestã
un interes permanent, vom trata cu
maximã seriozitate suplimentarea
fondului de carte de istorie. Mar-
carea unui secol de la înfãptuirea
Marii Uniri este un bun prilej de
a ne familiariza cu istoria noastrã
recentã, cu evenimentele, artiza-
nii ºi faptele care au fãcut posibi-
lã întregirea naþionalã de la 1918.
În fiecare lunã a anului vor intra
în colecþiile noastre cãrþile ºi do-

cumentele pe care le considerãm
necesare în vederea realizãrii
unui profil integral al Primului
Rãzboi Mondial ºi al Unirilor
din 1918. Întregul proces nu este
iniþiat în 2018, ci vine în pre-
lungirea unui efort la care ne-
am angajat cu câþiva ani în
urmã», a declarat Lucian Dindi-
ricã, managerul Bibliotecii Jude-
þene “Alexandru ºi Aristia Aman”.

Biroul de Presã
Biblioteca Judeþeanã

„Alexandru ºi Aristia Aman”

Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”Noutãþi pe rafturile Bibliotecii Judeþene „Aman”



MIERCURI - 7 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 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)
03:09 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 Omul de aur
1962, Ungaria, Dramã, Istoric,

Romantic
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Rãzboi în Las Vegas (R)
1984, SUA, Dramã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:30 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate

08:55 Pasagerii
10:50 Ziua când tatãl meu a

devenit tufiº
12:20 Planeta comorilor
13:55 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
16:00 Fargo
16:45 Fargo
17:40 Star Wars: Trezirea Forþei
20:00 Perfect sãnãtos
21:45 Templierii
22:30 Tovarãºul miliþian
23:10 Fixeur
00:50 127 de ore
02:25 Suita paradisului
04:30 Jurnalul unui scandal

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 Capturã la dublu
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:45 Adevãrul despre Ana
2009, SUA, Germania, Acþiune
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 X-Men de la Origini:

Wolverine (R)
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
02:45 Arena bucãtarilor (R)
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)

07:15 Will (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Georgia O'Keeffe (R)
14:45 Zeiþa diavol (R)
16:00 La bloc
18:15 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
20:30 Un om periculos
22:30 Poliþiºti în Brooklyn
01:00 Un om periculos (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 Nãscutã ieri

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 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Xtra Night Show
01:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
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 Trãdarea
2010, 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 Ziua în care mi s-a scris

destinul (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 Podul dragonilor
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
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 Podul dragonilor (R)
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
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 exacta in 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

MARÞI - 6 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 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
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 România 9 (R)
01:20 România 9 (R)
01:50 Discover Romania
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Imnul României
06:05 Starea naþiei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea 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 Rãzboi în Las Vegas
1984, SUA, Dramã
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Johnny Stecchino (R)
1991, Italia, Comedie, Crimã,

Romantic
02:00 Revizie tehnicã
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:40 Vaiana
09:25 Gardienii Galaxiei Vol. 2
11:40 Cold Mountain
14:10 Înapoi la mama
15:40 Hailey Dean Mystery:

Deadly Estate
17:05 Divorþ
17:35 Punct ºi de la capãt
18:05 Pasagerii
20:00 Britannia
20:50 Haita
21:50 Mozaic
22:45 Lebãda neagrã
00:35 Inimã nebunã
02:30 Un fenomen colosal
04:20 Fixeur
06:00 Înapoi la mama

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 X-Men de la Origini:

Wolverine
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
22:30 Extra' pazã-n cartier
2012, SUA, Comedie, SF
00:30 ªtirile Pro Tv (R)
01:00 La limita extremã (R)
2015, Germania, China, SUA,

Acþiune, Crimã, Sport, Thriller
02:45 Arena bucãtarilor (R)
03:15 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 noptii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)

07:30 Georgia O'Keeffe (R)
09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Zeiþa diavol (R)
14:15 Insula din vis (R)
16:15 La bloc
18:30 Will
20:30 Saga Amurg: Eclipsa
23:00 Încredere
01:00 Saga Amurg: Eclipsa (R)
03:00 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta
21:00 Doar tu ºi eu. Al treilea e

