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-  Nu ºtiu, Popescule, mafia
este de partea guvernului sau
guvernul este de partea mafiei? actualitate / 3

Localitate cu aproape
5.000 de suflete, Pleniþa
recâºtigã încet, dar
sigur, din faima de
odinioarã. Cu multã
muncã, cu priceperea
doveditã de sute de ani,
de când oamenii de pe
aceste meleaguri rãsco-
lesc pãmântul binecu-
vântat de Dumnezeu.
Chiar ºi cei care au
plecat spre locuri mai
bune nu ºi-au uitat
obârºia ºi, cum vorbele
lor sunt transformate în
fapte, nu putem decât sã
ne bucurãm cã istoria
localitãþii Pleniþa
rãmâne vie pe mai
departe. Concret, ve-
chea unitate militarã de
aici va fi unul din locu-
rile de antrenament al
viitoarei brigãzi multi-
naþionale NATO, ce va
avea sediul la Craiova.
Alte investiþii ale admi-
nistraþiei locale vor fi
finalizarea a încã 7 km
de canalizare ºi moder-
nizarea Cãminului
Cultural. Ultima a ºi
primit luni, 13 ianuarie
a.c., girul Companiei
Naþionale de Investiþii.
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În Franþa,În Franþa,În Franþa,În Franþa,În Franþa,
sondajele asta spun:sondajele asta spun:sondajele asta spun:sondajele asta spun:sondajele asta spun:
Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!

Din 1.000 de motive alegerile pre-
zidenþiale din Franþa (23 aprilie ºi 7
mai a.c.) au o mizã teribilã. Pentru
Europa. Ca niciodatã, candidaþii fie
reprezentând socialiºtii (Benoit Ha-
mon) sau republicanii (Francois Fil-
lon) sau Frontul Naþional (Marine Le
Pen) se poziþioneazã foarte apropiat
în sondajele de opinie, care se suc-
ced. Prins într-o degringoladã pro-
vocatã de acuzaþii de angajare ficti-
vã a soþiei sale, pe vremea când era
senator, scandal botezat „Penelopa-
Gate”, Francois Fillon ar putea fi –
dacã nu se retrage – eliminat din pri-
mul tur, deþinând doar 19% intenþie
de vot, dupã un sondaj Harris Inter-
active pentru France Television.

Presat de planul de reorganizare,

SC TSC TSC TSC TSC Termoermoermoermoermo
dã ultimatumdã ultimatumdã ultimatumdã ultimatumdã ultimatum
restanþierilorrestanþierilorrestanþierilorrestanþierilorrestanþierilor

Conducerea SC Termo SRL îi
atenþioneazã pe craioveni cã vor fi
acþionaþi în instanþã dacã nu-ºi plã-
tesc facturile în decurs de trei
luni consecutiv. Reprezentanþii
societãþii de termoficare spun cã
nici o asociaþie de proprietari din
Craiova nu se poate sustrage de
la aceastã mãsurã întrucât, înce-
pând din acest an, SC Termo are
o prevedere expresã în planul de
reorganizare potrivit cãreia factu-
rile curente cãtre proprii furnizori
trebuie sã fie achitate în termen
de 90 de zile.

I-au furatI-au furatI-au furatI-au furatI-au furat
aproape 80.000aproape 80.000aproape 80.000aproape 80.000aproape 80.000
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CExN al PSD, convocat pentru
a discuta numirea a doi noi
miniºtri ºi tensiunile din partid

Comitetului Executiv Naþional
(CExN) al PSD în care se vor dis-
cuta numirile unor noi miniºtri, la
Justiþiei ºi Mediu de Afaceri, ºi si-
tuaþia din partid, generatã de cri-
ticile aduse conducerii, ar putea fi
convocat la sfârºitul sãptãmânii
sau începutul sãptãmânii viitoare,
au precizat, ieri, pentru MEDIA-
FAX, surse PSD. La aceastã ºedin-
þã urmeazã sã se discute, potrivit
aceloraºi surse, despre numirea
unor noi miniºtri la portofoliile
Justiþiei, dupã demisia lui Florin
Iordache, ºi Mediu de Afaceri ºi An-
treprenoriat, dupã demisia lui Flo-
rin Jianu. De asemenea, se va dis-
cuta ºi despre criticile aduse de vi-
cepreºedintele PSD, primarul Iaºu-
lui Mihai Chiricã, în spaþiul pu-
blic, liderului social-democraþilor
Liviu Dragnea, referitor la modul
în care este condus partidul.

Preºedintele Klaus Iohannis,
rãspuns pentru protestatarii
de la Cotroceni:
Nu voi demisiona!

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, cã nu va demisiona,
însã „recunoaºte” dreptul de a pro-
testa al oamenilor care îi cer pleca-
rea din funcþie. “Oamenii au tot
dreptul sã protesteze ºi, pentru a
arãta cã eu recunosc acest drept,
am ieºit ºi am încercat un dialog cu
protestatarii. A fost un pic dificil din
cauza zgomotului, dar am înþeles
mesajul lor. Nu voi demisiona, dar
ei, sigur, au dreptul sã-ºi spunã ne-
mulþumirea”, a declarat preºedin-
tele Klaus Iohannis. ªeful statului a
vorbit ºi despre protestele din Pia-
þa Victoriei. “Oamenii sunt în con-
tinuare nemulþumiþi. ªi-au pierdut
încrederea în guvern, ºi-au pierdut
încrederea în PSD ºi acest lucru îl
spun foarte clar în Piaþã. Iar cine
are urechi, sã audã”, a declarat
preºedintele. În acest context, pre-
ºedintele a fost întrebat dacã consi-
derã cã este nevoie ºi de alte demi-
sii din guvern. “Oamenii care pro-
testeazã spun ce îºi doresc ei. Poli-
ticienii ar face bine sã asculte ºi tra-
gã niºte concluzii”, a spus Ioannis,
care totodatã a explicat cã nu este
cazul sã organizeze consultãri la
Palatul Cotroceni pe tema proble-
melor legate de justiþie.
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Senatorul USR Vlad Alexandrescu a cerut,
ieri, plenului în care se dezbate OUG 14/2017,
sã respingã ºi OUG 13/2017, “pentru a nu crea
o posibilitate de aplicare a unor atacuri în Jus-
tiþie ºi ca o dovadã de bunã credinþã a majori-
tãþii”, solicitare susþinutã ºi de senatorii PNL.
“Solicit suplimentarea ordinii de zi cu discuþia
în plen cu privire la Legea de respingere a OUG
13. (...) Existã probleme cu OUG 14, posibi-
le, de constituþionalitate. Din acest motiv, gu-
vernul Grindeanu, promovând OUG 14 a ab-
rogat OUG 13. Sã nu creãm o fereastrã de
timp între discuþia pe OUG 14 ºi discuþia pe
OUG 13. Cer acest lucru pentru a nu crea o
posibilitate de aplicare a unor atacuri în Justi-
þie ºi ca o dovadã de bunã credinþã a majoritã-
þii”, a solicitat Vlad Alexandrescu.

Senatorul PSD ªerban Nicolae a susþinut
cã pledoaria lui Vlad Alexandrescu este una
inutilã, care face abstracþie de procedurile par-
lamentare. “Nu suntem sesizaþi cu ordonanþe
de urgenþã, ci cu proiecte de lege”, a spus
ªerban Nicolae.

Alina Gorghiu a propus sã suspendarea ºedin-

Premierul Sorin Grindeanu se va întâlni vi-
neri la Bruxelles cu Donald Tusk, preºedintele
Consiliului European, întâlnirea figurând în pro-
gramul oficial al lui Donald Tusk, la ora 11.30.
Discuþia vine în contextul scandalului creat ca
urmare a adoptãrii OUG 13 de cãtre Executiv.

Premierul Sorin Grindeanu le-a transmis la
începutul lunii o scrisoare preºedintelui Comi-
siei Europene, Jean-Claude Juncker, ºi prim-
vicepreºedintelui, Frans Timmermans, în care

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat, ieri, cã este îngrijorat le-
gat de buget ºi a transmis Guver-
nului acest lucru, iar zilele urmã-
toarea va lua decizia dacã va în-

Ordonanþa 14 a fost adoptatãOrdonanþa 14 a fost adoptatãOrdonanþa 14 a fost adoptatãOrdonanþa 14 a fost adoptatãOrdonanþa 14 a fost adoptatã
dupã dezbateri aprinse în Senatdupã dezbateri aprinse în Senatdupã dezbateri aprinse în Senatdupã dezbateri aprinse în Senatdupã dezbateri aprinse în Senat

Ordonanþa 14 prin care se abrogã OUG 13/2017,
privind modificarea Codurilor penale, a fost adop-
tatã, ieri, în Senat, cu unanimitate de voturi. Ante-
rior, majoritatea parlamentarã a respins cererile

partidelor din opoziþie, care solicitau ºi respinge-
rea OUG 13/2017, simultan cu OUG 14/2017. În

favoarea proiectului au votat toþi cei 118 senatori
prezenþi. Senatul a fost primã camerã sesizatã,

decizia urmând sã fie luatã de Camera Deputaþilor.

þei pentru a da posibili-
tatea membrilor Comi-
siei juridice sã se întru-
neascã într-o ºedinþã de urgenþã pentru a da
raport pentru respingerea OUG 13. “Sã finali-
zãm un lucru care ar aduce un aer cât mai re-
spirabil”, a punctat Gorghiu.

Atilla Cseke a declarat cã reprezentantul
UDMR în Comisia juridicã a susþinut dezbate-
rea ºi a proiectului de lege privind respingerea
OUG 13/2017, dar acest lucru nu s-a întâm-
plat. “Suntem în forul legislativ al României ºi
avem ºi noi regulament de funcþionare. Noi
am solicitat dezbaterea simultanã, dar totuºi
avem un regulament. Nu putem sã punem pe
ordinea de zi un proiect fãrã raport. Dacã nu
s-a discutat în Comisia juridicã, azi nu putem
sã punem pe OZ un proiect referitor la OUG
13”, a apreciat Cseke.

Traian Bãsescu a propus sistarea dezbate-
rilor pe cele douã ordonanþe ºi crearea unei
comisii extinse, care sã amendeze codurile pe-
nale. “Personal, o spun din experienþã, am im-
presia cã Parlamentul ºi Senatul au intrat într-

un joc al populismelor, pe care nu avem drep-
tul sã-l facem. Spre exemplu, vrem sã ne do-
vedim loialitate – nu ºtiu faþã de cine, apro-
bând prin lege OUG 14. Unii colegi, în exces
de loialitate, vor ºi 13 ºi 14. Pãrerea mea e cã
oricare dintre acþiunile introduse va genera mai
multã confuzie. O poziþie maturã a Parlamen-
tului: lãsaþi 13 ºi 14 aºa cum sunt. 13 e abro-
gat prin OUG 14. (...) Cred cã altfel intrãm
într-un joc în care ºi judecãtorilor le va fi greu
sã se descurce, aprobând OUG 14, lãsând în
suspensie 13. (...) Concluzie: Propunerea mea
e sã lãsãm cele douã ordonanþe aºa cum sunt”,
a spus Bãsescu.

Preºedintele Senatului, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu, a decis suspendarea ºedinþei pentru a
se consulta cu liderii grupurilor parlamentare.
Senatorii din Comisia juridicã au adoptat luni
în unanimitate un raport favorabil asupra OUG
14, actul normativ urmând sã ajungã în plenul
Senatului marþi.

Premierul Sorin Grindeanu se va întâlni vineri la Bruxelles
cu Donald Tusk, preºedintele Consiliului European

susþine cã una dintre prioritãþile Guvernului este
lupta anticorupþie.

„În încheiere, doresc sã vã asigur de des-
chiderea mea de a continua dialogul cu dum-
neavoastrã, inclusiv la Bruxelles, ºi reiterez an-
gajamentul ferm al tuturor instituþiilor ºi facto-
rilor decizionali din România privind continua-
rea luptei împotriva corupþiei. În aceste efor-
turi contãm pe sprijinul ºi susþinerea Comisiei
Europene, dar ºi pe o evaluare echilibratã ºi

corectã din partea acesteia, care sã þinã cont de
cadrul constituþional naþional ºi de substanþa
concretã a prevederilor legislative, nu doar de
reacþiile din spaþiul public ºi mediatic”, le-a trans-
mis atunci Grindeanu oficialilor UE.

Dupã adoptarea OUG 13, Preºedintele Co-
misiei Europene, Jean Claude Juncker ºi prim-
vicepreºedintele Frans Timmermans au averti-
zat Guvernul României sã nu submineze lupta
împotriva corupþiei.

Klaus Iohannis, dupã discuþiile cu premierul Grindeanu: Bugetul
este unul problematic ºi riscant. Recunosc cã sunt îngrijorat

Decizia privind promulgarea sau retrimiterea în
Parlament, zilele urmãtoare

toarce proiectul de buget înapoi în
Parlament.

„Bugetul, la o prima analizã pe
care am fãcut-o, este unul pro-
blematic ºi riscant. Se prevãd ve-

nituri care, dupã pãrerea mea,
sunt supraevaluate. Pe de altã par-
te, se prevãd cheltuieli foarte mari.
Existã riscul real sã se depãºeas-
cã deficitul de 3 la sutã. Nu pu-
tem sã nu vedem cã aici avem de
a face cu o sumã extraordinar de
mare la aºa numitele credite de
angajament. Sunt credite de an-
gajament prevãzute în valoare de
54 de miliarde, care vor apãsa asu-
pra bugetelor din anii urmãtori.
Toate aceste lucruri le-am trans-
mis guvernului, care are un punct
de vedere propriu pe care îl va
transmite ºi în spaþiul public”, a

declarat preºedintele Klaus Iohan-
nis, dupã discuþiile cu premierul
Sorin Grindeanu.

ªeful statului va decide zilele
urmãtoare dacã promulgã Legea
Bugetului de Stat, sau dacã trimite
proiectul de lege înapoi în Parla-
ment. „În zilele urmãtoare, împre-
unã cu echipa mea, vom aprofun-
da analiza acestor douã bugete.
Sigur, vom avea în vedere ºi punc-
tele de vedere prezentate astãzi de
prim-ministru ºi de ministrul Finan-
þelor, dar, în ansamblu, trebuie sã
recunosc cã sunt îngrijorat”, a
conchis preºedintele.
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În Franþa, sondajele asta spun:În Franþa, sondajele asta spun:În Franþa, sondajele asta spun:În Franþa, sondajele asta spun:În Franþa, sondajele asta spun:
Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!Fillon pe tobogan!

