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Vladimir PutinVladimir PutinVladimir PutinVladimir PutinVladimir Putin
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asupra Statului islamic!asupra Statului islamic!asupra Statului islamic!asupra Statului islamic!asupra Statului islamic!

Luni dupã-amiaza, în cursul unei
escale la baza militarã rusã din
Hmeimim (Siria), unde a fost pri-
mit de Bashar al-Assad ºi ministrul
rus al Apãrãrii, Serghei ªoigu, Vla-
dimir Putin a revendicat victoria
completã asupra Statului islamic,
ordonând debutul retragerii contin-
gentului rus – o parte –, care ar
urma sã se producã în 30 de zile,
dupã cum a declarat preºedintele Co-
mitetului de Apãrare din Consiliul
Federaþiei, Franz Klinþevici. Escala
sirianã survine la câteva zile dupã
anunþul ºefului de stat rus de a par-
ticipa la alegerile prezidenþiale din
martie anul viitor, pentru adjudeca-
rea celui de al patrulea mandat, aºa
cã s-a amintit, în context, ºi de pier-
derile umane în lupta contra tero-
rismului internaþional.
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-   Dacã s-ar pune impo-
zit pe prostie, îþi dai seama,
Popescule, cât ar câºtiga
statul?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Continuând traiectoria de
dezvoltare prin deschiderea
de noi porþi de cãlãtorie pen-
tru turiºtii români, dupã Su-
ceava (2016) ºi Arad (2017),
agenþia de turism Prestige
Tours Internaþional lansea-
zã pentru vara anului
2018 zborul direct, charter,
cu destinaþia Antalya, de pe
Aeroportul Internaþional
Craiova. Anunþul a fost fã-
cut ieri, în prezenþa omului
de afaceri turc Mustafa Ka-
diroglu, proprietarul Calyp-
so Tour, care a preluat re-
cent agenþia de turism Presti-
ge Tours Internaþional din
România. La eveniment au
mai luat parte Ion Prioteasa
- preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj, Mircea Dumi-
tru - directorul Aeroportului
Internaþional Craiova, ºi
Elena Anghel - Director Ge-
neral Prestige Tours.
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Petre Daea spune cã produsele
alimentare nu se vor scumpi
în perioada sãrbãtorilor de iarnã

Ministrul Agriculturii, Petre
Daea, a declarat, luni, cã a pri-
mit asigurãri din partea repre-
zentanþilor industriei alimenta-
re cã produsele alimentare nu se
vor scumpi în perioada sãrbãto-
rilor de iarnã, afirmând cã aceº-
tia s-a pãcãli singuri dacã ar
majora preþurile. „Eu zic cã nu
sunt motive (sã creascã preþurile
produselor alimentare - n.r.). Am
discutat cu cei din industria ali-
mentarã. S-ar pãcãli pe ei înºiºi,
pentru cã ar cãpãta un compor-
tament neechilibrat pe piaþã ºi ei
înºiºi cautã sã aibã o continuita-
te cu o aprovizionare ritmicã ºi o
desfacere pe mãsurã. Dacã în
aceste momente, când cererea e
mare, ei se aruncã ºi sunt lacomi,
apoi o sã piardã, pentru cã e un
comportament cunoscut de noi
toþi cã orice consumator observã
piaþa ºi îºi modificã cererea”, a
declarat ministrul.

Petre Daea a precizat cã repre-
zentanþii industriei alimentare i-
au spus cã ”sub nicio formã” nu
vor scumpi produsele. „Omenia
trebuie sã rãmânã la ea acasã ºi
sã fim omenoºi în relaþia cu con-
sumatorul, pentru cã el este stã-
pânul nostru”, i-ar fi spus cei din
industria alimentarã lui Daea.