în plus
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:15 Xtra Night Show
01:00 Doar tu ºi eu. Al treilea e

în plus (R)
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:00 Acces direct (R)
04:30 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 Trãdarea
2010, 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 Ziua în care mi s-a scris

destinul (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 Casa: construcþie ºi

design (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 Eroii Shaolin
1976, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Eroii Shaolin (R)
1976, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
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 UEFA Futsal Euro 2018,

Slovenia - Serbia
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Rusia - Polonia
23:00 1000 Ways to Die
23:30 1000 Ways to Die
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)

PRO X
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JOI - 8 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 Parlamentul României
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 Supravieþuitorii
2015, SUA, SF
21:50 5 minute de istorie cu

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

Adrian Cioroianu
00:10 Omul de aur (R)
1962, Ungaria, Dramã, Istoric,

Romantic
02:05 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:45 Supravieþuitorii (R)
2015, SUA, SF
05:20 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:05 Star Wars: Trezirea Forþei
10:20 Perfect sãnãtos
12:10 O relaþie complicatã
13:45 John Carter
15:55 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
18:05 Grãdina de bronz
19:05 Experienþele unei escorte
19:30 Experienþele unei escorte
20:00 Concurentul
21:35 Cinematografia prin ochii

fotografilor Magnum
22:35 Jurnalul unui scandal
00:05 Reforma
03:05 La costum

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 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor
2003, SUA, Acþiune, SF
22:30 12 încercãri
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Capturã la dublu (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
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)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Will (R)
14:00 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului (R)
16:15 La bloc
18:30 Clubul guvernantelor
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 Fiul nimãnui
00:30 Vinovat ºi victimã (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta
21:00 Cursa mortalã: Infernul
2012, SUA, Acþiune
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cursa mortalã: Infernul

(R)
2012, SUA, Acþiune
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, 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 Ziua în care mi s-a scris

destinul (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 Haiducii lui ºaptecai
1971, SUA, Aventuri, Istoric
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.
19:30 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
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

VINERI - 9 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 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
15:20 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
21:30 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
23:50 Telejurnal
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:20 Ora regelui (R)
03:09 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)
04:10 Adevãruri despre trecut

(R)
04:35 Pulsul zilei (R)
05:30 Pulsul zilei (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 Cãlãreþul zorilor
2012, SUA, Western
22:50 Poate nu ºtiai
23:10 Sânge ºi rãzbunare
2014, SUA, Acþiune, Thriller
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
02:50 Sânge ºi rãzbunare (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
04:40 Mic dejun cu un campion

(R)
05:30 Gala Umorului (R)
06:25 Imnul României
06:30 Teleshopping

TVR 2

07:40 John Carter
09:50 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
12:00 Paºii
13:40 Reþeaua de socializare
15:40 Urzeala tronurilor
16:35 Urzeala tronurilor
17:35 Filme ºi vedete
18:05 The Circle
20:00 Templierii
20:55 Prafuri
21:50 Tentaþia seducþiei
23:30 Tovarãºul miliþian
00:05 Molly Hartley: Exorcizarea
01:40 Bãieþii nu plâng niciodatã
03:35 Spielberg

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
20:30 007: Partea lui de

consolare
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
22:30 Viespea verde
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:45 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor (R)
2003, SUA, Acþiune, SF
02:30 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 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)

07:15 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului (R)

09:30 La bloc
12:00 Nãscutã ieri (R)
14:15 Clubul guvernantelor (R)
16:15 La bloc
18:30 Suflet neliniºtit
20:30 Sechestraþi în vacanþã
22:15 Wikileaks: A cincea putere

în stat
00:45 Sechestraþi în vacanþã (R)
02:15 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Atac de Ziua Naþionalã
2016, Franta, SUA, Acþiune
22:00 Furia: Eroi anonimi
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
01:00 Atac de Ziua Naþionalã

(R)
2016, Franþa, SUA, Acþiune
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, 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 bataia inimii
2015, Turcia
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul (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 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
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 Zestrea domniþei Ralu
1972, România, Aventuri, Istoric
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Patul lui Procust
2001, Moldova, Dramã, Romantic,

Dragoste
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
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
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

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.