Din 1.000 de motive ale-
gerile prezidenþiale din
Franþa (23 aprilie ºi 7 mai
a.c.) au o mizã teribilã. Pen-
tru Europa. Ca niciodatã,
candidaþii fie reprezentând
socialiºtii (Benoit Hamon)
sau republicanii (Francois
Fillon) sau Frontul Naþional
(Marine Le Pen) se poziþio-
neazã foarte apropiat în son-
dajele de opinie, care se suc-
ced. Prins într-o degringola-
dã provocatã de acuzaþii de
angajare fictivã a soþiei sale,
pe vremea când era senator,
scandal botezat „Penelopa-
Gate”, Francois Fillon ar
putea fi – dacã nu se retra-
ge – eliminat din primul tur,

deþinând doar 19% intenþie
de vot, dupã un sondaj Har-
ris Interactive pentru Fran-
ce Television. Un alt sondaj
– Ifop-Fiducial – îl creditea-
zã pe Francois Fillon cu 18%
(trei procente pierdere într-
o sãptãmânã), pentru ca
„Elabe” sã îl „încurajeze” cu
doar 17%. Fillon este în cã-
dere liberã în barometrul
Odoxa Express, France In-
ter, Presse Regionale. Em-
manuel Macron, un frondist
din câmpul stângii, se aflã în
frunte, dar pierde ºi el teren.
Un ultim sondaj pentru
Echos ºi Radio Classique
prezintã urmãtoarea foto-
grafie: Marine Le Pen –

26%, Emmanuel Macron –
22%, Francois Fillon – 21%,
Benoit Hamon – 15%, Jean
Luc Melenchon – 11%
º.a.m.d.. În turul secund, po-
trivit proiecþiilor, Emmanuel
Macron (63%), ar învinge-
o pe Marine Le Pen (37%).
Lucrurile sunt încurcate. Fi-
indcã 70% dintre francezi
estimeazã, momentan, cã
Francois Fillon trebuie sã se
retragã. Spre deosebire de
scrutine prezidenþiale prece-
dente, de aceastã datã se
atrage atenþia asupra erori-
lor comise de... americani,
stãruindu-se pe posibila in-
fluenþã rusã în alegeri, în be-
neficiul Marinei Le Pen,

candidatul de extremã
dreaptã. În Germania, Ofi-
ciul Federal de Apãrare a
Constituþiei (Serviciul se-
cret german) a denunþat ac-
tivitãþi de cyber-spionaj rus,
vizând slãbirea ºi destabili-
zarea þãrii. Poate cã îngri-
jorarea nu e gratuitã, înde-
osebi în Hexagon. Deºi, lip-
sesc dovezile. Cã hackerii
ruºi ar fi intervenit în ale-
gerile americane pentru a
contribui la victoria lui Do-
nald Trump – fãrã a se ºti
dacã acesta a fost factorul
decisiv – rãmâne de comen-
tat. Probele concrete lip-
sesc. Multe alegaþii. Fãrã
conþinut. Mai ales, dupã ce

MIRCEA CANÞÃR
s-a aflat cã fostul consilier
pe probleme de securitate
naþionalã, Michael Flynn –
care a demisionat – s-a în-
treþinut telefonic cu amba-
sadorul rus la Washington,
Serghei Kislyak. Ceea ce
stârneºte zâmbete maliþioa-
se este faptul cã se insinu-
eazã urmãtorul fapt: preºe-
dintele rus, Vladimir Putin,
a mobilizat un aliat extrem
de puternic – media ameri-
canã (!). Cã Franþa ar putea
fi viitoarea þintã a lui Vladi-
mir Putin nimeni nu are de
unde sã ºtie, dar nu suntem
departe de debutul unei
campanii electorale extrem
de încinsã.

Craiovenii care se încãlzesc de
la SC Termo, prin sistemul cen-
tralizat, ºi erau obiºnuiþi sã-ºi mai
amâne plata facturilor nu mai pot
face acest lucru. Conducerea so-
cietãþii de termoficare îi atenþionea-
zã pe aceºtia, dar ºi pe toþi abona-
þii sãi cã, începând din acest an,
cine rãmâne cu restanþe pe o pe-
rioadã de trei luni consecutive va
fi acþionat în instanþã.

„Asociaþia de proprietari care
are restanþe mai vechi de trei luni
va fi acþionatã în instanþã de cãtre
noi. Trebuie sã procedãm în felul
acesta deoarece suntem condiþio-
naþi, la rândul nostru, prin planul
de reorganizare care ne-a fost im-

Presat de planul de reorganizare,

SC TSC TSC TSC TSC Termo dã ultimatum restanþierilorermo dã ultimatum restanþierilorermo dã ultimatum restanþierilorermo dã ultimatum restanþierilorermo dã ultimatum restanþierilor
Conducerea SC Termo SRL îi atenþioneazã pe

craioveni cã vor fi acþionaþi în instanþã dacã nu-ºi
plãtesc facturile în decurs de trei luni consecutiv.
Reprezentanþii societãþii de termoficare spun cã
nici o asociaþie de proprietari din Craiova nu se

poate sustrage de la aceastã mãsurã întrucât, în-
cepând din acest an, SC Termo are o prevedere
expresã în planul de reorganizare potrivit cãreia
facturile curente cãtre proprii furnizori trebuie sã
fie achitate în termen de 90 de zile.

pus din 2016 ºi care ne obligã sã
avem facturile curente plãtite la zi,
într-un termen de 90 de zile. Ca
urmare, ºi noi trebuie sã încasãm
de la abonaþi banii pentru consu-
mul de agent termic, tot în acest
interval de timp”, a explicat Sorin
Iordache, reprezentant al SC Ter-
mo SRL Craiova.

Termo acþioneazã în instanþã
toate asociaþiile restante

Potrivit conducerii SC Termo,
nu sunt acþionaþi în instanþã loca-
tarii, nominal, ci asociaþia de pro-
prietari din care aceºtia fac parte
ºi care înregistreazã deja o întâr-

ziere de platã cãtre societatea de
termoficare mai mare de 3 luni.

„Noi acþionãm în instanþã aso-
ciaþia, iar asociaþia se îndreaptã
spre locatarii cu probleme de acest
gen. Nu este o situaþie plãcutã ori-
cum nici aceasta deoarece, dacã
se ajunge la executarea silitã pen-
tru datorii, atunci întreaga asocia-
þie se alege cu conturile blocate,
deci nu mai poate sã facã nici o
platã cãtre furnizori. Preºedinþii de
asociaþie cunosc acest lucru ºi
evitã o astfel de situaþie acþionân-
du-i în instanþã pe datornici”, a mai
explicat Sorin Iordache.

Abia când asociaþia de proprie-
tari are o hotãrâre definitivã ºi exe-

cutorie se pot recupera sumele de
la restanþier. În cazul în care nu dis-
pune de bani pentru a-ºi stinge de-
bitul, locatarul datornic riscã sã îºi
vadã apartamentul scos la vânzare.

Topul celor mai mari datornici
În acest moment, potrivit condu-

cerii SC Termo, majoritatea asocia-
þiilor de proprietari din Craiova sunt
acþionate în instanþã, iar multe dintre
procese se aflã în stadiul de executa-
re silitã, societatea de termoficare
având de încasat de la asociaþii o sumã
de 99.761 337 de lei, cea mai veche
datorie fiind din anul 2008.

În topul datornicilor se aflã aso-
ciaþia de proprietari nr. 14 „Roma-
nescu” –  6.745.885 de lei;  nr. 7
„1 Mai” – 4.067.114 lei; nr. 24
„Craioviþa Nouã” – 2.721.604 lei;
nr. 3 „ªtirbei Vodã” – 2.395.532
de lei; nr. 4 „Mareºal Antonescu”
– 1.881. 385 de lei; nr. 9 „George
Enescu” – 1.840.370 de lei; nr. 23
„Calea Bucureºti” – 1.761.750 de
lei; nr. 26 „Brazda lui Novac” –
1.487.769 de lei; nr. 6 „1 Mai” –
1.451.439 de lei ºi nr. 5 „Eroilor”
– 1.425.125 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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A strâns toatã viaþa banii pe care
i-a fãcut ºi i-a þinut la saltea, iar

I-au furat aproapeI-au furat aproapeI-au furat aproapeI-au furat aproapeI-au furat aproape
80.000 lei… de la saltea80.000 lei… de la saltea80.000 lei… de la saltea80.000 lei… de la saltea80.000 lei… de la saltea

Poliþiºtii doljeni au introdus în ares-
tul IPJ Dolj, luni noaptea, trei tineri,
din localitatea doljeanã Drãgoteºti, cer-
cetaþi pentru comiterea a douã furturi,
prejudiciul fiind estimat la peste
80.000 lei. Cea mai mare parte a sumei,
respectiv 77.520 lei, i-au sustras din

locuinþa unui bãrbat de 65 de ani din
Drãgoteºti care îi þinea… sub saltea.
Victima are un magazin în localitate ºi
toþi banii pe care i-a strâns i-a þinut în
casã. Autorii urmeazã sã fie prezentaþi
instanþei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã.

acum a rãmas fãrã ei. Este cazul
unui bãrbat de 65 de ani, din co-

muna doljeanã Drãgoteºti, cãruia
trei tineri i-au furat, sâmbãtã, 11
februarie a.c., nu mai puþin de
77.520 lei. Omul, care are un ma-
gazin în localitate, a revenit sâm-
bãtã acasã, a gãsit locuinþa vraiº-
te, banii furaþi, aºa cã a alertat Po-
liþia. A fost deschis un dosar pe-
nal, iar în urma cercetãrilor efec-
tuate de poliþiºtii din cadrul Secþiei
5 Poliþie Ruralã Pieleºti în cursul
zilei de luni, 13 februarie a.c., au
fost identificaþi ºi ridicaþi pentru
audieri Leonard Tudorescu ºi Luigi
Zamfirescu, ambii de 19 ani ºi
Daniel T., de 17 ani, toþi din co-
muna Drãgoteºti, judeþul Dolj. 

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, din investigaþiile poliþiºtilor

doljeni s-a stabilit faptul cã, pe 11
februarie a.c., cei trei tineri au pã-
truns în locuinþa doljeanului de 65
ani, prin forþarea unui geam, ºi
dintr-o camerã, de sub saltea, i-au
sustras suma de 77.000 lei ºi o
borsetã în care se mai aflau 520
lei. În plus, poliþiºtii au reþinut în
sarcina suspecþilor ºi faptul cã, o
zi mai târziu, pe 12 februarie a.c.,
au sustras din anexa locuinþei Ma-
riei V., de 76 de ani, din aceeaºi
localitate, douã cazane, confecþio-
nate din cupru. Din banii furaþi, ti-
nerii ºi-au cumpãrat ceasuri, biju-
terii, dar au ºi petrecut prin loca-
luri, „tocând” aproape jumãtate din
sumã.

 „Prejudiciul cauzat a fost re-
cuperat de poliþiºti în proporþie de
50% ºi restituit pãrþilor vãtãmate,

cu ocazia audierilor cei trei sus-
pecþi recunoscând cã o parte din
bani i-au cheltuit în diferite ba-
ruri, restaurante, dar ºi-au cum-
pãrat ºi obiecte de îmbrãcãminte,
bijuterii ºi ceasuri. În baza mate-
rialului probator administrat de
poliþiºti, procurorul de caz de la
Parchetul de pe lângã Judecãto-
ria Craiova a confirmat continua-
rea urmãririi penale faþã de sus-
pecþi pentru sãvârºirea a douã in-
fracþiuni de furt calificat, fiind
luatã mãsura reþinerii celor trei
suspecþi pentru 24 de ore”, a pre-
cizat agent-ºef adjunct Amelia Bar-
bu din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj. Cei trei doljeni urmeazã sã
fie prezentaþi Judecãtoriei Craiova
cu propunerea de arestare preven-
tivã pentru 30 de zile.

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, evenimentul în urma
cãruia bãrbatul a ajuns dupã gratii
s-a petrecut sâmbãtã, 11 februa-
rie a.c., în jurul orei 1.45. Din cer-
cetãrile efectuate s-a stabilit cã,
Pãun Condel, de 39 de ani, din
comuna Gogoºu, judeþul Mehedin-
þi, în timp ce conducea un autotu-
rism Audi, pe bulevardul „ªtirbei
Vodã” din Craiova, ajuns la inter-
secþia cu strada „Siretului”, pe fon-
dul vitezei cu care circula, a pier-
dut controlul direcþiei ºi a intrat în
coliziune cu un autoturism Peu-
geot condus de Ecaterina Burcã,

În arest dupã ce, beat ºi fãrã permis,În arest dupã ce, beat ºi fãrã permis,În arest dupã ce, beat ºi fãrã permis,În arest dupã ce, beat ºi fãrã permis,În arest dupã ce, beat ºi fãrã permis,
a provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugita provocat un accident ºi a fugit

Un bãrbat în vârstã de 39 de ani, din judeþul Mehedinþi, a ajuns în arestul IPJ Dolj, în cursul zilei
de luni, fiind acuzat de comiterea a trei infracþiuni la regimul circulaþiei pe drumurile publice. Mai
exact, bãut ºi fãrã permis de conducere, bãrbatul a urcat la volan, a provocat un accident în Craiova
în urma cãruia trei tinere au fost rãnite ºi a fugit. Asearã a fost prezentat instanþei de judecatã cu
propunere de arestare preventivã pentru 30 de zile.

de 29 de ani, din Craiova, care se
deplasa în aceeaºi direcþie de mer-
s. În urma accidentului a rezultat
rãnirea uºoarã a ºoferiþei, dar ºi a
altor douã craiovence, tot de 29
de ani, pasagere din autoturismul
Peugeot. Imediat dupã producerea
accidentului Condel Pãun a pãrã-
sit locul faptei, fãrã acordul ofiþe-
rilor Poliþiei Rutiere, întorcându-
se în jurul orei 2.30.