Ministrul Agriculturii a mai
fost întrebat de preþul ouãlor, el
afirmând cã preþul unui ou la raft
este de 0.75, 0.76 lei. „Eu înþeleg
insistenþa dvs. ºi înþeleg ºi dorin-
þa dvs. de a penetra într-o zonã
unde gândirea trebuie sã pãtrun-
dã înaintea vorbei. (...) Sã fiþi
convinsã cã ceea ce eu spun este
exact”, i s-a adresat ministrul
Petre Daea unei jurnaliste care
insista în privinþa preþurilor ouã-
lor. El a mai spus cã urmãreºte
preþul la raft al produselor ali-
mentare importante ºi cã a ob-
servat „o stagnare a preþurilor”.
Ieri, comisiile de agriculturã din
Senat ºi Camera Deputaþilor au
avizat favorabil bugetul Ministe-
rului Agriculturii pentru 2018, 20
de parlamentari votând ”pentru”,
iar ºapte „împotrivã”.
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Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog, a de-
clarat, ieri, cã România nu este afectatã de
problema privind laptele praf contaminat
cu Salmonella Enterica, adãugând cã a
solicitat preventiv, luni, controale de la
Ministerul Sãnãtãþii, în cazul în care se
confirmã o astfel de situaþie.

“Am avut douã informaþii: prima, pri-
mitã ieri (n.r. - luni) pe un canal neoficial,
în care mi s-a spus cã s-ar putea sã fim
afectaþi ºi noi, ºi a doua informaþie ofi-
cialã, primitã în cursul dimineþii (n.r. -
ieri), în care mi s-a transmis cã România
nu este afectatã de aceastã problemã.
„Eu, preventiv, ieri (n.r. - luni), am luat
legãtura cu doamna secretar de stat Nas-
sar ºi am solicitat ca în cazul în care se
confirmã, sã trimitã control de la Ministerul
Sãnãtãþii, sã verifice aceastã problemã. Dar
se pare cã, din fericire, nu suntem afectaþi
de aceastã problemã”, a declarat Florian Bo-
dog, ministrul Sãnãtãþii, întrebat ce informa-
þii are în legãturã cu laptele praf contaminat
cu Salmonella.

Poliþia Românã are în cercetare ºapte dosare
penale privind instigarea la violenþe, în mediul
virtual, la proteste. IGPR precizeazã cã anche-
tele nu se referã la persoanele care participã la
mitinguri, ci la cele care îndeamnã la violenþe.

“În aceste zile, pe reþelele sociale, cetãþenii
sunt invitaþi sã participe la o serie de manifesta-
þii publice. Înainte de a da curs invitaþiei, reco-
mandãm tuturor sã fie atenþi cu cine interacþio-
neazã în mediul on-line, astfel încât sã nu devi-
nã victime ale unor persoane rãu intenþionate.
Sub protecþia anonimatului, existã tendinþa ca
utilizatorii de bunã-credinþã sã fie manipulaþi,
cu ajutorul unor tactici ascunse în interes pro-
priu (prin comentarii, lansarea unor teme/ºtiri
false, partajarea unor articole, incitarea la acte

Autoritatea Naþionalã de Regle-
mentare în domeniul Energiei
(ANRE) a anunþat, ieri, decizia de
scãdere cu 1,08% a tarifelor de
distribuþie a electricitãþii. Tot marþi,
însã, pe bursa de energie OPCOM
preþurile licitate pentru trimestrul
I 2018 au crescut cu pânã la 13%.

Pentru vârfurile de sarcinã
(consum), înregistrate de regulã
între orele 18.00 ºi 22.00, tariful
la energia electricã licitat pentru
primele trei luni din 2018 a cres-
cut de la 267 la 304 lei/MWh, ceea
ce înseamnã un avans de 13%.
Însã aceasta este doar tarifarea
energiei, la care se adaugã - sau
din care se scad - alte componen-
te ale preþului final (taxe, costuri
de transport, mentenanþã etc.),
astfel cã deocamdatã nu este de
anticipat cum va evolua factura
finalã la energie, pe fondul scum-
pirilor de pe bursa OPCOM.