Anunþul tãu!
UNITATEA administrativ-te-

ritorialã Coþofenii din Faþã, din
judeþul Dolj, anunþã publicarea
documentelor tehnice ale ca-
dastrului pentru sectoarele ca-
dastrale nr. 9, 15, 21 începând
cu data de 12.02.2018, pe o pe-
rioadã de 60 de zile, la sediul pri-
mãriei, conform art.14 alin.(1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a
publicitãþii imobiliare nr.7/1996,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cereri-
le de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depu-
se la sediul primãriei ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadas-
tru ºi Publicitate Imobiliarã.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, 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 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã fân-
tâni cu apã, strada-
le. Telefon: 0727/
884.205.â
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/ 943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiin-
þarea unei pepiniere
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.

Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
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 productiv
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. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând 2 canapele 2/3
locuri fixe, piele ecolo-
gicã ( noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/ 589.695;
0770/ 245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/ 100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº- 40 lei. Telefon:
0735/ 445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite cu
geamuri ºi broascã de
închidere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic – 100
lei, televizor mare 100
lei, maºinã de cusut Ilea-
na, 4 gropi suprapuse
Romaneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. 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 pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -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,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.

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”!
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 6 februarie 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 Comunei Cârcea organizeazã
concurs pentru ocuparea funþtiei publice de
execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã
- Inspector, grad profesional asistent în ca-
drul Compartimentului Financiar-Contabil
care se va desfãºura în data de:

· 05.03.2018, ora 10, proba scrisã
· 07.03.2018, proba interviu
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã con-

diþiile prevãzute de art.54 din Legea 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare

Condiþii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu di-

plomã, respectiv studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echi-
valentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicarii anunþului în
Monitorul Oficial al României, partea a III- a,
la sediul Primãriei Cârcea, judetþul Dolj, str.
Aeroportului, nr.45.

Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi con-
sultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul www.pri-
mariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

ANUNÞ PUBLIC

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul cu sediul
în municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24,
judeþul Dolj, titular al Planului de Mobilitate Urbanã
Durabilã al municipiului Calafat, anunþã publicul in-
teresat 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, Strada 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 cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin 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 hidrauli-
cã 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 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei
ºi chiuvetã pentru bu-
cãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.

Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

MATRIMONIALE
Colonel ( r) doresc o
cunoºtinþã cu  permis
B pentru prietenie. Te-
lefon: 0725/ 223.364.

PIERDERI
Pierdut certificat de înre-
gistrare în scopuri de TVA
seria B, nr. 1398063 din
12.12.2014 pe numele
GÃMAN V. MARIUS VA-
LERICÃ- prestãri servicii
sportive CUI: 28790279.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
Cu trei luni înaintea
Revederii dupã 40
de ani de la absolvi-
rea Facultãþii de
Agronomie Craiova-
Promoþia 1978- ne
despãrþim de cole-
gul nostru ªANDRU
CONSTANTIN, un
suflet cald ºi bun, un
coleg devotat ºi ge-
neros. Condoleanþe
familiei îndoliate, din
partea tuturor cole-
gilor care nu-l vor
uita niciodatã! Pioa-
se amintiri! Regrete
eterne!
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L i g a  I  -  e t a p a  a  XXIII- a

Sepsi – ACS Poli 1-0
A marcat: Hadnagy 87.

Viitorul – Astra 1-1
Au marcat: Chiþu 44 / L. Matei 10 – pen.

FC Voluntari – CSMP Iaºi 0-4
Au marcat: Bosoi 28, Sin 33, Bãdic 44, Chelaru 49.