„De asemenea, din investigaþii a
rezultat faptul cã acesta avea per-
misul de conducere reþinut, iar la
testarea cu aparatul alcooltest a re-
zultat o valoare de 0,83 mg/l alcool
pur în aerul expirat, fiindu-i prele-

vate probe biologice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei”, ne-a declarat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Luni, 13 februarie a.c., în baza pro-
batoriului administrat în cauzã de
poliþiºtii de cercetare penalã din
cadrul Biroul Rutier Craiova, pro-
curorul de caz de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova a dis-
pus continuarea urmãririi penale
faþã de suspect ºi reþinerea acestu-
ia pe 24 de ore pentru sãvârºirea
infracþiunilor de “conducerea unui
vehicul de cãtre o persoanã având
suspendatã exercitarea dreptului de
a conduce”, „conducerea unui ve-

hicul sub influenþa alcoolului” ºi
„pãrãsirea locului accidentului fãrã
încuviinþarea organelor de poliþie”.
Suspectul a fost introdus în arestul

Inspectoratului, urmând sã fie pre-
zentat instanþei de judecatã cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile.

Autorul unui furt din locuinþã, faptã comisã la sfârºitul anu-
lui 2016, a fost identificat de poliþiºtii craioveni ºi a ajuns în
arestul IPJ Dolj, luni, pe bazã de ordonanþã pe 24 de ore.
Craioveanul de 42 de ani este acuzat cã a furat mai multe
bormaºini, flex-uri, un aparat de vopsit ºi alte bunuri, dintr-o
locuinþã de pe strada Drumul Apelor, de la ieºire din Craiova.

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, prin extinderea
cercetãrilor efectuate într-o cauzã penalã aflatã în lucru la
Secþia 3 Poliþie Craiova, privind sustragerea mai multor
bunuri din locuinþa unui doljean, luni dimineaþã, poliþiºtii au
efectuat 5 percheziþii la locuinþele unor persoane bãnuite
de comiterea faptei. La una din locuinþele percheziþionate,
poliþiºtii au identificat ºi ridicat în vederea cercetãrilor mai
multe bunuri (3 bormaºini electrice, 2 flexuri, un aparat de

vopsit, o rindea electricã, un ciocan rotopercutor, etc.)
despre care existau date ºi indicii cã ar fi fost sustrase, în
noaptea de 26/27 decembrie 2016, din locuinþa pãrþii vãtã-
mate Marius D., de 49 de ani, de pe strada Drumul Apelor,
de la ieºirea din Craiova.

Poliþiºtii l-au ridicat ºi condus pentru audieri pe Gelu Bãlan, de
42 de ani, din Craiova, acesta fiind bãnuit de comiterea furtului
din decembrie 2016. „În baza probatoriul administrat de poliþiº-
tii craioveni ºi analizat de procurorul Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova a fost dispusã continuarea urmãririi pena-
le faþã de suspectul de 42 de ani sub aspectul sãvârºirii infracþi-
unii de furt calificat, acesta fiind reþinut pe bazã de ordonanþã
de reþinere pentru 24 ore. Bãrbatul de 42 de ani a fost încarcerat
în Centrul de Reþinere ºi Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Dolj,
urmând sã fie prezentat instanþei de judecatã cu propunere de
arestare preventivã”, ne-a declarat agent-ºef adjunct Amelia Bar-
bu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Dupã gratii pentru furt calificatDupã gratii pentru furt calificatDupã gratii pentru furt calificatDupã gratii pentru furt calificatDupã gratii pentru furt calificat
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Ieri, cu un soare generos, man-
tia subþire a zãpezii încã mai aco-
perã câmpiile din sud-vestul Dol-
jului. La intrarea în Pleniþa, sute
de hectare cultivate cu grâu aº-
teptau binefacerile unei zile înso-
rite, cu câtva grade pozitive. Ge-
rul a pus stãpânire o bunã perioa-
dã de timp pe grânele localnicilor,
culoarea este gãlbuie, anemicã, dar
prognoza meteorologicã anunþatã,
deja, dã o speranþã în sufletele
cultivatorilor.

ªi vorbim de una dintre cele mai
mari comune din Dolj, unde peste
70% din terenul agricol este lucrat
de patru mari asociaþii. Pe primul
loc se aflã SC SIC PAN SRL, cu
peste 5.200 de hectare, urmatã de
SC SECERIªU SRL. O dovadã în
plus cã cei din zonã au învãþat lec-
þia unei agriculturi performante ºi
cã pãmântul este, aici, cea mai pu-
ternicã forþã economicã.

Birocraþia, bat-o vina!
Despre noile proiecte ale admi-

nistraþiei locale din Pleniþa am dis-
cutat cu primarul Puiu Calafetea-
nu. „Mai am 7 km de canalizare de
realizat în Pleniþa. Totuºi, terme-
nele punerii în practicã a unei in-
vestiþii sunt foarte mari. Proiectul,
licitaþia se întind în cazul de faþã –
canalizarea – pânã în vara anul vi-
itor. ªi, toate acestea, pentru 7 km
de canalizare! Mai avem, spre
exemplu, un proiect în comun cu
bulgarii. Noi dorim cã regularizãm
un râu de pe raza Pleniþei ºi sã con-
struim o bibliotecã de la cota zero.
Bulgarii fac documentaþia cu 3-4
acte cerute de autoritãþi, iar nouã
ne trebuie... Mai mult decât atât,
cele douã pãrþi contractante au avut
o întâlnire de mediere la Cãlãraºi,
prin reprezentanþii celor douã gu-
verne, dar nu s-au înþeles asupra

Când fiii satului nu uitã PleniþaCând fiii satului nu uitã PleniþaCând fiii satului nu uitã PleniþaCând fiii satului nu uitã PleniþaCând fiii satului nu uitã Pleniþa
Localitate cu aproape 5.000 de suflete, Ple-

niþa recâºtigã încet, dar sigur, din faima de
odinioarã. Cu multã muncã, cu priceperea
doveditã de sute de ani, de când oamenii de
pe aceste meleaguri rãscolesc pãmântul bi-
necuvântat de Dumnezeu. Chiar ºi cei care
au plecat spre locuri mai bune nu ºi-au uitat
obârºia ºi, cum vorbele lor sunt transformate
în fapte, nu putem decât sã ne bucurãm cã is-

toria localitãþii Pleniþa rãmâne vie pe mai de-
parte. Concret, vechea unitate militarã de aici
va fi unul din locurile de antrenament al vii-
toarei brigãzi multinaþionale NATO, ce va
avea sediul la Craiova. Alte investiþii ale ad-
ministraþiei locale vor fi finalizarea a încã 7
km de canalizare ºi modernizarea Cãminului
Cultural. Ultima a ºi primit luni, 13 ianuarie
a.c., girul Companiei Naþionale de Investiþii.

cotelor de utilizare financiarã, ce
iniþial erau de 50-50%, respectiv
cote egale, ºi s-a ajuns, acum, la a
fi nevoie de arbitrajul comunitar al
UE”, ne-a precizat Puiu Calafe-
teanu, primarul comunei Pleniþa.

Un alt proiect al primarului Ca-
lafeteanu este modernizarea Cãmi-
nului Cultural. „Este unul dintre
cele mai mari cãmine culturale. De
un an de zile am depus proiectul
de modernizare la Compania Na-
þionalã de Investiþii ºi ieri (n.r. –
luni) am primit înºtiinþarea cã s-a
stabilit un câºtigãtor, iar lucrarea
va începe în curând”, a mai pre-
cizat primarului Puiu Calafeteanu.
Cu cele patru ºcoli ºi un liceu teh-
nologic, Pleniþa rãmâne optimis-
tã cã generaþia tânãrã poate con-
tinua dezvoltarea localitãþii. Ele-
vii din satul Castrele Traiane
beneficiazã de transport ºcolar
gratuit, iar acum, odatã cu în-

ceperea celui de-al doilea se-
mestru ºcolar, sobele sunt cal-
de în aºteptarea celor care vor
þ ine pe mai  departe  lumina
aprinsã în înstãritele gospodã-
rii de aici.

Onoarea nu a murit
De pe meleagurile Pleniþei a ple-

cat o personalitate marcantã a me-
diului militar actual, generalul Ni-
colae-Ionel Ciucã, ºeful Statului
Major General. Nãscut chiar în
luna februarie, în urmã cu 50 de
ani, militarul de carierã a absolvit,
în 1985, Liceul Militar „Tudor Vla-
dimirescu” din Craiova urmând ca
în 1988 sã finalizeze cursurile ªco-
lii Militare de Ofiþeri Activi „Nico-
lae Bãlcescu” din Sibiu. Sã fim
oneºti cu noi înºine. Craiova, de
mulþi ani încoace, nu mai avea în
învãþãmântul liceal o structurã de
prestigiu ca liceul militar de odi-
nioarã. Despre unitatea militarã de
la Pleniþa, UM 01183, care a intrat
în conservare, la fel, veºtile erau
nu prea plãcute, cu peste 2.000 de
angajaþi scoºi din activitate.

Or, iatã cã Bucureºtiul ºi marile
centre euro-atlantice de decizie
militarã cu care generalul Nicolae-
Ionel Ciucã este familiarizat nu l-
au fãcut sã-ºi piardã simþul realitã-
þii. Ba, mai mult, a luptat pentru
reînfiinþarea liceului miliar la Cra-
iova, ale cãrui rezultate de excep-
þie deja sunt vizibile. Acum, dom-
nia sa luptã ca unitatea de la Pleni-
þa sã reintre în circuitul activitãþi-
lor specifice, odatã cu constituirea
la Craiova a brigãzii multinaþionale
NATO. Evident, lucrãrile de infras-
tructurã edilitarã sunt cuprinse în
planurile locale ºi judeþene de pro-
fil, iar Pleniþa va putea beneficia de
un loc pe harta militarã, poate mai
semnificativ decât la avut odinioa-
rã. Dacã fiecare om de stat ar în-
toarce privirea spre locul natal, pre-
cum generalul Nicolae-Ionel Ciu-
cã, poate cã altfel ar fi situaþie în
România. Pânã atunci, felicitãrile
noastre militarului de carierã Nico-
lae-Ionel Ciucã!

Drumul judeþean 522 Craiova-
Cetate va fi modernizat

Drumul de la Craiova spre Ple-
niþa este, în prezent, într-o stare
deloc de invidiat. Ba chiar deplora-
bilã. O speranþã a venit totuºi. Con-

siliul Judeþean (CJ) Dolj a înaintat,
în mai 2016, spre finanþare din
fonduri europene documentaþia
pentru modernizarea drumului ju-
deþean 552 Craiova – Cetate, acesta
fiind primul proiect depus la nive-
lul întregii regiuni de dezvoltare
Sud-Vest Oltenia în cadrul Progra-
mului Operaþional Regional (POR)
2014 – 2020, a anunþat la acea datã
preºedintele CJ, Ion Prioteasa. De-
mersul promovat de administraþia
doljeanã are o valoare totalã de
aproape 40 de milioane de euro,
inclusiv TVA, ºi va conduce la îm-
bunãtãþirea semnificativã a condi-
þiilor de circulaþie pe artera rutierã
care mãsoarã aproximativ 70 de ki-
lometri ºi care reprezintã una din-
tre principalele cãi de acces cãtre
judeþul Mehedinþi, precum ºi cãtre
punctul de trecere a frontierei Ca-
lafat – Vidin, a mai precizat Ion
Prioteasa, preºedintele CJ Dolj.

„Consiliul Judeþean rãmâne con-
secvent ºi în noul exerciþiu finan-
ciar al Uniunii Europene politicii pe
care a urmat-o în accesarea finan-
þãrii nerambursabile. Dupã cum se
cunoaºte, Programul Operaþional
Regional a reprezentat, în intervalul
2007-2013, principala sursã din
care am obþinut banii pentru reali-
zarea unor obiective prioritare pen-
tru judeþul Dolj ºi tot cãtre POR s-a
îndreptat atenþia noastrã ºi în debu-

tul noii perioade de finanþare. Mã
bucur cã începem în forþã, cu cel
mai mare proiect de infrastructurã
al CJ Dolj – modernizarea drumului
judeþean 552 Craiova-Cetate, adicã
aproape 70 de kilometri de ºosea ºi
o valoare totalã de 40 de milioane
de euro. Vorbim despre o investiþie
care fãcea obiectul multor aºteptãri,
care ne fusese insistent solicitatã de
comunitãþi, astfel cã ºi noi am în-
ceput din timp sã pregãtim docu-
mentaþia necesarã pentru a putea
solicita finanþare europeanã.

Vreau sã menþionez cã investi-
þia pe care o vom realiza cu fon-
duri europene reprezintã mai mult
decât o asfaltare, fiind un demers
complex, care include o serie în-
treagã de alte lucrãri. Spre exem-
plu, nouã poduri de pe traseul
drumului vor fi modernizate, vor
fi montate parapete de siguranþã,
se vor planta perdele de copaci,
cu peste 6.000 de puieþi, pentru
a preveni înzãpezirea. De aseme-
nea, CJ Dolj a încheiat un acord
de parteneriat cu toate cele ºapte
comune pe care le traverseazã
aceastã ºosea, pentru cã în inte-
riorul localitãþilor vor fi create
parcãri ºi staþii de autobuz, vor fi
amenajate trotuare, piste pentru
bicicliºti, dar ºi punctele de ac-
ces cãtre proprietãþi”, a mai punc-
tat Ion Prioteasa.
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Cu aceastã ocazie, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ, a evidenþiat faptul
cã, prin inaugurarea noii structuri,
cea de-a 47-a din judeþ, Doljul îºi
consolideazã statutul de lider naþi-
onal în ceea ce priveºte descen-
tralizarea serviciilor de evidenþã a
persoanelor. „Îmi face mare plã-
cere sã mã aflu în Cerãt, o comu-

Un comunicat emis recent de
cãtre Comisia Europeanã ne aratã
cã în comparaþie garantat în anul
2008, de doar 139 euro, România
a înregistrat progrese semnificati-
ve, reuºind sã-ºi dubleze salariul pe
parcursul ultimilor 10 ani. Aceastã
creºtere plaseazã þara pe locul 2 în
Europa în termeni de modificãri
salariale, însã decalajul faþã de
media europeanã rãmâne semnifi-
cativ. Potrivit datelor Biroului de
statisticã al UE (Eurostat), la 1 fe-
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Bulgaria „bate” România la salariul minim

Raþia de 1:9 dintre cel mai mic ºi cel mai mare salariu minim
din UE, se reduce la 1:3 atunci când se ia în calcul puterea de
cumpãrare standard, deoarece statele membre cu salarii minime
reduse au, în general, preþuri relativ reduse comparativ cu cele
unde se înregistreazã salarii minime mai ridicate.

