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Mulþi craioveni s-au aºezat la
cozi, ieri, la biserici pentru a parti-
cipa la slujbã ºi a pleca, apoi, acasã
cu Aghiasmã Mare, apa care se sfin-

þeºte în timpul acestei sãrbãtori.
ÎPS Irineu s-a aflat, ca în fiecare
an, în mijlocul credincioºilor care au
venit la Catedrala Mitropolitanã

„Sfântul Dumitru”, sfinþind apa care
a fost adusã în mai multe butoaie ºi
stropind creºtetele tuturor celor
prezenþi.
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- Politicienii, Popescule,
au lefuri foarte mari, pentru
cã ºtie cã prostia se plãteºte.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

 Socialistul spaniol Pedro Sanchez,
nu a reuºit duminicã, „din prima în-
cercare”, validarea guvernului sãu în
Camera Deputaþilor, unde nu a obþinut
majoritatea absolutã de 176 voturi, din
cei 350 parlamentari. Doar 166 de aleºi
i-au acordat votul de încredere, iar 165
au refuzat, un numãr de 18 parlamen-
tari abþinându-se. Un parlamentar, fa-
vorabil socialiºtilor, aflaþi în alianþã ine-
ditã cu Unidas Podemos (stânga radi-
calã) a absentat duminicã. Cu o zi îna-
inte, sâmbãtã, avuseserã loc dezbateri
aprinse cu intervenþii salutate, prin ro-
pote de aplauze de grupurile parlamen-
tare respective, din partea lui Pedro
Sanchez - PSOE, Pablo Casado – PP,
Ines Arrimadas – Ciudadanos, Santia-
go Abascal – VOX – (extremã dreap-
tã). Interesant un detaliu: Pedro San-
chez, actualul ºi viitorul premier, a apã-
rat dialogul cu Catalonia, considerân-
du-l prioritate absolutã, în faþa VOX ºi
PP, într-un moment în care indepen-

dentistul Quin Torra, condamnat la 19
decembrie 2019 la 18 luni de neeligibi-
litate, pentru nesupunere, are interdic-
þie din partea Comisiei electorale de a
rãmâne în funcþia de preºedinte al gu-
vernului Cataloniei. „Nici Spania ºi
nici Constituþia nu vor sã se spar-
gã, blocajul se va sparge”, a declarat
Pedro Sanchez. Care, în prealabil, ob-
þinuse prin protocol angajamentul par-
lamentarilor separatiºti din partea Stân-
gii republicane a Cataloniei (ERC), în
numãr de 13, de a se abþine la vot.
Pablo Casado, liderul popularilor spa-
nioli, a spus cã Pedro Sanchez este li-
derul unei coaliþii care doreºte sfârºi-
tul Spaniei constituþionale, ºi are un
guvern Frankenstein format din comu-
niºti ºi separatiºti. La rândul sãu, Sant-
iago Abascal a multiplicat injuriile. Spa-
nia, cea de a patra economie din zona
euro a avut douã rânduri de alegeri le-
gislative anul trecut, în lunile aprilie ºi
noiembrie, câºtigate de fiecare datã de

PSOE, dar fãrã sã întruneascã majori-
tate absolutã. Astãzi, fãrã vreo lovitu-
rã de teatru, greu previzibilã, guvernul
Pedro Sanchez are nevoie de o majo-
ritate simplã pentru a fi investit, în
condiþiile abþinerii celor 13 parlamen-
tari ERC, ºi cinci de la EH Bildu. Cu
alte cuvinte, PSOE (120 mandate),
Podemos (35 mandate) plus susþine-
rea unor formaþiuni heteroclite, în mare
parte regionale, precum Partidul Naþi-
onal Basc (PNV), Stânga alternativã
(Mais Pais), Compromis, Blocul naþi-
onalist al Galiþiei (PNG), Nueva Cana-
rias ºi Terien Existe, vor însuma 167
mandate, faþã de 164 câte adunã opo-
ziþia ºi, sub o înaltã tensiune, guvernul
va fi investit. Se opun investirii: Parti-
dul Popular (88 mandate), Ciudadanos
(10), VOX (52), Junts (8), CUP (2),
UPM (2) ºi Foro Astorias (1). Dezba-
terile de sâmbãtã ºi votul de duminicã
au fost transmise în direct de canalul
public TVE. Faþã de democraþia noas-

trã parlamentarã slutã de-a dreptul, de-
mocraþia spaniolã – revenirea s-a fã-
cut în 1975, dupã moartea lui Franci-
so Franco-, este una model. Cu for-
maþiuni politice tefere, inclusiv cele
regionale, care nu cunosc trãdarea sau
traseismul ordinar. La noi, grupul de
demisionari din partidul Pro-România,
condus de Victor Ponta, a fost primit,
nu ºtim dacã în ovaþii, în PNL „cu drep-
turi depline”, încât „rebelii” pot ocupa
inclusiv funcþii de conducere. Liberalii
adunã „cu arcanul” de pe unde pot, au
fãcut-o ºi alþii, pentru a-ºi mãri numãrul
de parlamentari de care nu vor mai avea
nevoie dupã alegeri, chiar dacã unora li
se promite marea cu sarea. Cu un astfel
de parlament, în care minoritãþile, altele
decât cea maghiarã, voteazã dupã cum
bate vântul, iar numãrul traseiºtilor nu
se mai ºtie, democraþia dâmboviþeanã,
slutã de-a dreptul, cum spuneam, rãmâ-
ne originarã în toatã Europa, prin sfida-
rea fãrã margini a votului popular.

Primii care intrã în „focuri”
sunt candidaþii care la colocviul
de admitere la examenul de obþi-
nere a gradului didactic I, seria
2020 – 2022, la Universitatea din
Bucureºti. Examenul se va des-
fãºura în perioada 15 ianuarie –
15 februarie, datele exacte ur-
mând sã fie afiºate pe www.uni-
buc.ro/studii/gradedidacticepreu-
niversitare. Acest lucru se va în-
tâmpla dupã ce vor fi stabilite de
cãtre facultãþi. Candidaþii trebuie
sã completeze, între 08 – 15 ia-
nuarie 2020, la Biroul de Forma-

Încep examenele profesorilor, pentru obþinerea gradelor didactice
La început de an calendaristic, Inspectoratul ªcolar

Judeþean Dolj a fãcut cunoscute programele pentru
cadrele didactice, care vor sã obþinã gradul didactic I sau

vor sã se perfecþioneze, conform legislaþiei în vigoare.