Gaz Metan Mediaº – FCSB 1-2
Au marcat: Larie 79 – aut. / Budescu 28 – pen., Alibec 62.

FC Botoºani – Juventus 0-0
Dinamo – „U” Craiova 2-2

Au marcat: Nemec 45, D. Popa 86 / Gustavo 22 – penalty,
Bãrbuþ 55.

Meciul CFR Cluj – Chiajna s-a jucat asearã.

1. FCSB 23 15 5 3 47-15 50
2. CFR Cluj 22 15 4 3 35-12 49
3. Craiova 23 12 8 3 38-25 44
4. Astra 23 10 8 5 32-22 38
5. Botoºani 23 10 6 7 26-23 36
6. Viitorul 23 10 5 8 30-20 35
7. Dinamo 23 10 5 8 33-24 35
8. CSMP Iaºi 23 9 6 8 31-29 33
9. ACS Poli 23 6 8 9 18-31 26
10. Voluntari 23 6 7 10 20-29 25
11. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
12. Sepsi 23 5 3 15 14-40 18
13. Mediaº 23 2 9 12 11-34 15
14. Juventus 23 1 7 15 12-44 10

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

În primul meci oficial al anului,
Universitatea ne-a confirmat cã
joacã acelaºi fotbal de calitate, ge-
neros, cã nu are probleme sã-ºi
creeze crea ocazii, ci doar sã le
transforme pe multe dintre ele, dar
în acelaºi timp cã nu ºi-a rezolvat
hibele din defensivã ºi (nici nu avea
cum, fiindcã nu a adus ceva în
acel sector), dar mai ales ne-a con-
vins cã nu are un portar de valoa-
re. ªi, ca ºi la începutul sezonului,
echipa are mari probleme cu pre-
gãtirea fizicã, fiindcã în ultimul
sfert de orã alb-albaºtrii nu mai erau
capabili nici sã degajeze o minge.
Miriuþã ºtia de ce a ales sã joace

derby-ul în ªtefan cel Mare, ºi nu
pe Arena Naþionalã, având nevoie
de un teren care sã-i favorizeze
stilul „lungã ºi pe-a doua” ºi sã
împiedice „poneii” lui Mangia sã-
ºi facã de cap. Numai cã aceºtia
s-au adaptat ºi pe nãmolul din
Groapã. Mitriþã a dat tonul, intrând
în rolul de coordonator, dar „frâ-
nele” nu l-au ajutat la primul de-
maraj periculos. Craiovenii au vã-
zut din start cã Haþegan este cel
mai în formã dinamovist, la fel ca
în sfertul de Cupã de la Severin,
de acum un an. În minutul 8, Gus-
tavo a fost lovit în careu de M.
Popescu, dar centralul a conside-
rat probabil cã e prea devreme pen-
tru un penalty. N-a avut încotro un
sfert de orã mai târziu, când Mitri-
þã, angajat de Bancu, a fost prea
rapid pentru acelaºi stoper dinamo-
vist, care l-a întâmpinat cu un body
check dur. Gustavo a executat pe-
nalty-ul aºa cum nu a mai fãcut-o
pânã acum la Craiova, pe centru,
intuind plonjonul lui Brãnescu.
ªtiinþa a controlat jocul în conti-
nuare, gazdele izbutind sã obþinã
numai câteva cornere. Bancu a
fost impetuos în bandã, dar a fina-
lizat cu dreptul, prea moale. Tare
avea însã sã fie intrarea lui Mon-

Au marcat: Nemec 45, D. Popa 86 / Gustavo 22 – penalty, Bãrbuþ 55.
Dinamo: Brãnescu 5 – Romera 5, Nedelcearu 5, M. Popescu 4, Nica 5

– Mahlangu 6, Monroy 5 (59 D. Popa) 7 – Hanca 4 (64 V. Olteanu) 5, Nistor
7, Pesic 6 (74 Moldoveanu) 6 – Nemec 7. Antrenor: Vasile Miriuþã.