Cu un salariu minim de 275 de euro, România ocupã
penultimul loc în clasamentul statelor membre, Bulgaria
fiind singura þarã unde se înregistreazã un salariu mai mic
– 235 euro, se aratã în comunicatul de presã Eurostat,
publicat în 10 februarie. La polul opus, cu un salariu minim
pe economie de 8,5 ori mai mare decât al Bulgariei, se aflã
Luxemburgul unde remuneraþia minimã atinge 1.999 euro.

bruarie 2017, 22 dintre cele 28 de
state membre ale Uniunii Europe-
ne foloseau un nivel minim naþio-
nal de salarizare, excepþie fãcând
Austria, Cipru, Danemarca, Italia,
Finlanda ºi Suedia.
Salariu minim peste 1.000 de
euro – ºapte state membre

Datele reliefeazã trei grupuri
principale de state membre în ceea
ce priveºte nivelul minim de sala-
rizare, exprimat în euro:  salariu

minim sub 500 de euro pe lunã –
în aceastã categorie sunt incluse
zece state membre, toate situate în
estul Uniunii: Bulgaria (235), Ro-
mania (275), Letonia ºi Lituania
(ambele 380), Cehia (407), Unga-
ria (412), Croaþia (433), Slovacia
(435), Polonia (453) ºi Estonia
(470); salariu minim între 500 ºi
1.000 de euro - cinci state mem-
bre, situate în partea de sud, intrã
în aceastã categorie: Portugalia
(650), Grecia (684), Malta (736),
Slovenia (805) ºi Spania (826);sa-
lariu minim peste 1.000 de euro -
ºapte state membre, toate situate
în regiunea de nord-vest a Euro-
pei, se înscriu în aceastã catego-
rie, ºi anume: Luxemburg (1.999),
Irlanda (1.563), Olanda (1.552),
Germania (1.498 ), Franþa (1.480)
ºi Marea Britanie (1.397).

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa,
a participat, ieri, alãturi de vicepreºedintele Oana Bicã,
la evenimentul prilejuit de începerea activitãþii Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor
(SPCLEP), la sediul Primãriei Comunei Cerãt.

nã cu oameni destoinici ºi munci-
tori, iar aceastã realizare - înfiinþa-
rea serviciului comunitar de eviden-
þã a persoanelor – reprezintã un ar-
gument în plus. Sã ºtiþi cã, din acest
punct de vedere, al creãrii acestor
de structuri locale prin care, prac-
tic, facilitãm accesul doljenilor la
obþinerea unui nou act de identita-

te, suntem primul judeþ din þarã.
Astãzi (n.r. ieri), inaugurãm cel de-
al 47-lea serviciu de acest gen ºi
reuºim astfel sã venim în sprijinul
celor aproximativ 4.200 de locui-
tori din Cerãt, care nu vor mai fi
nevoiþi sã se deplaseze în acest
sens la Segarcea, ceea ce se tra-
duce în economii de bani ºi de
timp”, a subliniat Ion Prioteasa.

Reprezentantul administraþiei ju-
deþene l-a lãudat pe edilul localitãþii
Cerãt, despre care a spus cã spriji-
nit de aparatul propriu ºi de o echi-
pã de consilieri locali implicaþi ºi bine
pregãtiþi, a ºtiut foarte bine sã utili-
zeze banul public în interesul co-
munitãþii. „Mã bucur cã în fruntea
comunei se aflã un om tânãr, care
s-a «bãtut» pentru racordarea lo-
calitãþii la reþeaua de canalizare ºi
sistemul de alimentare cu apã, iar
pentru acest nou obiectiv al comu-
nei Cerãt doresc sã vã felicit“, a
declarat preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Ion Prioteasa.

„Pentru noi,
este o zi foarte importantã”
Primarul comunei Cerãt, Ionuþ

Barbu, a apreciat susþinerea de
care s-a bucurat iniþiativa înfiin-
þãrii serviciului local de evidenþã a
persoanelor, atât din partea con-
silierilor locali, cât ºi a autoritãþi-
lor judeþene. „Pentru noi, este o
zi foarte importantã. Începând de
astãzi (n.r. – de ieri), locuitorii din
Cerãt nu se vor mai deplasa la Se-
garcea pentru a-ºi obþine actele de
identitate ºi astfel nu vor mai pier-
de timp preþios pe drum. Doresc
sã adresez mulþumirile noastre
atât conducerii Consiliului Jude-
þean Dolj, cât ºi celei a Direcþiei
Publice Comunitare de Evidenþã a
Persoanelor, pentru colaborare ºi
pentru modul în care ne-au spriji-
nit în aceastã iniþiativã. În egalã
mãsurã, le mulþumesc ºi funcþio-
narilor publici, colegilor mei din
Primãria Comunei Cerãt, ºi con-
silierilor locali, care au înþeles ne-
cesitatea ºi oportunitatea imple-
mentãrii acestui proiect, în bene-
ficiul comunitãþii noastre”, a subli-
niat edilul localitãþii Cerãt.

 Inaugurarea de astãzi deschide
seria unor realizãri pe care ni le

dorim în acest an, obiective între
care se numãrã centrul medical din
comunã, cãminul cultural, pentru
care urmeazã sã fie lansate proce-
durile în perioada imediat urmãtoa-
re, dar ºi lucrãrile la reþelele de apã
ºi canalizare, în cadrul master pla-
nului judeþean, demers în care, încã
o datã, ne-am bucurat de susþine-
rea CJ Dolj“, a afirmat primarul
comunei Cerãt, Ionuþ Barbu.

„Este un moment important
pentru aceºti locuitori”

La rândul sãu, directorul exe-
cutiv al Direcþiei Publice Comuni-
tare de Evidenþã a Persoanelor Dolj,
Ciprian Bobocicã, a precizat cã
Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor Cerãt
este cea de-a 47-a structurã de
profil înfiinþatã în judeþul Dolj.

„Este un moment important pen-
tru locuitorii din Cerãt, care vor
putea depune cererile de eliberare
a actelor de identitate ºi vor putea
obþine aceste documente chiar aici,
în comunã, fãrã a mai fi nevoiþi sã
se deplaseze la Segarcea o datã
pentru a-ºi înregistra solicitãrile,
apoi, din nou, pentru ridicarea ac-
telor. Doljul este judeþul cu cel mai
mare numãr de servicii locale de
evidenþã a persoanelor din þarã ºi,
în acest fel, Consiliul Judeþean
reuºeºte sã contribuie la apropie-
rea de cetãþeni a acestui tip de ser-
viciu public.

Vreau sã le urez mult succes noi-
lor noºtri colegi de la SPCLEP Ce-
rãt ºi sã îi asigur de susþinerea noas-
trã, pentru a depãºi toate provocã-
rile pe care le vor întâlni în activita-
te...”, a subliniat Ciprian Bobocicã.
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Augustin Zegrean, intervenþie lãmuritoare!Augustin Zegrean, intervenþie lãmuritoare!Augustin Zegrean, intervenþie lãmuritoare!Augustin Zegrean, intervenþie lãmuritoare!Augustin Zegrean, intervenþie lãmuritoare!
Fostul preºedinte al Curþii

Constituþionale, Augustin Ze-
grean, a avut o intervenþie lãmu-
ritoare în scandalul din aceste
zile, pentru site-ul bistriþean
timponline.ro „Mi-e greu sã în-
þeleg de unde provine aceastã
mirare, cã uite ce s-a întâmplat
la Alba Iulia. Dacã oamenii ar
citi legile ºi hotãrârile Curþii Con-
stituþionale, nu ar fi fost nici o
surprizã cã un judecãtor de la
Alba Iulia a admis o contestaþie
la executare, pentru cã, din câte
am înþeles, omul acela a fost
condamnat pentru abuz în ser-
viciu ºi ce s-a reþinut la el a fost
cã nu a respectat o hotãrâre de
guvern sau niºte norme de apli-
care a unei hotãrâri de guvern.
Or, Curtea Constituþionalã, prin
decizia aceea din 15 iunie 2016
– nu mai eram preºedinte – a
spus cã infracþiunea aceasta de
abuz în serviciu se comite doar
dacã prin fapta funcþionarului se

Sindicaliºtii din Sãnãtate au
precizat cã se aºteaptã ca o ast-
fel de decizie, de reducere a pre-
þului medicamentelor, sã fie lua-
tã abia dupã ce vor exista dis-
cuþii aprofundate cu toate pãrþi-
le implicate – pacienþi, prin aso-
ciaþii de pacienþi, medici, prin
formaþiunile profesionale repre-
zentative ºi producãtori, distri-
buitori.

„Fãrã un impact analizat rigu-
ros, riscãm sã punem în pericol
sãnãtatea oamenilor, ceea ce nu
cred cã îºi doreºte cineva. Îna-
inte de a stabili un preþ mai mic,
trebuie sã vedem dacã vom mai
avea ce sã cumpãrãm cu banii
respectivi. Existã voci care atrag
atenþia cu privire la riscul dispa-
riþiei medicamentelor de pe piaþã
ºi o accentuare a fenomenului de
export paralel. Cât sunt ele de
justificate ºi cum pot fi preveni-

încalcã o îndatorire prevãzutã
într-o ordonanþã, o ordonanþã
de urgenþã sau într-o lege”. În-
trebat cine este de vinã pentru
faptul cã nu s-a pus de acord
legislaþia în vigoare cu decizia
Curþii Constituþionale, Augustin
Zegrean a spus: „Este greºit sã
pui problema în felul acesta. De
multe ori emitentul actului nor-
mativ, Guvernul sau Parlamen-
tul, dupã caz, cum zice legea,
nu mai are interes sã punã de
acord legea cu decizia Curþii sau
lucrul acesta nu mai este posi-
bil. Ce vreau eu sã se înþeleagã:
sunt 45 de zile. Dupã 45 de zile
nu mai poþi sã pui de acord le-
gea cu decizia Curþii. Dupã 45
de zile emiþi o altã lege, even-
tual. De aceea dispoziþia legalã
se suspendã 45 de zile ca sã dea
posibilitatea legiuitorului sã ia o
atitudine”. Întrebat dacã se în-
tâmpla acelaºi lucru în condiþii-
le dacã OUG 13/2017 era în vi-

goare, Augustin Zegrean a spus:
„Dacã Ordonanþa 13 era în vi-
goare, mã tem cã era aceeaºi
sentinþã, pentru cã Ordonan-
þa 13 face referire tot la lege,
ordonanþe ºi ordonanþe de ur-
genþã, când vorbeºte despre
modurile de comitere a infracþi-
unii de abuz în serviciu. Asta nu
schimba cu nimic lucrurile.
Abuzul în serviciu este parþial
dezincriminat. Din definiþia am-
plã a abuzului în serviciu au fost
scoase celelalte aspecte ºi a rã-
mas doar fapta comisã prin în-
cãlcarea legii, a unei ordonanþe
sau a unei ordonanþe de urgen-
þã. Dacã vor sã modifice defi-
niþia abuzului în serviciu o pot
face, dar þinând cont de decizia
Curþii Constituþionale, pentru cã
o soluþie legislativã declaratã ne-
constituþionalã nu mai poate fi
adusã în discuþie. Poate sã existe
o altã iniþiativã legislativã sau sã
rãmânã ceea ce este în text”.

Opinia fostului judecãtor al CCR,
Augustin Zegrean, este într-un fel
lãmuritoare. Mai toatã lumea,
cum preciza ºi avocatul Gheor-
ghe Piperea, s-a dus dupã „fen-
tã” crezând cã OUG 13/2017 le-

galizeazã furtul (!?), când în rea-
litate zisa reglementare dãdea im-
presia cã legalizeazã abuzul în ser-
viciu. ªi, de fapt, dezincrimina-
rea se produsese în august 2016.

VALENTIN CEAUªESCU

Federaþia Sindicalã Hipocrat ºi Alian-
þa Medicilor pentru Modernizarea Siste-
mului Medical au fãcut un apel cãtre
Ministerul Sãnãtãþii, în contextul discu-
þiilor pe tema politicii de preþ a medica-

mentelor. Cele douã organizaþii solicitã
ministrului Sãnãtãþii, Florian Bodog, sã
decidã cu celeritate care sunt cele mai
potrivite mãsuri pentru ca pacienþii sã nu
aibã de suferit.

te astfel de situaþii, acestea sunt
rãspunsurile pe care le aºteptãm
de la Ministerul Sãnãtãþii”, con-
siderã Ion Cotojman, preºedintele
Federaþiei Sindicale Hipocrat din
România.

Existã pericolul
dispariþiei unor
medicamente
de pe piaþã

De mai mulþi ani România se
confruntã cu o crizã în ceea ce
priveºte accesul populaþiei la
medicamente ºi vaccinuri. Cau-
zele sunt multiple, iar politica
preþurilor medicamentelor este
una dintre ele. «Deºi ca lozincã
sunã foarte bine, politica „me-
dicamente ieftine pentru ro-
mâni” ºi-a dovedit în decursul
anilor falimentul, ea fiind în apli-
care de cel puþin doi ani, iar

efectele directe ºi imediate nefi-
ind altele decât dezvoltarea ex-
portului paralel ºi înrãutãþirea
crizei medicamentelor. Conside-
rãm cã mãsuri cum ar fi nego-
cierea realã a preþului, cuplatã
cu acte normative clare care sã
limiteze exportul paralel ar fi sin-
gurele care pot ameliora aceas-
tã crizã», susþine Bogdan Tãna-
se, preºedintele Alianþei Medici-
lor pentru Modernizarea Siste-
mului Medical.

Conform Ordinului Ministru-
lui Sãnãtãþii nr. 75 din februarie
2009, producãtorii de medica-
mente sunt obligaþi sã actualize-
ze anual preþul produselor vân-
dute în România, în funcþie de
preþurile din alte 12 state ale Uni-
unii Europene la care se rapor-

teazã România (Bulgaria, Cehia,
Ungaria, Slovacia, Lituania, Po-
lonia, Germania, Italia). Dupã o
decizie similarã luatã în 2015, o
recalculare ar putea plasa Româ-
nia sub minimul menþionat, fapt
care, în lipsa unor politici coe-
rente, ar putea atrage dupã sine
dispariþia unor medicamente, fie
prin retragerea lor, fie prin ex-
port paralel.

Lipsesc vaccinurile
împotriva
hepatitei B

Vaccinul împotriva hepatitei
B ar putea lipsi din România
pânã în ianuarie 2018. Cei pes-
te 150 de mii de bebeluºi, câþi
se nasc anual ºi ar trebui imu-

nizaþi chiar din maternitate, ris-
cã sã rãmânã, în aceste condi-
þii, nevaccinaþi. Asta, în condi-
þiile în care se estimeazã cã sunt
peste 800 de mii de români in-
fectaþi. Ministerul Sãnãtãþii spe-
rã sã gãseascã doze în alte þãri,
deºi lipsa vaccinurilor este o
problema globalã.