Olimpiada de Lingvisticã „So-
lomon Marcus” are, deja, stabilit
programul pentru anul ºcolar
2019 – 2020, competiþia fiind
destinatã elevilor din cls. V- XII.
Astfel, etapa judeþeanã se va des-
fãºura în ziua de 18.01.2020, la
ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bi-
bescu” din Craiova, în intervalul
orar 10:00 – 13:00, elevii având
acces în sãlile de examen în in-
tervalul orar 09:00 – 09:30.

Olimpiada asigurã, prin cele
douã secþiuni, abordarea transdis-
ciplinarã a comunicãrii (lingvisti-
ce ºi culturale), antrenând elevii
într-o competiþie bazatã pe logi-
cã, analogie ºi conexiuni cultura-
le. Secþiunea I – de exerciþiu –

Se apropie faza judeþeanã a Olimpiadei de Lingvisticã „Solomon Marcus”
este destinatã cursanþilor din gim-
naziu, iar, cea de-a II-a, de per-
formanþã, celor din învãþãmântul
liceal.

Lucrãrile vor fi evaluate de
cãtre specialiºti ai Institutului de
Lingvisticã al Academiei Româ-
ne, iar rezultatele vor fi afiºate la
avizierul ªcolii Gimnaziale
„Gheorghe Bibescu”. Norma de
reprezentare, pentru etapa naþio-
nalã, pentru fiecare judeþ, va fi de
câte doi elevi, atât la gimnaziu, cât
ºi la liceu. Concurenþii care se vor
situa pe primele patru locuri la
etapa naþionalã, în ierahia de per-
formanþã, vor participa la etapa
internaþionalã a olimpiadei.

CRISTI PÃTRU

re Continuã a Cadrelor Didactice,
o cerere tip de înscriere, iar cei
care nu vor face acest lucru nu
vor fi înscriºi în catalogul de exa-
men, prin urmare nu vor putea
participa la colocviul de admitere.
Pentru participare la susþinerea
probelor nu se va percepe taxã.

Peste 600 de candidaþi, în
Dolj, la inspecþiile curente

Nu sunt singurele precizãri pen-
tru cadrele didactice care vor sã
se perfecþioneze. Astfel, în con-
formitate cu prevederile Legii edu-

caþiei naþionale nr.1/05.01.2011, cu
modificãrile ºi completilor ulterioa-
re ºi ale Metodologiei privind for-
marea continuã a personalului din
învãþãmântul preuniversitar, apro-
batã prin OMECTS 5561/
07.10.2011, sunt transmise urmã-
toarele precizãri: candidaþii care
doresc sã se înscrie pentru acor-
darea gradului didactic I, seria
2021 – 2023, precum ºi cei care
doresc sã se înscrie la gradul II,
sesiunea 2020 – 2022, vor susþine
inspecþia curentã I în anul ºcolar
2019/2020, urmând ca, în anul
ºcolar urmãtor, sã se înscrie cu
dosar; candidaþii care finalizeazã
gradele didactice I ºi II în 2021,
susþin în acest an ºcolar, obligato-
riu, inspecþia curentã II (în cazul
în care aceasta nu a fost deja efec-
tuatã); candidaþii care s-au înscris
la examenul pentru gradul I, seria
2020 – 2022, pot susþine inspec-
þia curentã II în acest an ºcolar,

dupã susþinerea colocviului de ad-
mitere, sau în anul urmãtor; can-
didaþii înscriºi la examenul pentru
acordarea gradului didactic I, se-
ria 2018 – 2020, precum ºi cei
înscriºi la examenul pentru acor-
darea gradului didactic II, sesiu-
nea 2018 – 2020, sau amânaþi din
sesiunile anterioare, susþin anul
acesta inspecþia specialã. Inspec-
þiile curente ºi speciale se vor sus-
þine, în acest an ºcolar, pânã la
data de 29.05.2020. În judeþul
Dolj, situaþia se prezintã astfel: la
efectuarea inspecþiei curente I,
pentru înscrierea la gradul II di-
dactic, sesiunea 2020 – 2022,
sunt 160 de candidaþi; inspecþia
curentã II, gradul II – sesiunea
2019 – 2021 – 107 candidaþi; in-
specþia curentã I, gradul I, seria
2021 – 2023 – 119 nadidaþi; in-
specþia curentã II, grad I – seria
2020 – 2022, 161 de candidaþi.

CRISTI PÃTRU
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Ca în fiecare an, slujba de Bo-
boteazã de la Catedrala Mitropo-
litanã „Sfântul Dumitru” a fost
oficiatã, în aer liber, de ÎPS Iri-
neu, Mitropolitul Olteniei, alãturi
de un sobor de preoþi. De dimi-
neaþã, uºile locaºului de cult au
fost deschise credincioºilor care
au dorit sã ia parte la slujba Sfin-
tei Liturghii. Enoriaºi de toate vâr-
stele au trecut pragul bisericii
pentru a se ruga ºi a primi bine-
cuvântãrile preoþilor. Mulþi din-
tre credincioºi au mers ºi la altar
pentru a lãsa lumânãri aprinse ºi
prescuri pentru pomenirea mor-
þilor. Spre finalul slujbei, copiii au
primit ºi ei Sfânta Împãrtãºanie.
Slujba s-a oficiat ºi în aer liber

Slujba de sfinþire a apei s-a

Craiovenii au stat la cozi pentruCraiovenii au stat la cozi pentruCraiovenii au stat la cozi pentruCraiovenii au stat la cozi pentruCraiovenii au stat la cozi pentru
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Mulþi craioveni s-au aºezat la cozi, ieri, la
biserici pentru a participa la slujbã ºi a pleca,
apoi, acasã cu Aghiasmã Mare, apa care se
sfinþeºte în timpul acestei sãrbãtori. ÎPS
Irineu s-a aflat, ca în fiecare an, în mijlocul
credincioºilor care au venit la Catedrala
Mitropolitanã „Sfântul Dumitru”, sfinþind apa
care a fost adusã în mai multe butoaie ºi stro-
pind creºtetele tuturor celor prezenþi.

mutat apoi afarã, pe esplanada
Catedralei. Lângã turnul clo-
potniþei, s-a amenajat un altar
în aer liber, sub un cort deco-
rat cu crenguþe de cetinã. Alã-
turi de crucea argintatã, s-a
aflat icoana pictatã pe lemn a
Botezului Domnului. Butoaiele
cu apã curatã, în care se oglin-
dea cerul senin al zilei, au fost
aºezate în rând pe esplanadã,
pe fiecare recipient fiind lipitã
ºi câte o iconiþã întruchipând
Botezul Domnului.