Craiova: Calancea 4 – Screciu 5, Tiago Ferreira 6, Briceag 4 (87 Burla-
cu) – Martic 6, Zlatinski 6 (83 Bic) 5, Mateiu 7, Bancu 7 – Bãrbuþ 7 (72 R.
Popa) 5, Mitriþã 7, Gustavo 7. Antrenor: Devis Mangia.

Arbitru: Ovidiu Haþegan 4.

Dinamo – Universitatea Craiova 2-2

Alb-albaºtrii au obþinut doar o remizã în ªtefan cel Mare,
dupã ce au condus în douã rânduri, le-au fost refuzate

douã penalty-uri, iar gazdele au avut o barã în prelungiri

roy la Mitriþã, tratatã numai cu gal-
ben de Haþegan. Sorin Cârþu spu-
nea cã „dacã Mitriþã avea piciorul
în pãmânt, îi zbura ficatul”. Când
toatã lumea se pregãtea de pauzã,
în loc sã trimitã o minge lungã în
jumãtatea adversã sau direct în aut,
Calancea i-a oferit-o lui Pesic, apoi
a ieºit pe sub centrarea acestuia,
murã-n gurã pentru Nemec.

Dupã pauzã, prima ocazie au
avut-o gazdele, dar Nistor nu are
jocul de cap al lui Nemec ºi Calan-
cea a scãpat. ªtiinþa ºi-a recãpãtat
moralul ºi a reuºit o acþiune spec-
taculoasã pentru golul doi. Mitriþã
ºi Bancu i-au nãucit pe dinamoviºti,

care nu l-au mai vãzut venind pe
Bãrbuþ pentru o reluare sub trans-
versalã. Acelaºi jucãtor a ratat peste
câteva minute ocazia începutului de
an, din 6 metri, cu poarta goalã la
dispoziþie. ªi dacã Bãrbuþ nu le-a
dat „câinilor” lovitura de graþie,
Haþegan cu atât mai mult s-a abþi-
nut. Arbitrul care i-a „tâlhãrit” pe
nord-irlandezi n-a vrut pur ºi sim-
plu sã dicteze loviturã de pedeap-
sã, deºi Nistor l-a îmbrâncit pe
Gustavo chiar în faþa sa. Nemec
putea egala, dupã ce l-a întors ca
pe clãtitã pe Briceag, dar a reuºit
doar o pasã spre Calancea. Ime-
diat, Mitriþã a fost ºi el blând cu
Brãnescu, ºutând peste poartã.
Mangia a întârziat schimbãrile, iar
când le-a fãcut, nu le-a nimerit.
Dupã ieºirea lui Zlatinski, echipa a
coborât, pãrând speriatã ºi epuiza-
tã fizic, nereuºind mãcar sã dega-
jeze mingile din propriul careu.
Miriuþã, în schimb, a tras douã cãrþi
câºtigãtoare, nou-intraþii Moldovea-
nu ºi Popa colaborând la golul de
2-2. Un meci pe care puteau sã-l
câºtige uºor putea fi pierdut de alb-
albaºtri în prelungiri, când Nistor
a nimerit bara. La fel se întâmpla-
se ºi la Mediaº, dupã penalty-ul iro-
sit de Mitriþã în ultimul minut, gaz-

dele ratând victoria în pre-
lungiri. Aºadar, Universita-
tea mai risipeºte niºte punc-
te pe care le avea în buzu-
nar. În timp ce echipele
mature câºtigã jucând
prost, ªtiinþa dovedeºte
aceeaºi naivitate ºi nu-ºi
pune ºi în statisticã superi-
oritatea din teren.