Ministerul Sãnãtãþii a început
demersurile pentru a identifica
posibile stocuri în alte state UE.
În luna decembrie a fost apro-
batã o schemã de vaccinare al-
ternativã pentru asigurarea pro-
tecþiei copiilor nãscuþi din mame
cu hepatitã B. Medicul de fami-
lie va administra vaccin hexava-
lent acestor mame de la vârsta
de 6 sãptãmâni a copilului.

În acest moment sunt în de-
rulare procedurile de achiziþie
pentru mai multe tipuri: vacci-
nul hexavalent, unde contractul
este în faza de finalizare, vac-
cinul tetravalent este în proce-
durã de achiziþie, iar în ceea ce
priveºte vaccinul de hepatitã B
s-a luat legãtura cu toþi produ-
cãtorii ºi existã promisiuni de
la douã firme, una dintre aces-
tea având 70.000 de doze pe
care le poate pune la dispoziþie
în luna martie.

De asemenea, se fac demer-
suri pentru a aduce în proce-
durã de urgenþã la Unifarm ci-
tostaticele care lipsesc din spi-
tale pentru tratamentul pacien-
þilor cu afecþiuni oncologice.

RADU ILICEANU
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Dupã atâtea tragedii care au avut
loc în ultimul timp, indiferent de
locaþii, s-au intensificat controale-
le în ceea ce priveºte siguranþa la
incendii. Ieri, la sediul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj a avut
loc ºedinþa cu directorii instituþii-
lor de învãþãmânt preuniversitar din
teritoriu, fiind discutate mai multe
probleme, una dintre ele fiind cea
legatã de protecþia împotriva incen-
diilor, prin obþinerea tuturor docu-
mentelor legale.

«Monitorizãm tot timpul situa-
þia de  prevenire a incendiilor ºi cea
care þine de obþinerea avizelor ne-
cesare pentru clãdiri, inclusiv a
celor din învãþãmânt. Ne-am întâl-
nit ºi cu situaþii particulare, în tim-

ªedinþa cu directorii –ªedinþa cu directorii –ªedinþa cu directorii –ªedinþa cu directorii –ªedinþa cu directorii –
prelucrare pentru securitateaprelucrare pentru securitateaprelucrare pentru securitateaprelucrare pentru securitateaprelucrare pentru securitatea
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Ieri, la sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, s-a desfãºurat ºedinþa cu directorii
instituþiilor ºcolare din învãþãmântul preuniversitar. S-au dezbãtut mai multe probleme, cele
mai multe þinând de tematica specificã procesului educaþional, dar cea mai importantã a fost

cea legatã de asigurarea protecþiei împotriva incendiilor.

Valsul ‘’Dunãrea Albastrã’’ s-a
nãscut pe strada Prater 54, unde
Johann Strauss Fiul locuia în anul
1867. Cea mai cunoscutã lucrare
a sa, cunoscutã sub numele origi-
nal de „Pe malul Dunãrii Albastre”,
a devenit imnul neoficial al Vienei.
Locuinþa regelui valsului ºi a fami-
liei sale mai poate fi vizitatã ºi as-
tãzi. Alãturi de piese de mobilier ºi
instrumente muzicale originale pot

VVVVValsul „Dunãrea Albastrã”alsul „Dunãrea Albastrã”alsul „Dunãrea Albastrã”alsul „Dunãrea Albastrã”alsul „Dunãrea Albastrã”
împlineºte 150 de aniîmplineºte 150 de aniîmplineºte 150 de aniîmplineºte 150 de aniîmplineºte 150 de ani

Proiect de educaþie non-
formalã realizat în cadrul
organizaþiei de studenþi
AIESEC ºi început pe 19
ianuarie a.c., Discover conti-
nuã la Craiova pânã pe 26
februarie, fiind adresat
elevilor de la clasele primare.
În cadrul acestuia, mai mulþi
voluntari internaþionali susþin
sesiuni interactive în limba
englezã pentru copii, cu
scopul de a-i ajuta sã îmbrãþi-
ºeze celelalte culturi, sã îºi
dezvolte aptitudinile de
comunicare ºi sã devinã mai
responsabili.

„Acesta este primul meu
stagiu de voluntariat în
strãinãtate ºi încã de la
început am ºtiut cã va fi cea
mai frumoasã experienþã de

Proiectul Discover continuã în Craiova

pânã acum, iar adaptarea
într-o nouã þarã nu a fost
deloc dificilã. Proiectul
Discover reprezintã o experi-
enþã cu totul diferitã, mai
ales sesiunile pe care le-am
þinut pentru copii, lucru nou
pentru mine. Datoritã acestui
stagiu de voluntariat am
reuºit sã îmi dezvolt anumite
abilitãþi precum vorbitul în
public, dar ºi sã gãsesc soluþii
în situaþii neprevãzute”, a

mãrturisit Sachini Nimeshi-
ka, voluntarã din Sri Lanka.

Tinerii craioveni vor avea
ocazia sã afle mai multe
despre culturile ºi obiceiurile
voluntarilor cu prilejul unui
eveniment care a devenit deja
o tradiþie pentru AIESEC
Craiova: Global Village.
Acesta va avea loc mâine, 16
februarie, începând cu ora
20.00, la Old Town.

În perioada 4-9
februarie, la Voro-
neþ s-a desfãºurat
Concursul Naþio-
nal de Fizicã,As-
tronomie ºi Astro-
fizicã „Marin Da-
cian Bica”. Cole-
giul Naþional „Ca-
rol I” a participat
cu un elev – Mih-
nea Ciocioiu, din-
clasa a VII-a , aflat
sub coordonarea
prof. Octavian Georgescu.Tânãrul a obþinut menþiune la Fizicã ºi Pre-
miul I, cu Medalie de Aur, la Astronomie. Este un rezultat care aduce
satisfacþie tuturor. „Suntem extraordinar de mulþumiþi de performanþele
obþinute de elevi, care nu puteau ajunge la aceste rezultate fãrã îndruma-
rea domnului Georgescu”, a precizat prof. Cristian Stãiculescu, direc-
tor al Colegiului Naþional „Carol I” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

Premii câºtigate de un elev de
la Colegiul Naþional „Carol I”

Celebrul vals vienez „Dunãrea Albastrã” împlineºte
anul acesta 150 de ani ºi cu acest prilej Muzeul Dinas-
tiei Strauss gãzduieºte o expoziþie care prezintã contex-
tul istoric în care s-a nãscut acest simbol ce a devenit un

punct de referinþã al oricãrui bal.

fi vãzute ºi obiecte personale ale
marelui compozitor precum ima-
gini, fotografii ºi documente despre
viaþa ºi opera sa, informeazã Bi-
roul de Turism al Vienei în Româ-
nia.

Viena a dedicat familiei Strauss
ºi creaþiei artistice a acesteia un
muzeu de sine stãtãtor. Deschis la
începutul anului 2015 în districtul
9, muzeul prezintã o multitudine de

fotografii ºi documente din epoca
Biedermeier pânã la perioada „Ring-
strasse”. În muzeu vizitatorii pot
asculta nestingheriþi la cãºti în
multiple puncte audio atât piese
muzicale cunoscute, cât ºi altele
mai puþin populare ale dinastiei
Strauss. Cu ocazia jubileului de 150
de ani, muzeul gãzduieºte o expo-
ziþie care prezintã contextul istoric
în care s-a nãscut valsul vienez.
Expoziþia „Dunãrea, atât de albas-
trã”, de la Biblioteca Primãriei, are
ºi ea ca temã istoria ºi impactul
acestei compoziþii muzicale unice
ºi este deschisã pânã pe 12 mai.

Johann Strauss (1825-1899),
numit de cãtre familie ºi prieteni
„Schani”, tatãl sãu, care purta ace-
laºi nume, ºi fraþii sãi Josef ºi
Eduard au cucerit lumea cu muzi-
ca lor. Opera lor, care însumeazã
mai mult de 1.500 de lucrãri re-
prezintã ºi astãzi muzica vienezã
mai mult decât oricare altele, de la
„Liliacul” pânã la „Marºul lui Ra-
detzky” ºi la „Dunãrea Albastrã”.
Valsurile ºi melodiile lor de operetã
rãsunã în sãli de concerte din în-
treaga lume ºi la Concertul tradiþi-
onal de Anul Nou, care are loc în
Sala de Aur a Asociaþiei Muzicale

Vieneze ºi este transmis în întrea-
ga lume.

La Viena existã, alãturi de mu-
zeu, ºi o statuie a lui Johann
Strauss. Este fãcutã din bronz au-
rit ºi se aflã în Parcul Municipal,
în apropiere de sala de concerte
Kursalon. La inaugurare, în anul
1921, a cântat orchestra Filarmo-
nicii Vieneze iar astãzi este una din-
tre cele mai fotografiate statui din
Viena.

Memoria lui Johann Strauss este
preþuitã ºi în sala „Marilor Maeºtri”,
la etajul al treilea al Casei Muzicii,
din centrul oraºului. Mormântul
regelui valsului se aflã în Cimitirul
Central din Viena, în apropiere de
mormintele lui Beethoven, Schu-
bert, Brahms ºi Strauss Tatãl.
(Agerpres)

pul controalelor efectuate, dar tre-
buie sã amintim cã este obligatorie
obþinerea actului de securitate la
incendiu. Vreau sã spun cã la noi
veþi gãsi tot timpul înþelegere, vã
vom acorda consultanþã, totul pen-
tru intrarea în legalitate. Este foar-
te adevãrat cã prorogarea legii în
ceea ce priveºte asigurarea condi-
þiilor de prevenire se va termina la
30 iunie, dar îi rugãm pe toþi direc-
torii sã intre în legalitate, deoare-
ce, dupã termenul amintit, sunt
pasibili de amenzi contravenþiona-
le, care nu sunt mici. Vreau sã mai
spun cã sunt ºi exemple de bune
practici – Grãdiniþa din Braloºtiþa,
Liceul de la Melineºti, ªcolile Gim-
naziale „Sf. Dumitru” ºi „Traian”,

din Craiova  unde s-a dovedit cã
se poate, dacã se vrea», a precizat
col.  Bogdan Vlãduþoiu, ºef al
Inspecþiei de prevenire din cadrul
Inspectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj.

Termene pentru preºcolarã
Aºa cum aminteam, pe lângã

tematica legatã de asigurarea secu-
ritãþii în caz de incendiu, în cadrul
instituþiilor de învãþãmânt preuni-
versitar, la ºedinþã s-au aflat în dez-
batere ºi alte probleme. «Sigur, am
discutat tot ceea ce înseamnã se-
curitate la incendii, iar aici le mul-
þumim celor de la ISU Dolj, care
ne îndrumã. Sunt puþine ºcoli care
nu au astfel de autorizaþie, dar toa-

te dificultãþile îºi vor gãsi  cãi de
rezolvare.  Dar, s-au discutat ºi
probleme care þin strict de proce-
sul educaþional. Vorbind de apro-
pierea simulãrilor la examenele naþi-
onale, ne propunem asigurarea
prezenþei elevilor la  aceste exa-
mene în procent cât mai mare, iar
rezultatele sã fie cât mai bune în
fiecare unitate ºcolarã. În ceea ce
priveºte înscrierea în clasa pregã-
titoare a copiilor care împlinesc
ºase ani pânã la data de 31 august
2017, pe 22 februarie este data-

limitã la care trebuie afiºate locu-
rile disponibile în unitãþile care au
o astfel de formã de învãþãmânt,
iar cererile pot fi depuse pânã pe
16 martie. De asemenea, în inter-
valul  23 februarie – 2 martie, fie-
care ºcoalã va desfãºura „Ziua
porþilor deschise”, în care se va
prezenta oferta educaþionalã», a
spus prof.  Monica Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.
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cuvântul libertãþii / 9miercuri, 15 februarie 2017 externeexterneexterneexterneexterne
 ªTIRI

 ªTIRI

Kim Jong Nam, fratele vitreg
al liderului nord-coreean, a fost
asasinat în Malaysia, a anunþat
ieri agenþia de ºtiri Yonhap ºi
mai multe instituþii media din
Coreea de Sud, citând surse
neidentificate. Yonhap, care ci-
teazã o sursã guvernamentalã
sud-coreeanã, a comunicat fap-
tul cã acesta a fost asasinat luni
dimineaþa în Malaysia, însã nu
a oferit mai multe detalii. Postul
de televiziune Chosun a indicat
cã fratele vitreg al lui Kim Jong-
un ar fi fost otrãvit în timp ce
se afla la aeroportul din Kuala
Lumpur, de cãtre douã femei
despre care se crede cã lucea-
zã pentru autoritãþile de la Phenian. Poliþia
din Malaysia a declarat pentru Reuters cã
un bãrbat de naþionalitate nord-coreeanã a
decedat pe drumul spre spital. Poliþia a
precizat cã identitatea victimei nu a fost
încã verificatã. Kim Jong Nam ºi-a petre-

Japonia dezaprobã atribuirea
unor nume pentru cinci insule
din Arhipelagul Kurile, de cãtre Rusia

Guvernul japonez ºi-a exprimat
dezaprobarea faþã de decizia Moscovei
de a numi cinci insule din Arhipelagului
Kurile, a declarat Yoshihide Suga,
secretarul ºef al Cabinetului premierului
nipon. Premierul rus, Dmitri Medvedev, a
semnat o rezoluþie pentru ca Rusia sã
denumeascã cinci insule din Arhipelagul
Kurile, ce nu aveau nume pânã acum.
“Acest lucru este inacceptabil ºi se opune
poziþiei Japoniei. Vom trimite o notã de
protest Rusiei prin intermediul canalelor
diplomatice”, a afirmat Yoshihide Suga.
Insulele Kurile sunt disputate de Rusia
de ºapte decenii cu Japonia, un aliat al
Statelor Unite. În luna noiembrie, Rusia
a anunþat montarea unor sisteme
ultramoderne de rachete Bal ºi Bastion
(Sennight ºi Stooge, potrivit terminolo-
giei NATO) în sudul Arhipelagului
Kurile. Japonia a exprimat preocupare
privind “mãsurile militare” din “Terito-
riile nordice” (denumirea niponã a
Arhipelagului Kurile), pledând pentru
intensificarea eforturilor diplomatice de
soluþionare a crizei.