ÎPS Irineu, în mijlocul
credincioºilor

În lumina unei dimineþi înso-
rite, enoriaºii au ascultat rugãciu-
nile pe care ÎPS Irineu le-a rostit

pentru sãnãtatea ºi sfinþirea oa-
menilor. Înaltul Mitropolit a bi-
necuvântat apa cu semnul cru-
cii, scufundând apoi crucea, le-
gatã cu fire de busuioc, în fieca-
re butoi în parte. Cu aceastã apã,
ÎPS Irineu a stropit creºtetele
tuturor celor prezenþi. Ca în fie-
care an, dupã slujbã, fiecare eno-
riaº a fost invitat sã îºi umple
sticla cu aghiazmã, din butoaiele
aliniate pe esplanadã.
Enoriaºii nu s-au mai înghesuit

la butoaiele cu apã
Cât timp a fost sãvârºitã sluj-

ba în bisericã, cei mai mulþi din-
tre cei prezenþi au aºteptat la coa-
dã. Dupã terminarea serviciului
religios, când jandarmii au în-
depãrtat gardurile de protecþie,
oamenii au putut sã îºi umple ºi
ei sticlele cu Apã Mare. Spre de-
osebire de alþi ani, enoriaºii nu

s-au mai înghesuit pe esplana-
dã. Sub supravegherea preoþi-
lor, fiecare a putut sã îºi umple
sticla cu aghiazmã pentru a duce
acasã. Cei mai mulþi au dus cu
ei chiar mai multe sticle, pentru
cã au luat Apã Mare ºi pentru
cunoscuþi.

Aghiasma Mare se sfinteºte
numai în ziua de Boboteazã

ÎPS Irineu le-a spus credin-
cioºilor cã Aghiasma Mare se
sfinþeºte datoritã prezenþei Du-
hului Sfânt care se coboarã în

apã, apa dobândind, în acest fel,
calitãþi miraculoase. Mitropoli-
tul Olteniei i-a mai sfãtuit pe cre-
dincioºi sã consume Apa Mare
pe nemâncate ºi cu credinþã, în
felul acesta având proprietatea
de a face minuni. Aghiasma
Mare, care este apa care se sfin-
þeºte în ziua de Boboteazã, se
consumã timp de opt zi, înce-
pând cu Boboteaza ºi pânã la
data de 14 ianuarie. Dupã aceas-
tã datã, Apa Mare, cum se mai
numeºte, se consumã doar cu
binecuvântarea preoþilor.
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În prezent, agenþii econo-
mici care introduc pe piaþa din
România echipamente electri-
ce ºi electronice (EEE) au o
serie de obligaþii cãtre autori-
tãþile de mediu. Printre cele
mai relevante se numãrã obli-
gaþia de a se înregistra în Re-
gistrul naþional al producãto-
rilor de echipamente electrice
ºi electronice, în cadrul Agen-
þiei Naþionale pentru Protec-
þia Mediului (ANPM), înainte
de introducerea pe piaþã. Ra-
portarea anualã la ANPM a
cantitãþii estimate ºi moti-
vate de EEE introduse pe
piaþã ºi plata contribuþiei
de 4 lei/kg pentru anumite
categorii de astfel de pro-
duse, respectiv de 20 lei/
kg pentru lãmpi, comple-
teazã lista de obligaþii cã-
tre autoritãþile de mediu.
Taxele se aplicã pentru di-
ferenþa dintre cantitãþile de
EEE declarate ca introdu-
se pe piaþã ºi cantitãþile
constatate ca introduse de
Administraþia Fondului
pentru Mediu. În plus, so-
cietãþi le implicate sunt
obligate sã declare la AFM,
pânã în data de 25 a lunii

„În doar trei ani, peste 175.000 de
tineri s-au înregistrat în baza de date
a Corpului european de solidaritate,
trimiþând un mesaj clar cã sunt pre-
gãtiþi sã sprijine persoanele ºi comu-
nitãþile aflate în dificultate. Peste
30.000 de tineri au participat deja
la proiecte pe teren. Acest lucru ara-
tã cã tânãra generaþie se angajeazã
sã ne ajute sã construim o societate
cu un grad mai ridicat de coeziune.
Odatã cu cererea de propuneri pen-

Din 2020....

Producãtorii ºi importatorii deProducãtorii ºi importatorii deProducãtorii ºi importatorii deProducãtorii ºi importatorii deProducãtorii ºi importatorii de
echipamente electrice, o taxã în plusechipamente electrice, o taxã în plusechipamente electrice, o taxã în plusechipamente electrice, o taxã în plusechipamente electrice, o taxã în plus

Producãtorii ºi importatorii de echipamente
electrice ºi electronice din România  trebuie
sã plãteascã începând din 2020 o taxã de 4 lei/
kg sau de 20 de lei/kg, în cazul lãmpilor. Taxa
trebuie achitatã de companiile care nu îndepli-
nesc obligaþia anualã de colectare a unor as-
dtfel de deºeuri în scopul reciclãrii. Pânã
acum, taxa se aplica pentru produsele introdu-
se pe piaþã ºi nedeclarate la Administraþia
Fondului de Mediu (AFM).

urmãtoare, cantitãþile de EEE
introduse pe piaþã.

Care sunt noutãþile din
2020?

Dacã în prezent taxa de 4
lei/kg, respectiv de 20 lei/kg
este aplicabilã pentru diferenþa
dintre cantitãþile de EEE de-
clarate ca fiind introduse pe
piaþã ºi cantitãþile constatate
de cãtre AFM ca fiind efectiv
introduse, de la 1 ianuarie
2020, aceastã contribuþie va
fi datoratã pentru diferenþa

dintre cantitãþile de deºeuri de
EEE corespunzãtoare obliga-
þiilor anuale de colectare ºi

cantitãþile efectiv colectate. Cu
alte cuvinte, dacã un producã-
tor/importator de asemenea

produse pune pe piaþa din
România 10.000 de kg,
este obligat sã colecteze
4.500 de kg de deºeuri în
2020. Dacã reuºeºte cã
colecteze doar 2.000 de
kg, atunci va datora o taxã
aferenta diferenþei  de
2.500 de kg necolectate.
Operatorii economici res-
ponsabili în faþa AFM tre-
buie sã acorde o atenþie
deosebitã atingerii ratei
anuale minime de colecta-
re, cu atât mai mult cu cât,
începând din 2021, rata
anualã minimã de colecta-
re va fi de 65%, în creº-
tere de la 45% în prezent.

Pentru o centralã termicã,
 taxa depãºeºte 100 de lei

Este important de menþionat
faptul cã aceste taxe au impact
financiar major pentru firme
dacã nu sunt tratate cu atenþie.
Spre exemplu, pentru o centralã
termicã, taxa depãºeºte 100 de
lei, iar pentru o maºinã de spã-
lat este cu mult peste 200 de
lei. Una dintre problemele apã-
rute în practicã este dificulta-
tea clasificãrii produselor ca
EEE sau nu. O altã problemã
este cã transferul responsabili-
tãþii de colectare cãtre un or-
ganism reglementat în acest
sens, deºi pare soluþia salvatoa-
re, în realitate nu poate atinge
în toate cazurile þinta anualã im-
pusã de lege din varii motive.