Mangia: „Nu am închis
jocul când am avut

ocazia”
Antrenorul ªtiinþei, De-

vis Mangia, a apreciat jo-
cul elevilor sãi, însã le-a
reproºat cã nu au decis mai
devreme soarta meciului, la
ocaziile avute: „Am fãcut un
meci foarte bun, cu câteva
greºeli. Cea mai mare greºealã a
fost cã nu am reuºit sã închidem
jocul atunci când am avut ocazia.
Ne aºteptam la o ripostã bunã, a
fost ºi un teren dificil, care nu ne-
a avantajat, jocul nostru fiind unul
combinativ, în timp ce ei practicã
un fotbal bazat pe mingi lungi ºi i-
a avantajat. Nu comentez arbitra-
jul. Nu mã gândesc la titlu, ci la
meciul cu Sepsi. Aºa cum am spus
ºi în conferinþa de dinanintea aces-
tui meci, pentru titlu se luptã cele
douã echipe clasate pe primele
douã locuri. Noi ne vedem de drum
ºi tragem linie la final“.

Alex Mitriþã a declarat dupã meci:
„Nu am ºtiut sã þinem de rezultat ºi
am avut mai avut la 2-1 o ocazie,
iar dacã înscriam alta era soarta
partidei. Am întâlnit o echipã foarte
bunã, s-au apãrat bine, pe un teren
foarte greu. Asta este, mergem la
Craiova ºi trebuie sã pregãtim bine
meciul cu Sepsi ºi sã-l câºtigãm.
Vã daþi seama cã Mister Mangia e
supãrat, am avut meciul în mânã
de douã ori, dar nu am reuºit sã
câºtigãm. Nu vrem sã ne gândim la
titlu, îi lãsãm pe alþii sã vorbeascã,
aºa cum a fost un jucãtor de la
FCSB, care a spus cã noi doar în-
curcãm. Noi ne facem treaba pe
teren ºi vom vedea la final unde ne
clasãm ºi dacã vom putea sã câºti-
gãm un trofeu. Ne aºteaptã un meci
extrem de greu cu Dinamo acasã,
în Cupã, dar sperãm sã ne califi-
cãm mai departe. O sã vedem ce
am greºit în acest meci ºi sã nu re-
petãm în Cupã.“.

Autorul golului doi ºi al unei ra-
tãri incredibile, Cristi Bãrbuþ, a
spus: „Sunt supãrat, chiar dacã am
marcat. Trebuia sã înscriu ºi
atunci, cu poarta goalã, ºi sã în-
chei jocul. M-am grãbit puþin, a
venit o minge respinsã, dar trebuia
sã înscriu. Nu ne-am relaxat spre
final. Dacã noi fãceam 3-1, dupã
trei ocazii clare, nu cred cã ei mai
puteau spera la un punct. Dinamo
este o echipã bunã ºi ar fi frumos
play-off-ul cu ei, dar noi ne con-
centrãm pe meciurile noastre. Nu
ne gândim la titlu. ªtim cine ºi l-a
propus, noi intrãm pe teren doar
sã facem puncte“.

Circa 700 de fani olteni la meci

Derby-ul din ªtefan cel Mare a
adus cea mai generoasã asistenþã
în prima etapã a anului, aproxima-
tiv 8.000 de spectatori fiind pre-
zenþi la meciul Dinamo – Universi-
tatea Craiova. Dintre aceºtia, cir-
ca 700 au fost suporteri ai ªtiinþei,
care au ocupat un sector la Peluza
Sud. Înainte de meci, între cele
douã grupuri de fani, Nord ºi Sud
Craiova, s-a produs un scandal,
încheiat o datã cu începerea parti-
dei. La startul derby-ului, Peluza

Nord Craiova a afiºat o coregrafie
cu cartoane alb-abastre desenate
ca niºte fulare, iar mesajul a fost
„...La Craiova e mereu”, ca o con-
tinuare dupã 16 ani a unei core-
grafii cu mesajul „O iubire alb-al-
bastrã”, afiºatã de galeria ªtiinþei,
în ªtefan cel Mare.

Altfel, meciul din sferturile Cu-
pei României, Universitatea Craio-
va – Dinamo, de pe arena „Ion
Oblemenco”, a fost programat pe
1 martie, de la ora 20.30, în zilele
urmãtoare urmând a fi scoase la
vânzare ºi biletele pentru acest joc.
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