Peste 680 de arestãri, în urma raidurilor
Serviciului de Imigrare al SUA

Serviciul de Imigrare al Statelor
Unite a arestat peste 680 refugiaþi
ilegali, într-o amplã acþiune ce a alertat
organizaþiile pentru drepturile imigran-
þilor. Potrivit lui John Kelly, secretar
pentru Securitatea Internã, operaþiunile,
ce au fost întreprinse în cel puþin 12
state, au fost unele de rutinã. Susþinãto-
rii drepturilor imigranþilor au declarat
cã operaþiunile, descrise ca razii, au fost
mai dure decât cele întreprinse în cadrul
fostei administraþii Barack Obama.
Kelly a afirmat cã 75% dintre imigranþii
arestaþi au caziere ce cuprind infracþiuni
care variazã de la omucidere ºi pânã la
condusul sub influenþa alcoolului.
Conform acestuia, raidurile au vizat de
asemenea persoane ce au încãlcat legile
antiimigraþie, unii ignorând ordinele
finale de deportare. Barack Obama a
fost criticat pentru cã a deportat peste
400.000 de persoane în anul 2012, într-
un singur an expulzând mai mulþi
imigranþi decât oricare alt preºedinte.
Preºedintele Donald Trump a promis cã
va deporta 2-3 milioane de imigranþi ce
au cazier. Printre cele 190 de persoane
arestate în statele Georgia, Carolina de
Nord ºi Carolina de Sud, au fost reþinute
ºi 17 persoane fãrã condamnãri penale
sau ordine de a pãrãsi statul, potrivit
Serviciului American pentru Controlul
Imigraþiei ºi Normelor Vamale. “Acum
pare cã orice ar putea fi arestat. Nivelul
fricii ºi anxietãþii este mai ridicat decât
orice am vãzut pânã acum”, a declarat
un oficial al Centrului Naþional pentru
Imigrare.

Franþa, Germania ºi Italia cer
modificarea reglementãrilor UE
privind investiþiile strãine

Franþa, Germania ºi Italia au cerut
Comisiei Europene modificarea regle-
mentãrilor privind investiþiile strãine în
Uniunea Europeanã, pe fondul preocupã-
rilor cã expertiza în domeniul tehnologic
ajunge în afara spaþiului comunitar.
Guvernele din Franþa, Germania ºi Italia
au trimis o scrisoare Comisiei Europene
în care solicitã modificarea reglementãri-
lor în domeniul investiþiilor strãine.
Miniºtrii Economiei din cele trei þãri au
exprimat preocupare cã din ce în ce mai
mulþi investitori din afara Uniunii
Europene achiziþioneazã tehnologii
europene în interesul obiectivelor
strategice ale þãrilor proprii.

Cel puþin o persoanã a decedat, iar alte
patru au fost rãnite, în urma coliziunii între
un tren de cãlãtori ºi un marfar în zona ora-
ºului Bettembourg din sudul Luxemburgului,
a anunþat poliþia. Mai multe persoane au rã-
mas blocate în interiorul unui vagon de pasa-
geri serios avariat, iar imaginile de la locul
incidentului relevã faptul cã mai multe vagoa-
ne au deraiat. Coliziunea între cele douã tre-
nuri a avut loc ieri dimineaþã între Bettem-
bourg (Luxemburg) ºi Zoufftgen (Franþa),
relateazã cotidianul Luxemburger Wort pe
pagina electronicã. Potrivit informaþiilor ofe-
rite de poliþie ºi societatea feroviarã de trans-
port cãlãtori din Luxemburg (CFL), dintre cei
patru rãniþi, doi sunt în stare gravã ºi sunt în
continuare prinºi între fiarele contorsionate.
Autoritãþile din Luxemburg au mai comuni-
cat cã trenul de pasageri se îndrepta spre Fran-
þa, în timp ce marfarul se îndrepta spre staþia
de triaj de la Bettembourg. Ministrul Infras-

Consiliul de Securitate al ONU a con-
damnat în unanimitate testul cu rachetã
balisticã efectuat duminicã de Coreea de
Nord ºi a avertizat cã “va lua noi mã-
suri importante” împotriva Phenianului.
Cei 15 membri ai Consiliului, inclusiv
China, principalul aliat al Coreei de Nord,
au aprobat un text propus de Statele
Unite în care se afirmã cã testul cu ra-
chetã constituie “o încãlcare gravã” a
rezoluþiilor ONU. “Este timpul ca statul
nord-coreean sã dea socotealã, nu în
cuvinte ci în fapte”, au scris cele 15
state. Consiliul de Securitate al ONU s-
a reunit de urgenþã la cererea Statelor
Unite, a Japoniei ºi a Coreei de Sud, a
doua zi dupã ce Coreea de Nord a efec-
tuat un nou test cu rachetã balisticã
care, potrivit Seulului, ar fi avut rolul
de a testa reacþia noului preºedinte ame-
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cut o mare parte din viaþã în afara þãrii ºi
s-a exprimat în mod public împotriva suc-
cesiuni dinastice în Coreea de Nord, de-
clarând ºi cã fratelui sãu vitreg îi lipsesc
calitãþile de lider, relateazã BBC News on-
line. În anul 2001, Kim Jong Nam a fost

prins în timp ce încerca sã
intre în Japonia folosind un
paºaport fals. Acesta a supus
autoritãþilor cã voia sã vizi-
teze parcul de distracþii Dis-
neyland de la Tokyo. Ante-
rior considerat drept succe-
sorul tatãlui sãu, Kim Jong
Nam ar fi fost marginalizat
în urma acestui incident.
Existã informaþii care indicã
cã el a mai fost vizat în tre-
cut de tentative de asasinat.
Un spion nord-coreean reþi-
nut în Coreea de Sud în anul
2012 ar fi mãrturist cã încer-
ca sã organizeze asasinarea
lui Kim Jong Nam. Kim Jong

Nam ºi-a petrecut o mare parte din viaþã
în afara þãrii ºi s-a exprimat în mod public
împotriva succesiuni dinastice în Coreea
de Nord, declarând ºi cã fratelui sãu vi-
treg îi lipsesc calitãþile de lider, relateazã
BBC News online.

Consiliul de Securitate al ONU condamnã în unanimitate
testul cu rachetã efectuat de Coreea de Nord

Cel puþin un mort ºi patru rãniþi, în urma
unui accident feroviar în Luxemburg

tructurii din Luxemburg, Francois Bausch, a
refuzat sã facã speculaþii în ceea ce priveºte
cauzele accidentului, însã a declarat cã echi-
pele de anchetã sunt deja la locul incidentului

pentru a inspecta locul. În urma coliziunii,
circulaþia trenurilor pe ruta feroviarã între
Luxemburg ºi Thionville a fost suspendatã
pentru o perioadã de 48 de ore.

rican, Donald Trump. Acesta din urmã
a promis cã va rãspunde Coreei de Nord.
“Coreea de Nord este bineînþeles într-o
mare, mare probelmã. Ne ocupãm foarte
intens de acest lucru”, a declarat Trump,
în cadrul unei conferinþe de presã co-
mune la Casa Albã cu premierul cana-
dian, Justin Trudeau. Coreea de Nord a
anunþat luni cã a testat cu succes un
nou tip de rachetã balisticã cu razã de
acþiune medie spre lungã în cursul zilei
de duminicã, susþinând cã a înregistrat
un nou progres în programul de arma-
ment pe care îl desfãºoarã încãlcând
rezoluþiile ONU. Agenþia de presã nord-
coreeanã KCNA a anunþat cã liderul Kim
Jong-un a supravegheat testarea unei
rachete Pukguksong-2, un nou tip de
armã strategicã care este capabilã sã
transporte focoase nucleare.
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Zootropolis

Se difuzeazã la HBO,
ora 15:35

În oraºul animal Zootopia, o
vulpe cu gura mare trebuie sã
fugã când i se însceneazã o
crimã. Poliþistul cel mai bun
din Zootopia, un iepure nepri-
hãnit, este pe urma vulpii, dar
când amândoi devin þintele
unei conspiraþii, sunt obligaþi
sã lucreze împreunã ºi des-
coperã cã ºi duºmanii natu-
rali pot deveni cei mai buni
prieteni...

Nu te pune cu Zohan

Se difuzeazã la Pro TV,  ora 20:30

Una dintre cele mai apre-
ciate echipe regizor-actor
de la Hollywood se reuneº-
te: dupã succesul internaþi-
onal avut cu I now pro-
nounce you Chuck and
Larry, Dennis Dugan (Big
Daddy, Happy Gilmore)
colaboreazã iar cu Adam
Sandler la o supercomedie.
Filmul se concentreazã pe
aventurile unui agent al
Mossadului, al cãrui vis
este sã devinã hair-stylist...

Transfer de identitate

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  00:00

Cãpitanul Colter Stevens se
trezeºte în corpul unui necu-
noscut, într-un tren spre
Chicago, fãrã a ºti cine este,
cum a ajuns acolo sau de ce.
Astfel, descoperã cã face
parte dintr-o operaþiune
specialã cu scopul de a opri
un atac terorist în urma cãru-
ia un tren a fost aruncat în
aer. Iar misiunea cu totul
neobiºnuitã, este de fapt un
experiment guvernamental...

MIERCURI - 15 februarie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Sport
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
08:50 Vorbeºte corect!
08:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
09:00 A doua emigrare (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Ediþie specialã
11:00 Ediþie specialã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Adevãruri despre trecut

(R)
13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal
15:10 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Vorbeºte corect! (R)
18:35 Perfect imperfect
19:20 Perfect imperfect
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:45 România 9
22:30 A doua emigrare
23:00 Ora de ºtiri
23:55 La bani mãrunþi
00:00 România 9 (R)
00:45 România 9 (R)
01:30 Perfect imperfect (R)
02:05 Perfect imperfect (R)
02:45 Telejurnal (R)
03:25 Sport (R)
03:35 Discover Romania
03:45 Amintiri din infern (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Pescar hoinar (R)
08:30 Jurnal de secol
08:40 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo (R)
2016, Coreea de Sud, Dramã
09:50 Eurovision. Semifinaliºtii!
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
11:25 Carpaþii, Plãmânul

Europei
11:30 Teleshopping
11:45 Documentar 360°-GEO
12:48 E vremea ta!
13:00 Telejurnal TVR 2
13:50 Sport
14:00 Cultura minoritãþilor
14:30 Destine ca-n filme (R)
15:20 Eurovision. Semifinaliºtii!
15:30 Naturã ºi aventurã (R)
16:00 Handbal masculin
17:30 Destinul prinþesei Ok-

Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã
18:38 Eurovision. Semifinaliºtii!
18:48 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:45 Sport
20:10 Cortina sfâºiatã
1966, SUA, Thriller
22:30 Minþi ucigãtoare
2004, SUA, Thriller
00:20 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
01:30 Carpaþii, Plãmânul

Europei

TVR 2

07:20 Întors pe dos
08:50 Afacerea Est
10:15 Trauma
12:15 Îndrãzneºte sã visezi
13:55 Sexul, batã-l vina!
15:35 Zootropolis
17:20 Agentul de la U.N.C.L.E.
19:15 Fetele
20:00 Câini
21:45 Spioana
23:45 Fãrã scãpare
01:30 Dezastrul din San

Andreas
03:25 Raisa
03:45 Câini
05:30 Pe platourile de filmare

HBO

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 Nu te pune cu Zohan
2008, SUA, Acþiune, Comedie
22:45 Cursã infernalã
2013, SUA, Acþiune, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Nu te pune cu Zohan (R)
2008, SUA, Acþiune, Comedie
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
07:00 Culorile iubirii (R)
08:00 Pentru cã te iubesc (R)
09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurãtate (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Culorile iubirii
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 Totul pentru tine
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Petale de singurãtate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimã de frate
23:00 Moºtenirea
00:00 Totul pentru tine (R)
01:00 Dragoste cu imprumut (R)
02:45 Moºtenirea (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Culorile iubirii (R)
05:00 Doctorul casei (R)
06:00 Inimã de frate (R)

07:00 Vacanþã la Paris (R)
08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Eu ºi monstrul meu (R)
14:00 Banditul din Zhobe
15:45 La bloc
18:00 Aventurile Baronului

Munchausen
20:30 Pãcãtoasa
22:30 Serviciu de escortã
00:00 Transfer de identitate (R)
01:45 Cine A.M.
06:00 Dansul vieþii

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Xtra Night Show
01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Testul de rezistenþã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Kosem (R)
2015, Turcia, Dramã, Istoric
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
09:00 Tilicã, steluþã de cinema
09:30 Teleshopping
10:00 Focus 18 (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cu lumea-n cap (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Pitici ºi tãtici
2003, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mondenii
2006, România, Comedie
15:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Asasin în slujba legii
2003, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Asasin în slujba legii (R)
2003, SUA, Acþiune
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Focus 18 (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:00 Focus Magazin (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
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989,  SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Familia Bundy
1987, SUA, Comedie
21:00 Ora exactã în sport
22:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
23:00 1000 Ways to Die
2008, SUA, Comedie, Horror
23:45 Rezumate UEFA Cham-

pions League
00:45 ªtiri Sport.ro
01:00 Familia Bundy (R)
1987, SUA, Comedie
02:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc (R)

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmiercuri, 15 februarie - max: 7°C - min: -5°C

$
1 EURO ........................... 4,5048 ............. 45048
1 lirã sterlinã................................5,2873....................52873

1 dolar SUA.......................4,2426........42426
1 g AUR (preþ în lei)........167,6952.....1676952

Cursul pieþei valutare din 15 februarie 2017 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
În conformitate cu prevede-

rile art. 1 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant co-
respunzãtor funcþiilor con-
tractuale si a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte pro-
fesionale imediat superioare a
personalului contractual din sec-
torul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotarârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþia Judeþeanã
de Pazã ºi Servicii Dolj organi-
zeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca nr. 32, pentru
ocuparea  unui post vacant în
regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã, de ºef serviciu
GR.II din cadrul Serviciului Juri-
dic si Administrativ. Concursul
pentru ocuparea postului vacant
va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: - selecþia do-
sarelor – 02.03.2017, ora 16, oo; -
proba scrisã  - 10.03.2017 ora
10,oo; - interviul – 15.03.2017 ora
10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Re-
gulament-cadru, in vederea par-
ticipãrii la concurs, candidatul
trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii genera-
le: a) are cetãþenia românã, cetã-
þenie a altor state membre ale Uni-
unii Europene sau a statelor apar-
þinând Spaþiului Economic Eu-
ropean ºi domiciliul în România;
b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã re-
glementatã de prevederile lega-

le; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnãta-
te corespunzãtoare postului pen-
tru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; f) înde-
plineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþe-
lor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice: -
studii universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv stu-
dii superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã- ºtiinþe juridice; - ve-
chime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei: 8-10
ani. Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune pânã pe data
de 03.02.2017 la sediul Directiei Ju-
detene de Paza si Servicii Dolj  din
str. Constantin Lecca, nr. 32. De-
talii privind condiþiile specifice ºi
bibliografia de concurs sunt dis-
ponibile la sediul Directiei Jude-
tene de Paza si Servicii Dolj Com-
partiment Resurse Umane-per-
soanã de contact - Brãiloiu Lenu-
þa, la telelefon  0251/415841.