117 milioane de euro pentru activitãþile de solidaritate
Un buget preconizat de

117 milioane de euro va fi
disponibil pentru a sprijini
activitãþile de solidaritate,
deschizând noi oportunitãþi
pentru tineri de a se impli-
ca într-o gamã largã de
domenii.

tru 2020, UE sprijinã organizaþiile
care permit tinerilor înregistraþi sã se
implice acolo unde este necesar, câº-
tigând în acelaºi timp experienþe ne-
preþuite.”, a subliniat Tibor Navrac-
sics, comisarul european pentru edu-
caþie, culturã, tineret ºi sport.

Acþiunile eligibile pentru finanþare
sunt proiecte de voluntariat, partene-
riate de voluntariat, echipe de volun-
tariat în domenii prioritare, stagii, lo-
curi de muncã ºi alte proiecte de so-
lidaritate. Organismele publice ºi pri-
vate cu sediul în þãrile participante,
care au primit ,,eticheta de calitate re-
levantã”, pot solicita finantare pen-
tru derulartea de proioecte. În plus,
grupurile de tineri înregistraþi pe
portalul Corpului european de solida-
ritate pot solicita sã primeascã spri-
jin financiar pentru a-ºi pune în apli-
care propriile proiecte în comunitãþi-
le locale.
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MARÞI - 7 ianuarie

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Politicã ºi delicateþuri
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor

(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Legende ºi mistere (R)
2010, Marea Britanie,

Documentar, Istoric
13:00 Tezaur folcloric (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect! (R)
15:10 Maghiarã de pe unu
17:00 Legende ºi mistere
2010, Marea Britanie,

Documentar, Istoric
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:30 Handbal feminin, Liga

Florilor: HC Zalãu - CS Mãgura
Cisnãdie

20:00 Telejurnal
21:00 Matilda
2017, Rusia, Biografic, Dramã,

Istoric
21:50 Cântece de sãrbãtoare
22:00 Când trecutul te-ajunge

din urmã
2008, Marea Britanie, Dramã
23:50 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Telejurnal
00:30 Breaking News - Dark News
01:00 Când trecutul te-ajunge

din urmã (R)

TVR 1

07:00 Cele ºase surori (R)
08:00 Oanapp
09:00 Documentar 360° Geo

(R)
10:00 Câºtigã România!
11:00 Glasul inimii (R)
2014, SUA, Dramã
11:55 Poate nu ºtiai
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Regatul Sãlbatic
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Fuegovelion
16:00 Glasul inimii
2014, SUA, Dramã
16:55 Poate nu ºtiai
17:00 România…în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:00 D'ale lu' Miticã (R)
21:00 Destine cã-n filme
22:00 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
23:00 Câºtigã România! (R)
00:00 Gala Umorului (R)
01:00 Gala Umorului (R)
02:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
03:00 E vremea ta! (R)
03:15 Sport (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:45 Frankenweenie
09:15 Cursã fãrã frâne
10:50 Ready Player One: Sã

înceapã jocul
13:10 Drumul unui câine cãtre

casã
14:45 Harry Potter ºi Camera

Secretelor
17:25 The Aftermath
19:15 Moºteniri
20:00 Venom
21:55 În întuneric
23:45 Va curge sânge
02:20 Cimitirul animalelor
04:05 Sãlbãticie
06:00 Bine ai venit la Trouilly!

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 Wanted
2008, SUA, Germania,

Acþiune, Crimã, Thriller
22:45 Instrumente mortale:

Oraºul oaselor
2013, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic,
Mister

01:15 ªtirile Pro Tv
01:45 Renegatã
2010, Canada, Crimã,

Fantastic
04:30 Arena bucãtarilor (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

FILM NOW
08:05 Cinã pentru fraieri
10:00 Primul om pe Lunã
12:20 Greu de pensionat
14:05 O cãlãtorie cu mama
15:40 Cum sã fii amantu' la

femei
17:30 Cineva acolo sus
18:20 Regele Leu
20:00 Hai cã încã putem!
21:30 Hellboy - Eroul scãpat

din Infern
23:30 A Prayer Before

Dawn
01:25 Fãrã control
03:05 Intrigi de culise
04:55 Hellboy - Eroul scãpat

din Infern
06:55 Hai cã încã putem!

08:00 Dl. Peabody ºi
Sherman (R)

10:00 La bloc (R)
12:15 Ocolul Pãmântului în

80 de zile (R)
14:15 Amnezie cu surprize

(R)
16:15 Nu o poþi lua cu tine

dupã moarte
18:30 La bloc
20:30 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare
22:15 Regina balului
23:45 Îngerii lui Charlie: În

goanã mare (R)
01:30 Regina balului (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 iUmor
22:30 Dublurã
2002, SUA, Acþiune
01:00 Observator (R)
01:45 Acces direct (R)
03:30 În puii mei (R)
04:00 Dublurã (R)
2002, SUA, Acþiune
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gülperi
23:30 Vulturii de noapte (R)
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului

(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Secrete de stil (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:00 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:00 Muntele ucigaº
2011, SUA, Aventuri, SF,

Thriller
22:00 Focus din inima

României
22:30 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
23:30 Stradã 29
1991, SUA, Comedie
01:30 Muntele ucigaº (R)
2011, SUA, Aventuri, SF,

Thriller
04:00 Stradã 29 (R)
1991, SUA, Comedie
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Fotbal Preliminariile CE

2020, Bucuraþi-vã de fotbal!-
rezumate

10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Fotbal Preliminariile CE

2020: Feroe - România
12:45 Teleshopping
13:00 ªtiri Sport.ro
13:45 Fotbal: UEFA Europa

League: FCSB - ALASHKERT
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã
17:00 Familia Heck
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Familia Heck
22:00 Prison Break
23:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Venom
Se difuzeazã la HBO,

ora 20:00

Tom Hardy joacã rolul
lui Eddie Brock, un jur-
nalist care investigheazã
cercetãrile unui sinistru
om de ºtiinþã (Riz Ah-
med), care face experi-
enþe pe o stranie materie
neagrã extraterestrã.
Brock ajunge în contact

cu aceastã. Materia îi infesteazã corpul ºi îi
schimbã personalitatea, dându-i în schimb
super-puteri .

Wanted
Se difuzeazã la Pro TV, ora 20:30

Un tânãr pe nume
Wesley (James McA-
voy) aflã în urmã
asasinãrii tatãlui sãu
cã acesta fusese
liderul unei miste-
rioase organizaþii de
asasini, al cãrei scop
era pãstrarea ordinii
mondiale. Antrenat
de Sloan (Morgan
Freeman) ºi echipa

lui, Wesley va încerca sã calce pe urmele tatã-
lui sãu. Va reuºi el sã devinã unul dintre cei
mai buni asasini din lume, singurul capabil sã
imprime spectaculoase traiectorii gloanþelor?

RECOMANDÃRI TV
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○sursa: cinemagia.ro

Dublura
Se difuzeazã la Antena 1,

ora 22:30

Când un agent CIA aflat în
misiune este asasinat chiar
înainte de a terminã o an-
chetã legatã de trafic de
arme nucleare CIA-ul se
vede nevoit sã-i gãseascã
un înlocuitor. Singurã spe-
ranþã ar fi fratele geamãn
al agentului asasinat, care

este urgent cooptat de cãtre CIA pentru aceastã
operaþiune de gãsire a bombelor nucleare. Hop-
kins trebuie sã-l antreneze pe Rock ºi sã-l pre-
gãteascã pentru misiune în numai nouã zile,
înainte de a fi prea târziu...
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MIERCURI - 8 ianuarie

07:00 Matinal
08:00 Matinal
09:00 Matinal
10:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Yanxi, palatul suspinelor

(R)
2018, China, Dramã, Istoric
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Legende ºi mistere (R)
2010, Marea Britanie,

Documentar, Istoric
13:00 Aventurã urbanã (R)
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect! (R)
15:10 Convieþuiri
17:00 Legende ºi mistere
2010, Marea Britanie,

Documentar, Istoric
17:35 Yanxi, palatul suspinelor
2018, China, Dramã, Istoric
18:30 Handbal feminine, Liga

Florilor: HC Zalãu - CS Mãgura
Cisnãdie

20:00 Telejurnal
21:00 Matilda
2017, Rusia, Biografic, Dramã,

Istoric
21:50 Momentart
22:00 Izolaþi în România
22:30 Adevãruri despre trecut
23:00 Moºtenirea clandestinã
00:00 Telejurnal
00:30 Breaking News - Dark

News
01:00 Replay (R)
01:55 Aventurã urbanã (R)

TVR 1

07:00 Cele ºase surori (R)
08:00 Oanapp
09:00 Documentar 360° Geo

(R)
10:00 Câºtigã România!
11:00 Glasul inimii (R)
2014, SUA, Dramã
11:55 Poate nu ºtiai
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Culturã minoritãþilor
13:30 Regatul Sãlbatic
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Destine cã-n filme (R)
16:00 Glasul inimii
2014, SUA, Dramã
16:55 Poate nu ºtiai
17:00 România…în bucate
17:40 În direct cu viaþa
18:45 Sport
19:00 Telejurnal TVR 2
19:35 E vremea ta!
20:10 Taxiul, Rulotã ºi Corrida
1958, Franþa, Comedie
21:50 Discover România
22:00 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
23:00 Câºtigã România! (R)
00:10 Un Cupidon cãzut din

cer (R)
2011, Nouã Zeelandã,

Comedie, Romantic, Dragoste
02:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar

TVR 2

07:30 Drumul unui câine cãtre
casã

09:05 United Skates
10:35 Miss Agent Secret
12:25 Dumbo
14:15 Mereu la prima întâlnire
15:55 Harry Potter ºi Prizonie-

rul din Azkaban
18:15 Calmul dinaintea furtunii
20:00 Tolkien: Dincolo de

poveste
21:50 Cimitirul animalelor
23:30 Sãlbãticie
01:25 Secretele femeilor
02:55 Planetã Petrila
04:20 Annabelle

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 10.000 î.Chr
2008, SUA, Aventuri,

Romantic, Thriller, Dragoste
22:30 Agentul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Renegatã
2010, Canada, Crimã,

Fantastic
04:00 Lecþii de viaþã (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
07:45 Lacrimi de iubire (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Fiicele doamnei Fazilet

(R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Lasã-mã sã zbor (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Muzicã trãdãrii (R)
15:00 Tânãr ºi Neliniºtit
16:00 Dragoste de contra-

bandã
17:00 Jurãminte încãlcate
18:00 Muzicã trãdãrii
19:00 Lasã-mã sã zbor
21:00 Fiicele doamnei Fazilet
22:00 Preþul dragostei
23:00 Lacrimi de iubire
00:00 Lasã-mã sã zbor (R)
02:00 Dragoste de contra-

bandã (R)

07:15 La Mãruþã (R)
09:15 Cu toþii au sãrutat

mireasã (R)
11:00 La bloc (R)
13:00 Belle (R)
15:00 Flubber (R)
16:30 Cei trei care au

speriat Mexicul
18:15 La bloc
20:00 Cãlãtorie periculoasã
22:15 Ucigaºi de schimb
23:45 Regina balului (R)
01:15 Ucigaºi de schimb (R)
02:45 La Mãruþã (R)
04:45 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi

Dani
12:00 Observator
14:00 Gazdã perfectã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Un poliþist ºi jumãtate
2014, SUA, Acþiune, Comedie
22:00 E tare complicat!
2009, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
00:30 Adu-l urgent pe scenã!
2010, SUA, Comedie
02:30 Acces direct (R)
04:00 E tare complicat! (R)
2009, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Teleshopping
08:15 Pastilã de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mã numesc Zuleyha
2018, Turcia, Dramã
23:30 Vulturii de noapte (R)
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului

(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastilã de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:20 Paradisul femeilor (R)
2015, Italia, Dramã, Romantic
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Happy News
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor
2015, Italia, Dramã, Romantic
18:00 Focus 18
19:00 Trãsniþi
2003, România, Comedie
20:00 Teroare pe drumul

îngheþat
2011, SUA, Horror, SF,

Thriller
22:00 Focus din inima

României
22:30 Trãsniþi (R)
2003, România, Comedie
23:30 Socrii misterioºi
2012, Canada, Familie,

Fantastic
01:30 Teroare pe drumul

îngheºat (R)
2011, SUA, Horror, SF,

Thriller
04:00 Socrii misterioºi (R)
2012, Canada, Familie,

Fantastic
05:30 Focus (R)
06:50 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
08:45 Teleshopping
09:00 Fotbal Preliminariile CE

2020, Bucuraþi-vã de fotbal!-
rezumate

10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Fotbal Preliminariile CE

2020: România - Norvegia
12:45 Teleshopping
13:00 ªtiri Sport.ro
13:45 Fotbal: UEFA Europa

League: FCSB - MLADA
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã (R)
17:00 Familia Heck
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Teoria Big Bang
20:30 Familia Heck
21:00 Bãrbat în minoritate
22:00 Prison Break
23:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Harry Potter
ºi Prizonierul
din Azkaban

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:55

Harry Potter, în vârstã de trei-
sprezece ani, a petrecut cu greu
o altã varã alãturi de rudele sale
îngrozitoare, familia Dursley,
"comportându-se frumos" fãrã a
practica nici o magie. Adicã, pânã
în momentul în care sora domi-

natoare a unchiului Vernon, mãtuºa Margevine în vizitã.
Mãtuºa Marge s-a purtat întotdeauna oribil cu Harry ºi
acum merge atât de departe încât, o face, cã dintr-un acci-
dent sã se umfle cã un balon monstruos ºi sã zboare!