Anunþul tãu!
Anunt final SC ASCET COM

SRL, titular al proiectului Construi-
rehala service–reglaje direcþie ºi ser-
vice roþi camioane anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre APM Dolj - Fãrã
evaluarea impactului asupra mediu-
lui si fãrã evaluare adecvatã pentru
proiectul menþionat, propus a fi
amplasat în com. Pieleºti sat Pieleºti,
T47, P20, judeþul Dolj. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 ºi
vineri între orele 8-14,  precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile.

COMAT DOLJ S.A. prin S.C
BRAILA WINDS CONCEPT S.R.L ,
titular al proiectului „Centru multi-
functional (corpuri C1 si C2) 2S+P+2,
cu spatii comerciale, servicii si bi-
rouri, creare drumuri interioare, plat-
forme si amenajari exterioare”,
anunþã publicul interesat asupra luã-
rii deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj – AVIZARE FÃRÃ ACORD
DE MEDIU, pentru  proiectul „Cen-
tru multifunctional (corpuri C1 si C2)
2S+P+2, cu spatii comerciale, servi-
cii si birouri, creare drumuri interi-
oare, platforme si amenajari exterioa-
re” propus a fi amplasat în Craiova,
Calea Bucuresti, nr 78 A, B, C, D. Pro-
iectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rares, nr.1, în zilele de L-V, în-
tre orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet http://ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de pana la data de
19.02.2017.
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Staþiunea de Cercetare-Dezvol-
tare Agricolã ªimnic-Craiova cu
sediul În localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54, jud.
Dolj, scoate la concurs urmãtoa-
rele posturi vacante: 3 posturi
de lucrator calificat în creºterea
animalelor; 3 posturi de munci-
tor calificat sector vegetal; 1 post
mecanic agricol.

Interviul va avea loc în data de
17.02.2017, ora 10oo la sediul
unitãþii.

Relaþii la telefon: 0251/417534.

ANUNÞ
Direcþia Publicã Comunitarã de Asistenþã Socialã a Municipiului Craiova, instituþie pu-

blicã nou-înfiinþatã la data de 01.01.2017, prin Hotãrârea Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 213/2016, organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii
publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social ºi
Protecþie Socialã - Compartimentul Protecþie Socialã ºi Asistenþi Personali - un post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social ºi
Protecþie Socialã - Compartimentul Protecþie Socialã ºi Asistenþi Personali - un post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate
- 2 posturi;

- consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate -
1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic ºi Resurse
Umane - 1 post;

- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Juridic ºi
Resurse Umane - 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Control Intern - 1 post.
Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7,

în data de 20.03.2017, ora 13.30 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabileas-
cã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional debutant în
cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social ºi Protecþie Socialã – Compartimentul Protecþie So-
cialã ºi Asistenþi Personali:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor sociale;

2. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior în
cadrul Serviciului Stabilire Ajutor Social ºi Protecþie Socialã – Compartimentul Protecþie So-
cialã ºi Asistenþi Personali:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþe sociale;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
3. pentru funcþiile publice de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior în

cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
4. pentru funcþia publicã de execuþie de consilier, clasa I, grad profesional superior în

cadrul Compartimentului Buget-Contabilitate:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
5. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior în

cadrul Compartimentului Juridic ºi Resurse Umane:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
6. pentru funcþia publicã de execuþie de consilier juridic, clasa I, grad profesional supe-

rior în cadrul Compartimentului Juridic ºi Resurse Umane:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;
7. pentru funcþia publicã de execuþie de inspector, clasa I, grad profesional superior în

cadrul Compartimentului Control Intern:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial,
partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documen-
tele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/437617, Compartimentul Juridic ºi

Resurse Umane.

Anunþ public privind decizia etapei de
încadrare (titular) CEREALCOM DOLJ
SRL, titular al proiectului: INSTALAÞIE
DE STOCARE ªI DISTRIBUÞIE GPL
anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD
DE MEDIU, pentru proiectul INSTALA-
ÞIE DE STOCARE ªI DISTRIBUÞIE
GPL propus a fi amplasat în Segarcea,
str. Gãrii, nr.7, judeþul Dolj.

1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-J, între
orele 8-16 ºi Vineri între orele 8-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net: http// arpmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta co-
mentarii / observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ.
Pânã la data de 19.02.2017.

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.
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OFERTE DE SERVICIU
Femeie internã. Tele-
fon: 0765/789.333.

PRESTÃRI SERVICII
Emailez cãzi impeca-
bil. Telefon: 0744/
119.516.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Croitor, instalator, modi-
fic repar haine de damã
ºi bãrbat, repar instalaþii
sanitare ºi gaze. Tele-
fon: 0766/304.708.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE
Vând apartament 2 ca-
mere semidecomandat
Calea Bucureºti, etaj-1.
Telefon: 0769/274.704.

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 camere
decomandate vis-a-vis
de Liceul de Chimie.
Telefon: 0763/609.681;
0766/ 257.887.

CASE
Vând casã în judeþul
Dolj, comuna Calo-
pãr, sat Dîlga din cã-
rãmidã, anexe gos-
podãreºti ºi beci,
grãdinã, vie. Telefon:
0735/923.982; 0351/
410.383.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, judeþul
Dolj, din cãrãmidã
(anul construcþiei:
1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie;
anexe gospodãreºti ºi
beci; teren de aprox.
1.400 mp; grãdinã cu
viþã-de-vie ºi pomi
fructiferi; fântânã în
curte ºi posibilitate de
racordare la reþeaua
publicã de alimentare
cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând pãdure salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni- Gorj, 7000 lei. Te-
lefon: 0770/ 303.445.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt,lângã pã-
dure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/563.823.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã.
Telefon: 0745/589.825.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE
Cumpãr apartament
2 camere. Telefon:
0745/589.825.

AUTO
Vând Renault Sym-
bol 2005, motorinã,
140.000 km, preþ
2500Euro. Telefon:
0743/644.990.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Cielo al doilea
proprietar din anul
1995. Telefon: 0742/
023.399.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groa-
pã boltitã – placã
metalicã 2 locuri. Te-
lefon: 0744/208.585.
VÂND semãnãtoare
pãioase, Craiova, sta-
re excepþionalã. Tele-
fon: 0742/176.320.
 Vând bicicletã damã
nouã (ocazie) 150
lei. Telefon: 0770/
687.578
Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând frigider stare
bunã de funcþionare.
Telefon: 0724/065.756.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I.
Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice
de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Imagine, din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 2 posturi.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 20.03.2017, ora 10.00 - proba scrisã, urmând ca proba de
interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru un post de inspector, clasa I, grad profesional principal în ca-
drul Serviciului Imagine, din aparatul de specialitate al primarului municipiu-
lui Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul ºtiin-
þelor economice – contabilitate;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
5 ani;

- cunoaºterea limbii engleze - bine, doveditã cu diplomã/certificat/atestat;
2. pentru cel de-al doilea post de inspector, clasa I, grad profesional principal

în cadrul Serviciului Imagine, din aparatul de specialitate al primarului municipiu-
lui Craiova:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
5 ani;

- perfecþionãri (cursuri de perfecþionare) în domeniul grafician/graficã publi-
citarã/machetare DTP/tehnicã foto, dovedite cu diplomã/certificat/atestat;

- cunoaºterea limbii engleze - foarte bine, doveditã cu diplomã/certificat/atestat.
Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei ºi cuprinde în mod obligatoriu

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare ºi Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduitã al func-
þionarului public, republicatã

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Servi-
ciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice de conducere
vacante:

- ºef serviciu în cadrul Serviciului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 22.03.2017, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de
interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
2 ani;

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraþiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice;

- perfecþionãri (specializãri): cadastru funciar, dovedite cu diplomã/certificat/
atestat;

- cunoºtinþe de operare/programare pe calculator: nivel mediu, dovedite cu
diplomã/certificat/atestat.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie
sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Servi-

ciul Resurse Umane.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând triploc, arbore
motor Dacia 106,
vând arc spate Da-
cia 5 locuri, sãpun de
casã, bobinatoare
electrica. Telefon:
0745/589.825.
Vând dãrac de lânã,
motor Tn 10 CP, mo-
tor electric 9 kw, cân-
tar 200 kg, ºabloane
de imprimat steag
UE. 0723/684.511.
Vând maºinã de cu-
sut. Telefon: 0740/
611.136.
Vând pat mecanic,
centralã termicã
Bosch, saltea dublã,
cãrucior handicap, TV
color 102 cm, sobã te-
racotã, 2 picioare
schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 15 februarie 2017

   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 Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice de execuþie
vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Management
Documente, Informaþii Publice, Direcþia Relaþii Publice ºi Management Documente,
din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 23.03.2017, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de
interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice:
5 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie
sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358, Servi-

ciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei funcþii publice de exe-
cuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Registrul
Agricol, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova - 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A.
I. Cuza, nr. 7, în data de 21.03.2017, ora 10.00 - proba scrisã, urmând ca proba
de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de partici-
pare:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

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

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi
trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr.
611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior 358,

Serviciul Resurse Umane.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cu-
sut, aspirator, fotolii,
scaune tapiþate, pat
dublu, comodã,
masã, saltea relaxa,
scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Drujbã electricã EIN-
ªEL lanþ rezervã-
200lei, cruce albã
scrisã 1200/400- 80
lei, covor persan
200/1800 bine între-
þinut – 100 lei, televi-
zor color cu telecom-
andã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 2 fotolii VINTA-
GE, 1 bibliotecã, 1 vi-
trinã micã unde poþi
pune un aparat de
radio cu picup ºi o
noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Te-
lefon: 0729/684.222.
Vând menghinã in-
stalaþii butelie ara-
gaz. Telefon: 0767/
153.551.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând bicicletã copii –
50 lei, expresor ca-
fea 100 lei, maºinã
de spãlat 50 lei. Ne-
gociabil. Telefon:
0351/181.202.

Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 uºi solide
brad noi 2 m x 0,90
m, 2 cu toc negocia-
bil, 3 arzãtoare gaze
sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând baloþi lucernã,
uruitoare cereale ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Apartament 2 ca-
mere, excepþional,
etaj 2, decomandat,
ultracentral (Primã-
rie), complet dotat ºi
mobilat, microcen-
tralã, aer condiþio-
nat, balcoane închi-
se termopan, igienã
ºi liniºte deplinã, 220
E. Telefon: 0722/
956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CÃMIN bãtrâni 999
RON. Înscrieri ºi re-
laþii contracte întreþi-
nere: 0766/673.666.
COMEMORÃRI

S-au scurs 10
zile de când a
plecat dintre noi
TUDOSIE ION
(ONICÃ) – suflet
blând ºi iubitor.
Înhumarea a avut
loc luni, 6 februa-
rie a.c. la cimiti-
rul Roboaica. Te
vom plânge me-
reu! Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Voleibaliºtii de la SCM “U” Craiova primesc, în
aceastã searã, la Sala Polivalentã, replica slovenilor
de la ACH Ljubljana, într-un meci în care, o victo-
rie de trei puncte (cu 3-0 sau 3-1), le-ar conferi
ºanse bune de calificare ambelor combatante. To-
tuºi, mai mari ar fi speranþele alb-albaºtrilor, graþie
unui punct în plus acumulat pânã în prezent. Ac-
ced în faza urmãtoare a competiþiei primele douã
clasate din grupe (5 la numãr), plus cele mai bune
douã locuri trei.

În partida din tur, bãieþii lui Dan Pascu au cedat
dramatic, scor 2-3, dupã ce au condus cu 2-1 (pe
seturi: 17-25, 25-18, 25-17, 21-25, 13-15).

În precedenta partidã disputatã în competiþie, cra-
iovenii au cedat fãrã drept de apel, acasã, 0-3 în
faþa liderului Azimut Modena. Nici ex-iugoslavii n-
au obþinut ceva din deplasarea de la Belchatow, fi-
ind învinºi cu 3-1.

Într-o conferinþã de presã susþinutã luni, tehni-
cianul Dan Pascu ºi jucãtorii Marian Bala, respec-
tiv Cristian Bartha au prefaþat partida cu Ljubljana.

„Continuãm seria meciurilor din trei în trei zile.
Apreciez foarte mult echipa din Ljubljana. Am fost
impresionat de calitãþile jucãtorilor ºi de organiza-

VOLEI (M) – LIGA CAMPIONILOR – GRUPA D – ETAPA A 5-A

TTTTTrei  puncte obl igator i i ,re i  puncte obl igator i i ,re i  puncte obl igator i i ,re i  puncte obl igator i i ,re i  puncte obl igator i i ,
pentru un capital serios de speranþepentru un capital serios de speranþepentru un capital serios de speranþepentru un capital serios de speranþepentru un capital serios de speranþe

Clasament
1. Modena 4 4 0 12-4 11
2. Belchatow 4 2 2 8-8 6
3. CRAIOVA 4 1 3 6-10 4
4. Ljubljana 4 1 3 7-11 3
Partida Azimut Modena – PGE Skra Belchatow a avut loc asearã.
În urmãtoarea rundã (ultima), în 1 martie: Ljubljana – Modena

(18:00), Belchatow – Craiova (21:00).

SCM “U” Craiova – ACH Ljubljana, astãzi, ora 19:00, Digi Sport 4

rea foarte bunã în teren. M-au impresionat servi-
ciul, preluarea ºi apãrarea. Va fi un meci mult mai
greu, decât în tur”, a afirmat tehnicianul.