10.000 î.Chr
Se difuzeazã la Pro TV, ora 20:30

Tânãrul vânãtor de ma-
mu?i D'Leh ºi iubita sã
Evolet trãiesc liniºtiþi într-o
vale preistoricã pierdutã în
munþi. Într-o zi, un grup de
rãzboinici misterioºi le atacã
tribul ºi o rãpesc pe Evolet.
D'Leh îºi strânge un mic
grup de vânãtori ºi pleacã în
urmãrirea rãzboinicilor,
pentru a-ºi salva iubita. În
drumul lor, strãbat þinuturi
necunoscute ºi descoperã

civilizaþii umane a cãror existenþã o ignoraserã pânã atunci. La
fiecare popas li se mai alãturã câte un trib care, cã ºi al lor,
fusese atacat de vânãtorii de sclavi. Astfel, micul grup al lui
D'Leh se transformã treptat într-o adevaratã armatã.

RECOMANDÃRI TV
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○sursa: cinemagia.ro

Un poliþist ºi jumãtate
Se difuzeazã la Antena 1,

ora 20:00

Kevin Hart ºi Ice Cube sunt
protagoniºtii comediei de acþiu-
ne UN POLIÞIST ªI JUMÃTATE,
nouã producþie a regizorului ºi
producãtorului comediei-bloc-
kbuster Think Like a Man. Un tip
cãruia-i turuie gurã încontinuu
þine neapãrat sã meargã mãcar
o datã în patrulare pe strãzile
din Atlanta cu fratele iubitei sale,

un poliþist cãruia-i sare þandãra foarte uºor. Odatã ce
acesta acceptã sã fie însoþit de (probabil, spre disperarea
lui) viitorul lui cumnat, cel din urmã se vede nevoit sã
facã tot posibilul sã supravieþuiascã în cele mai nebu-
neºti 24 de ore din viaþa lui.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 7 ianuarie 2020

   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:

Anunþul tãu!
UNITATEA administrativ-terito-

rialã comuna BRATOVOEªTI, din ju-
deþul DOLJ, anunþã publicarea do-
cumentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral 38, înce-
pând cu data de 14.01.2020, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul Pri-
mãriei BRATOVOEªTI, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadas-
trului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehni-
ce vor putea fi depuse la sediul Pri-
mãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþio-
nale de Cadastru ºi Publicitate Imo-
biliarã. Cererile de rectificare depu-
se prin orice alte mijloace decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate
în considerare.

UNITATEA administrativ-terito-
rialã comuna TERPEZIÞA, din jude-
þul DOLJ, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.5, înce-
pând cu data de 14.01.2020, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul Pri-
mãriei Comunei Terpeziþa, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadas-
trului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Cererile de
rectificare ale documentelor tehni-
ce vor putea fi depuse la sediul Pri-
mãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþio-
nale de Cadastru ºi Publicitate Imo-
biliarã. Cererile de rectificare depu-
se prin orice alte mijloace decât cele
menþionate mai sus nu vor fi luate
în considerare.

Consiliul de Administraþie al
ATCOM SCM Craiova convoacã, pe
data de 21.01.2020, ora 10.00, în
Craiova, strada Pinului, nr. 21, AGA
Extraordinarã cu urmãtoarea ordi-
ne de zi: 1. Aprobarea promisiunii
de vânzare pentru spaþiul din Cra-
iova, strada Pinului, nr. 21 (supra-
faþa 140 mp). 2 Diverse.

ANIVERSÃRI
De ziua numelui
Angela soþie, Lilia-
na fiicã, Sandu fiu,
Lenuþa sorã ºi Cos-
tel cumnat ureazã
dragului lor IONEL
CRÃCIUNOIU din
Ghidici, multã sã-
nãtate, bucurii ºi îm-
pliniri, La Mulþi Ani!
La zi onomasticã
colegii Tacoi Viorel,
Popa Gheorghe ºi
Bazãverde Costel
ureazã prietenului
ION CASTRAVETE
fost director eco-
nomic la Ford, La
Mulþi Ani, cu sãnã-
tate ºi prosperitate.

VÂNZÃRI
CASE

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã  mobilatã
locuibilã Cioroiaºi + te-
ren 2700 mp, anexe,
vie, pomi fructiferi Te-
lefon: 0765/152.614.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor, cadastru, ane-
xe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

TERENURI
Vând loc de casã
500 mp, intravilan
Criva, asfalt, pomi
fructiferi, posibilitate
apã curentã. Telefon:
0745/043.152.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând 3000 m pã-
mânt lângã lac, pãdu-
re bun de Camping
la Negoieºti 20 km de
Craiova sau parte-
neri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând în Bãile Govo-
ra terenuri de 400 mp
ºi 1500 mp, toate uti-
litãþile, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640; 0770/
661.438.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, al-
ternator 12V nou,
Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de
rezervã, discuri cu
muzicã diferitã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ ne-
gociabil 1600 RON.
Telefon: 0722/233.332.
Vând 2 gropi suprapu-
se ºi un loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Tele-
fon: 0785/676.782.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap
6,5 litri, televizor BE-
CKO - 37 cm. Tele-
fon: 0752/236.667.

Vând robot bucãtã-
rie cu bol 6,5l  inox,
oglindã cristal 160/
80 cm, cuier hol, aþã
cusut goblen. Tele-
fon: 0752/236.667

PIERDERI
DECLAR pierdut ºi
nul Carnet student,
Facultatea Stoma-
tologie Craiova,
student Ciurea
Elena Alexandra.

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,

SâmbătăSâmbătăSâmbătăSâmbătăSâmbătă
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 18.00,8.00,8.00,8.00,8.00,

DuminicăDuminicăDuminicăDuminicăDuminică
9.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00 - 18.00.8.00.8.00.8.00.8.00.
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Fostul cãpitan al lui Dina-
mo, Dan Nistor, a fost pre-
zentat oficial la Universitatea
Craiova, echipã cu care a sem-
nat pe doi ani ºi jumãtate ºi la
care va purta numãrul 16, pe
care l-a avut la început ºi la
Pandurii. Craiova a plãtit pen-
tru acest transfer 300.000 de
euro cãtre Dinamo, 120.000
de euro primã de instalare ju-
cãtorului, acesta urmând sã
încaseze un salariu de 15.000
de euro pe lunã. În nota sa
obiºnuitã, Nistor a fãcut câ-
teva declaraþii savuroase. Nu
s-a dezis de ataºamentul pen-
tru clubul Dinamo ºi fanii
acestuia, dar în acelaºi timp a
dezvãluit ºi cã asculta imnul
ªtiinþei în autocar, pe vremea
când era la Pandurii. Totoda-
tã, i-a asigurat pe fanii craio-
veni cã îl vor iubi ºi este si-
gur cã Universitatea a dat lo-
vitura prin aducerea lui. „Mã
bucur cã sunt aici, mã bucur

Peluza Nord a luat câtorva jucãtori
ai Universitãþii Craiova, considerându-
i responsabili pentru atmosfera din ca-
drul lotului ºi pentru plecarea lui Vic-
tor Piþurcã. Suporterii au scris mesaje
ofensatoare la adresa lui Pigliacelli ºi
Kelic pe gardurile de lângã Policlinica
Sportivã, unde jucãtorii au efectuat vi-
zita medicalã. Totodatã, Peluza Nord a
emis un comunicat, pe pagina oficialã
de facebook, în care explicã motivele

Suporterii le-au declarat rãzboi lui Kelic
ºi Pigliacelli: „Afarã cu trãdãtorii!”

Gicã Craioveanu s-a declarat total ne-
mulþumit de modul cum este tratat de fi-
nanþatorul clubului, Mihai Rotaru, ºi a
anunþat public cã îºi dã demisia din postul
de director de imagine al clubului Univer-
sitatea Craiova. Legendã a ªtiinþei, unul
dintre cei mai iubiþi jucãtori din istoria clu-
bului, Craioveanu spune cã nu are niciun
cuvânt de spus la deciziile importante, iar
plecarea lui Piþurcã l-a convins cã nu se
vrea performanþa la Craiova. Grande cre-
de chiar cã Piþurcã a fost determinat sã
plece ºi spune cã noul antrenor va fi fos-
tul sãu coechipier de la Craiova, Cornel
Papurã, deoarece acesta este agreat de
Mihai Rotaru. Declaraþiile lui Craioveanu
la Digisport: „Nu sunt valorat acolo ºi nu
vreau sã fiu obositor. Am avut un singur
an contract cu Craiova. Am fost dat afarã
de la Getafe acum doi ani pentru cã ve-
neam prea des la Craiova. Nu am fost prea
mult bãgat în seamã ºi nu vreau sã rãmân
dacã nu mã întreabã nimeni nimic. Sã rã-
mân ca sã ce? De imagine? Sunt alþii care

Craioveanu ºi-a dat demisia:Craioveanu ºi-a dat demisia:Craioveanu ºi-a dat demisia:Craioveanu ºi-a dat demisia:Craioveanu ºi-a dat demisia:
„Nu am fost bãgat în seamã”„Nu am fost bãgat în seamã”„Nu am fost bãgat în seamã”„Nu am fost bãgat în seamã”„Nu am fost bãgat în seamã”

Jucãtorii Universitãþii Craiova au efec-
tuat vizita medicalã ºi azi vor pleca în can-
tonamentul din Antalya, în care vor dis-
puta ºi 4 meciuri amicale. Cei 31 de jucã-
tori care au efectuat testele medicale vor
merge ºi în stagiul de pregãtire din Tur-
cia, plecarea fiind prevãzutã chiar din Bã-
nie, cu un charter. Noutãþile din lot sunt
Dan Nistor, fostul cãpitan al lui Dinamo,
ºi Florin Gardoº, revenit dupã accidenta-
rea gravã suferitã anul trecut, el fiind acum
apt de joc. Lotul Universitãþii Craiova care
a efectuat vizita medicalã ºi care va pleca
în stagiul din Turcia: Pigliacelli, L. Popes-
cu, A. Marinescu, Pãuºescu (portari),
Bancu, Martic, Vlãdoiu, Mãþel, Acka, Tia-
go Ferreira, Bãlaºa, Gardoº, Vãtãjelu,
Dobre, Juncu (fundaºi), Mateiu, Cicâldãu,
Nistor, Ivanov, Cosic, Qaka, I. Popescu
(mijlocaºi), Koljic, Ivan, Mihãilã, Baiaram,
Roman, Bãrbuþ, Niþu, Markovic, Danciu
(atacanþi).

Vãtãjelu: „Trebuie sã vinã un antrenor
care sã ne facã mai buni”

Bogdan Vãtãjelu sperã sã vinã un an-
trenor care sã aducã un plus echipei ºi
spune cã el ºi colegii trebuie sã fie mai
concentraþi, fiindcã ei poartã principala
responsabilitate pentru rezultate. „Sperãm
ca a doua jumãtate a sezonului sã fie mai
bunã decât prima. Trebuie sã ne fixãm
obiective mãreþe ºi le putem atinge dacã
ne concentrãm. Dacã domnul Piþurcã a
spus cã nu avem ºanse la titlu cu acest
lot, atunci are argumentele dânsului, poa-
te are dreptate, dar sper sã luãm un tro-
feu. Am pierdut puncte cu echipele mici,
ne-au lipsit amãnuntele. Trebuie sã vinã
un antrenor care sã ne facã sã fim mai
buni. Poate cã este o problemã ºi la noi,
nu numai la antrenori. Au fost probleme

Fostul cãpitan al lui Dinamo va avea numãrul 16 la
Universitatea. El a declarat la prezentare cã obiºnuia sã
asculte imnul Craiovei, când juca la Pandurii, dar ºi cã

iubeºte Dinamo ºi pe fanii dinamoviºti

foarte mult cã Universitatea
Craiova s-a gândit la mine.
Fanii olteni mã vor iubi, le pro-
mit asta solemn. Eu cred cã e
o loviturã foarte bunã pentru
Universitatea Craiova. La Di-
namo au fost foarte multe
probleme în ultimul timp. Toa-
te s-au spart în capul meu.
Am venit la Craiova sã câºtig
titlul, Cupa ºi sã particip în
cupele europene. M-au con-
vins sã vin aici datoritã sta-
dionului ºi suporterilor minu-
naþi. Mai cântam imnul Uni-
versitãþii când eram în auto-
carul Pandurilor, e adevãrat.
Sper sã nu dezamãgesc aici,
pentru cã oamenii de aici au
foarte mare încredere. Cred
cã pot face performanþã cu
Universitatea Craiova. Mai
avem 4 meciuri foarte impor-
tante, iar în play-off vom ve-
dea cine se va califica. Pot sã
mã strige ºi „Ceapã” suporte-
rii, asta e, voi mânca ºi praz,

orice, numai evoluþii bune sã
am. La echipa naþionalã mã voi
gândi în martie, acum mã gân-
desc doar la Universitatea Cra-
iova. Am fost primit foarte bine
aici. ªi Alex Mitriþã a fost un
factor important pentru a mã
decide sã vin aici. Mã gândesc
chiar sã-mi închei cariera, dar
abia am venit aici. Acum tre-
buie sã dovedesc cã merit sã
joc aici. Am un nume bun în
România ºi le promit suporte-
rilor cã nu-i voi dezamãgi. Pi-
þurcã este un antrenor mare,
dar nu depinde de mine ce an-
trenor vine. Ar fi bun Guardio-
la, ar fi bun ºi Sorin Cârþu, dar
el e preºedinte acum” a spus
Nistor la prezentare.