La rându-i, Marian Bala a declarat: „Am fãcut un
meci bun la Ljubljana ºi sper sã se întâmple acelaºi
lucru ºi în meciul de acasã. Vrem sã obþinem vic-
toria, pentru cã acum avem ºi publicul de partea
noastrã. ªtim cã putem mai mult ºi vom încerca sã
depãºim faza grupelor.”

Absent, ca urmare a unei accidentãri, în eºecul
amintit mai sus, contra Modenei, ridicãtorul Chri-
tian Bartha a spus: „Înaintea meciului cu Belcha-
tow am pierdut un punct cu Bacãul. Acum a pier-
dut un punct la Caransebeº ºi sperãm sã fie acelaºi
scenariu: sã câºtigãm cu Ljubljana. Cred cã am avea
ºanse reale de calificare dacã vom obþine trei puncte
cu Ljubljana. În tur, am jucat foarte bine la ºi pu-
team sã câºtigãm cu 3-1. Din pãcate am pierdut cu
3-2 ºi sper sã ne luãm revanºa. Avem nevoie ºi de
aportul publicului, care ne-a ajutat foarte mult pânã
acum, ne impulsioneazã.”

Meciul din aceastã searã va fi condus de o bri-
gadã ruso-croatã, formatã din Alexander Ryatbsov
ºi Milan Raykovic.

Revenitã în actualitate, asearã, cu parti-
dele Paris Saint-Germain – FC Barcelona ºi
Benfica Lisabona – Borussia Dortmund, Liga
Campionilor continuã azi cu douã super-
ciocniri, Real Madrid – Napoli ºi Bayern Mun-
chen – Arsenal.

Cât priveºte partida din capitala Spaniei,
care va arbitratã de slovenul Damir Skomi-
na, “galacticii” ºi oponenþii de la poalele Ve-
zuviului s-au mai întâlnit doar în douã rân-
duri pânã acum, într-o dublã din ediþia 1987-
1988 a Cupei Campionilor Europeni. Se în-
tâmpla în faza ºaisprezecimilor, iar ibericii
se calificau dupã un 2-0 acasã (meci arbi-
trat de Ioan Igna) ºi un 1-1 în Italia.

Mult mai stufos este, în schimb, istoricul
ciocnirilor dintre Bayern ºi Arsenal, acestea
aflându-se faþã în faþã de 10 ori. Au fost trei

Real Madrid – Napoli ºi Bayern
Munchen – Arsenal, meciurile zilei

duble eliminatorii pânã acum, de fiecare datã
în optimile UCL, iar nemþii n-au înregistrat
niciun rateu: 3-1 (a) ºi 0-1 (d) în ediþia 2004-
2005, 3-1 (d) ºi 0-2 (a) în ediþia 2012-2013,
respectiv 2-0 (d) ºi 1-1 (a) în ediþia 2013-
2014. La general, Bayern conduce cu 5-3 la
victorii, plus douã remize (golaveraj 17-11).
Partida de pe Allianz-Arena va fi arbitratã de
sârbul Milorad Mazic.

Ambele dueluri vor debuta la ora 21:45 ºi
vor fi transmise în direct pe canalele Dolce
Sport.

Celelalte optimi de finalã vor debuta sãp-
tâmâna viitoare, programul fiind urmãtorul:
Manchester City – Monaco, Leverkusen –
Atletico Madrid (ambele în 21 februarie), FC
Porto – Juventus, Sevilla – Leicester (am-
bele în 22 februarie).

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olanda

/ 14:30 – TENIS (F) – Turneul de la Doha, în Qatar / 20:30
– TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam.

DIGI SPORT 3
14:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olanda

/ 17:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC Potaissa
Turda – HC Odorhei / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: THW Kiel – Veszprem.

DIGI SPORT 4
17:15 – BASCHET (M) – Cupa României: BC Mureº –

CS Phoenix Galaþi / 19:00 – VOLEI (M) – Liga Campionilor:
SCM “U” Craiova – ACH Ljubljana.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Bayern Munchen –

Arsenal Londra / 5:30 – HOCHEI – NHL: San Jose Sharks –
Florida Panthers.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
12:00 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olanda

/ 17:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: ACH Potaissa
Turda – HC Odorhei / 19:30 – HANDBAL (M) – Liga Cam-
pionilor: THW Kiel – Veszprem / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Real Madrid – Napoli.

DOLCE SPORT 3
20:30 – TENIS (M) – Turneul de la Rotterdam, în Olanda.
EUROSPORT 1
10:00, 12:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Cupa Mon-

dialã, la Pyeongchang, în Coreea de Sud / 14:45 – BIA-
TLON – Campionatul Mondial, la Hochfilzen, în Austria /
21:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor, la Cardiff, în
Regatul Unit.

EUROSPORT 2
12:00, 15:00 – SNOOKER – Openul Þãrii Galilor, la Car-

diff, în Regatul Unit / 16:30 – CICLISM – Turul Andaluziei,
în Spania / 18:00 – CICLISM – Turul Algarve, în Portugalia.

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TURFOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – OPTIMI DE FINALÃ – MANªA TUR
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1. Viitorul 23 15 3 5 34-20 48
2. FCSB 23 12 6 5 30-19 42
3. Craiova 23 12 4 7 33-22 40
4. Gaz Metan 23 10 8 5 35-24 35
5. CFR Cluj 23 11 7 5 37-22 34
6. Dinamo 23 9 5 9 35-32 32
7. Astra 22 9 5 8 22-25 32
8. Botoºani 23 8 5 10 27-26 29
9. CSMP Iaºi 22 7 5 10 23-24 26
10. Voluntari 23 7 5 11 29-36 26
11. Chiajna 23 5 6 12 14-28 21
12. Pandurii 23 6 7 10 23-36 19
13. ACS Poli 23 6 6 11 22-35 10
14. ASA 23 5 4 14 18-34 10

Gaz Metan este penalizatã cu 3 puncte, Pandurii ºi CFR
Cluj sunt penalizate cu 6 puncte, ASA este penalizatã cu 9
puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 23-a

ASA – ACS Poli 0-0
Meciul CSMP Iaºi – Astra a fost amânat.
FC Botoºani – „U” Craiova 1-0
A marcat: Kuku 87.
Gaz Metan – CFR Cluj 1-2
Au marcat: Sikorski 84 / Omrani 64, Pãun 72.
Steaua – FC Voluntari 2-2
Au marcat:  Boldrin 31, Gnohere 87 – pen. / Ivanovici 3, Cernat

81 – pen.
Viitorul – Pandurii 3-0
Au marcat: Iancu 30, Chiþu 37 – pen., Fl. Coman 81.
Chiajna – Dinamo 2-1
Au marcat: R. Costin 31, M. Cristescu 81 / Nemec 51.

Portari – Calancea a fost unul
dintre cei mai siguri portari din Liga
I în acest sezon, iar pânã la meciul
de la Botoºani era integralist. Porta-
rul naþionalei Moldovei a fost o re-
velaþie ºi este unul dintre cel mai bun
goal-keeperi al Craiovei dupã Silviu
Lung junior. ªi Niþã este un aspi-
rant la poarta naþionalei. În ciuda
reacþiei de la ultimul meci când ºi-a
lovit un adversar ºi a provocat un
penalty, Niþã este pe podium într-o
ierarhie a portarilor din Liga I, el
primind cele mai puþine goluri în
campionat. Egalitate.

Fundaºi dreapta – Dimitrov s-
a integrat rapid în echipã, fiind unul
dintre cei mai ofensivi fundaºi de
bandã din Liga I. Steaua l-a trans-
ferat pe Pleaºcã, care s-ar fi ridicat
cel puþin la nivelul lui Dimitrov, dar
olteanul nu este încã pus la punct
fizic. Bãlaºa, Enache ºi Ovidiu Po-
pescu sunt variantele lui Reghe, dar
Gigi Becali a dat ordin ca Popescu
sã fie utilizat la mijloc, iar Enache
nu este în graþiile antrenorului, fi-
ind mai degrabã luat în calcul pen-
tru postul de mijlocaº dreapta. Cel
mai probabil, contra Craiovei va fi
utilizat Bãlaºa. Avantaj Craiova.

Fundaºi stânga – Briceag a lip-
sit la Botoºani ºi s-a vãzut, Bucuri-
cã fãcând un meci execrabil. Dupã
ce a dat randament pe dreapta, Bri-
ceag se simte ºi mai bine în stânga,
acoperind bine plecarea cãpitanului
Vãtãjelu. Urcã permanent la învã-
luire, are centrãri decente ºi e sigur
pe apãrare, deºi de aceastã datã va
avea o misiune dificilã, contra celui
mai în formã jucãtor al Stelei, croa-
tul Jakolis. Momcilovic este un fun-
daº lateral atipic, masiv, e prezent

Febra derby-ului i-a cuprins deja pe suporte-
rii olteni, care au achiziþionat deja câteva mii de
bilete. Acestea se vând ºi online, putând fi co-
mandate pe site-ul oficial al clubului, dar ºi la
magazinul oficial, de la English
Park, deschis zilnic între orele 10
ºi 19. Totodatã, tichetele se pot
gãsi ºi la partenerii clubului din
Bãnie: Germanos, Vodafone,
Orange ºi OMV din toata þara.
La Severin casele de bilete de la
stadion vor fi deschise vineri în-
tre orele 12 ºi 18 ºi sâmbãtã de
la ora 10 pânã la începerea me-
ciului. Preþurile biletelor: 5 lei la
peluzã, 15 lei la tribuna a II-a,
25 de lei la tribuna I ºi 40 de lei
la tribuna zero.

Posesorii de abonamente nu le
pot folosi pentru a intra pe stadion,
dar sunt invitaþi sã-ºi ridice invita-
þiile emise special pentru acest joc
de la magazinul oficial al clubului

Goana dupã bilete la meciGoana dupã bilete la meciGoana dupã bilete la meciGoana dupã bilete la meciGoana dupã bilete la meci

Analiza duelului de sâmbãtã,
de la Severin, dintre

Universitatea Craiova ºi FCSB

din Bãnie. Pentru a intra în posesia biletului cu va-
loare 0, abonaþii trebuie sã aibã cu ei un act de iden-
titate ºi abonamentul. Invitaþiile corespund tribu-
nei prevãzute pe abonament.

Sursã foto: csuc.ro

Sursã foto: csuc.ro

ºi la fazele fixe în careul advers ºi
vine eficient ºi cu ºut de la distanþã,
dar are probleme pe tranziþia nega-
tivã, iar Ivan le-ar putea specula.
Egalitate.

Stoperi – Craiova are probleme
în a-ºi omogeniza un cuplu de fun-
daºi centrali. Acka ºi Barthe erau
favoriþi la titularizare, dar Mulþescu
a fost nevoit sã apeleze la Kelic ºi
Popov în prima etapã. A revenit
Acka, dar a greºit decisiv la Boto-
ºani. Cu aceste probleme în centrul
defensivei, oltenii vor avea mari pro-
bleme cu Alibec, care i-a întors pe
toate pãrþile la Severin în meciul
pierdut cu Astra. Cel mai probabil,
Reghe va merge pe duetul Tamaº-
Moke. Primul este unul dintre cei
mai buni fundaºi din România, aduce
un plus ºi pe atac. Echipa lui Reghe
are cea mai bunã defensivã din Liga
I. Avantaj FCSB.

Mijlocaº centrali – Mulþescu a
mizat în 2017 pe Mateiu ºi Zlatin-
ski. Este interesant dacã primul va
evolua, þinând cont cã managerul
general al clubului a declarat înain-
te de meciul din tur cã nu este nor-
mal sã fie folosit un jucãtor care este
impresariat de nevasta antrenorului
echipei adverse. Cel mai probabil,
Reghe va miza pe Ovidiu Popescu
ºi va alege între Vlad Achim ºi Mu-
niru, în condiþiile în care Pintilii a
fost desfiinþat de patron.  Ambele
cupluri de închizãtori au aport bun
defensiv, Zlatinski fiind un pasator
destul de bun, cu 6 assist-uri, iar
Vlad Achim apare bine la finalizare.
Egalitate.

Atacant dreapta – Ivan ºi Ja-
kolis sunt doi dintre cei mai în for-

mã jucãtori din Liga I. Dacã Ivan
va juca vârf împins, Rocha ar pu-
tea apãrea aici, pe când croatul
este titular indiscutabil, acoperind
excelent plecarea lui Adi Popa.
Egalitate.

Atacant stânga – Bancu sau
Rocha ar putea evolua acolo. Ambii
au marcat cu Voluntariul, dar au ju-
cat slab la Botoºani. La Steaua va-
rianta de bazã este William de Amo-
rim, care a marcat în tur. Pentru
ultima jumãtate de orã ar putea apã-
rea în teren Florin Tãnase, „bestia
nerra” pentru Craiova, fiindcã a
avut evoluþii excelente împotriva alb-
albaºtrilor. Cât a jucat cu Volunta-
riul, „Tase” a adus un plus evident.
Egalitate.

Play-maker – Bãluþã este unul
dintre cei mai în formã jucãtori din
Liga I, a avut evoluþii foarte bune
în acest sezon, a marcat 4 goluri ºi
a jucat bine ºi în tur, pasând pentru
golul lui Vãtãjelu. Boldrin nu parte
sã aibã un aport consistent în jocul
echipei sale, dispare din joc, dar

exceleazã la fazele fixe ºi are un ºut
bun. Este golgheterul lui Reghe, a
marcat ºi în tur, din penalty ºi a în-
scris ºi cu Voluntariul. Multe dintre
reuºite au venit însã din penalty, dar
acum primii doi executanþi ai lui
Reghe sunt Alibec ºi Gnohere.
Avantaj Craiova.

Atacant – Ivan a început am-
bele meciuri de anul acesta pe acest
post, dar e greu de crezut cã va
evolua acolo ºi sâmbãtã. Dacã nu
va fi el vârd, atunci Fajic ºi Mãzã-

rache sunt în cãrþi. De partea cea-
laltã, Reghe are la dispoziþie cele
mai bune vârfuri de atac din Liga
I, Alibec ºi Gnohere. Dacã în tur
Golubovic ºi Man nu au produs
„pagube” stoperilor Acka ºi Ke-
lic, de aceastã datã se anunþã pe-
ricol pentru fundaºii Craiovei.
Aceasta ar putea fi cheia meciului
de la Severin, modul cum alb-al-
baºtrii îl vor anihila pe Alibec, care
va reveni dupã suspendarea de o
etapã. Avantaj FCSB.
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