Alb-albaºtrii, bucuroºi de
venirea lui Nistor: „Suntem

mai puternici cu el”
Jucãtorii Universitãþii Craio-

va, sunt entuziasmaþi de sosi-
rea fostului cãpitan de la Di-
namo ºi spun cã acesta va fi
un atu pentru echipã în tenta-
tiva de a îndeplini obiectivele
propuse. Bogdan Vãtãjelu nici
nu credea cã se va reuºi un

asemenea transfer în Bãnie.
„Nici nu credeam cã vine Nis-
tor. Mã bucur cã a fost trans-
ferat, ne poate ajuta foarte
mult, îmi place mult de el, sunt
sigur cã va face treabã bunã,
e un plus foarte mare pentru
noi. Cred cã a vãzut ce în-
seamnã ªtiinþa, este o presiu-
ne mare ºi îl vom ajuta sã se
adapteze” a spus Vãtãjelu. Vali
Mihãilã aºteaptã deja cât mai

multe assist-uri din partea ce-
lui mai bun pasator din Liga I.
„Cred cã suntem mai puternici
cu Nistor, îmi place foarte
mult de el, sper sã îmi dea cât
mai multe pase de gol” a de-
clarat Mihãilã. Ivan Martic s-
a declarat ºi el bucuros de
achiziþia reuºitã de club: „Mã
bucur cã a venit Nistor, a fost
decisiv pentru Dinamo ºi cred
cã ne va ajuta foarte mult”.

Papurã ia 31 de jucãtori în Turcia
Craiovenii au efectuat ieri vizita

medicalã, noutãþile fiind Nistor ºi
Gardoº

ºi în interior, probabil cã s-au scurs in-
formaþii cãtre suporteri ºi de aceea au
apãrut aceste reacþii” a declarat Vãtãjelu.

Mihãilã: „Poate sã fie ºi tata antrenor,
numai sã luãm titlul!”

Vali Mihãilã considerã cã Universitatea
încã mai are ºanse la titlu ºi spune cã nu
are preferinþe în privinþa antrenorului, dar
i-ar plãcea sã fie folosit pe postul sãu, nu
ca vârf, cum s-a întâmplat la ultimul meci,
cu FCSB. „Trebuie sã fim pregãtiþi men-
tal pentru cantonament, ca sã fim pregã-
tiþi pentru meciurile grele pe care le avem.
Eu am încredere în colegii mei. În play-
off se decide totul, eu cred cã mai avem
ºanse ºi la campionat. Pãrerea mea cã
avem un lot foarte bun. Nu ºtiu dacã mã
avantajeazã poziþia de vârf, sper sã joc pe
postul meu. Poate sã fie ºi tata antrenor,
numai sã luãm titlul ºi voi fi fericit. Dacã
ar fi sã plec de la Craiova, mi-ar plãcea sã
joc în Spania sau Italia, dar nu mã gân-
desc acum la cotã, ci sã joc cât mai bine”
a spus Mihãilã.

Martic, indecis în privinþa prelungirii
contractului

Fundaºul dreapta al Craiovei, Ivan
Martic, spune cã nu s-a decis încã în pri-
vinþa prelungirii contractului, care se în-
cheie în varã, dar primele negocieri le va
avea cu Mihai Rotaru. Martic a comentat
ºi plecarea lui Victor Piþurcã, în mandatul
cãruia a jucat destul de puþin. „A plecat
antrenorul, dar clubul trebuie sã meargã
mai departe, noi trebuie sã ne pregãtim, îi
doresc sãnãtate ºi baftã lui Victor Piþur-
cã. A fost decizia sa sã nu joc, am res-
pectat-o. Am discutat cu domnul Rotaru
despre preglungirea contractului din varã,
acum sunt 50-50, vom vedea ºi ce antre-
nor va fi ºi voi lua o decizie. Trebuie sã
fim mai puternici decât CFR ºi FCSB pen-
tru a recupera diferenþa de puncte” a spus
Ivan Martic.

pot face imagine în locul meu. Dacã vrei
sã te baþi la titlu, vezi ce se întâmplã la
CFR sau cu Gigi la FCSB. Ca sã ai ºanse
la titlu, trebuie sã investeºti în echipã, în
corpul tehnic, aºa se face performanþã.
Sunt dezamãgit ºi cã Victor Piþurcã a fost
dat afarã. Adicã el voia niºte jucãtori ca
sã ia titlul. Eu cred cã el a refuzat singur
când a vãzut cã nu are ºanse. Este foarte
orgolios ºi chiar cred cã a vrut sã ia titlul.
A renunþat pentru cã el iubeºte Craiova ºi
nu vrea sã facã rãu clubului. Piþi a avut ºi
ghinion, pentru cã n-a avut cel mai im-
portant jucãtor: Koljic. Ne-a lipsit omul
acela care sã o bage mereu în poartã. A
venit Ivan, dar el nu este un marcator,
aºa cum este Koljic. De ce nu a fost luat
Nistor cât era Piþurcã acolo? Eu asta în-
treb. Eu cred cã va rãmâne Papurã o pe-
rioadã, dar publicul þine foarte mult la Pi-
þurcã, aºa cum se întâmplã ºi cu mine.
Papurã e la club de foarte mult timp ºi e
agreat de domnul Rotaru. Mihai are totalã
încredere în el”.

pentru care cei doi jucãtori sunt perse-
cutaþi. De asemenea, fanii l-au somat
pe finanþatorul Mihai Rotaru sã nu-
meascã un antrenor cu experienþã „ºi
sa înceteze sã se joace de-a gigi becali
cu marionetele ºi sifoanele Corneliu
Papura ºi Cornel Blejan, pentru ca la
Craiova nu merge”. Fanii nu concep
nici plecarea lui Gicã Craioveanu din
club, acesta fiind considerat unul din-
tre simbolurile ªtiinþei.
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