O decizie a ANRE în legãturã
cu tarifarea energiei electrice de
la 1 ianuarie 2018 este aºteptatã
pentru data de 15 decembrie.
„Comitetul de reglementare al

Preºedintele Klaus Iohannis a
primit, ieri, la Palatul Cotroceni, o
delegaþie a Bãncii Mondiale, pe agen-
da discuþiilor aflându-se ºi politicile
fiscal-bugetare, fiind susþinutã ne-
cesitatea ca acestea sã fie respon-
sabile, pentru a oferi predictibilitate
ºi stabilitate mediului de afaceri.

Potrivit unui comunicat de pre-
sã al Administraþiei Prezidenþiale,
delegaþia Bãncii Mondiale a fost
condusã de Vicepreºedintele Regio-
nal pentru Europa ºi Asia Centralã,
Cyril Muller, iar discuþiile purtate în

Ministrul Sãnãtãþii, Florian Bodog: România nu e afectatã
de problema laptelui praf contaminat cu Salmonella

Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor (ANSVSA) a
fost informatã oficial cã în România nu a fost
distribuit laptele praf (formulã pentru bebe-
luºi) produs de firma Lactalis din Franþa, con-
taminat cu Salmonella Enterica, potrivit unui
comunicat emis ieri.

„Autoritatea Naþionalã Sanitarã Veterina-
rã ºi pentru Siguranþa Alimentelor a primit o
nouã notificare prin Sistemul Rapid de Alertã
pentru Alimente ºi Furaje, prin care Punctul
Naþional de Contact al Sistemului din Fran-
þa a informat oficial cã România nu se aflã
pe lista de distribuþie a produselor alimenta-
re cu destinaþie nutriþionalã specialã (lapte
praf formulã pentru bebeluºi), contaminate
cu Salmonella Enterica”, se aratã în comu-
nicatul transmis de ANSVSA.

Autoritatea, transmitea, luni, cã informa-
þiile primite pânã în acel moment, prin Punc-
tul Naþional de Contact al Sistemului Rapid
de Alertã pentru Alimente ºi Furaje din Ro-
mânia (PNC SFAAF RO), arãtau cã distri-
buþia produselor contaminate s-a fãcut cã-

tre state terþe din Asia ºi Africa.
Autoritãþile din Franþa au dispus retragerea

de la vânzare a unor loturi de lapte pentru copii
dupã ce 20 de bebeluºi au fost infectaþi cu Sal-
monella, a anunþat Direcþia Generalã francezã
pentru Sãnãtate, citatã de site-ul 20Minutes.fr
ºi de publicaþia La Depeche.

Iohannis, întâlnire
cu delegaþia Bãncii Mondiale

cadrul întrevederii s-au referit la
rezultatele preliminare ale Diagnos-
ticului Sistematic de Þarã pentru
România, dar ºi la modalitãþile de
consolidare a colaborãrii dintre Ro-
mânia ºi Banca Mondialã în con-
textul viitorului Cadru de Partene-
riat pentru perioada 2018-2023. „Au
fost abordate ºi evoluþiile economi-
ce recente din þara noastrã, fiind
subliniatã necesitatea ca politicile
fiscal-bugetare sã fie unele respon-
sabile, astfel încât cadrul fiscal-bu-
getar sã ofere predictibilitate ºi sta-

bilitate mediului de afaceri, dar
sã ºi poatã face faþã unor po-
tenþiale riscuri”, se aratã în do-
cumentul citat.

În cadrul întrevederii s-a
mai discutat ºi despre necesi-
tatea unei dezvoltãri economi-
ce durabile, pe agenda investi-
þiilor publice în infrastructurã
fiind consideratã o prioritate in-
frastructura de transport. De
asemenea, a fost abordatã ºi
domeniul Educaþie, ocazie cu
care Klaus Iohannis a susþinut
importanþa sistemului educaþi-
onal ºi nevoia de îmbunãtãþire
a acestuia.

Energie: Tarifele de distribuþie a
electricitãþii scad cu 1%, însã preþurile

pe bursã cresc cu pânã la 13%
ANRE a aprobat, în ºedinþa de
marþi, 12 decembrie, tarifele spe-
cifice pentru serviciul de distri-
buþie a energiei electrice ºi a pre-
þului pentru energia electricã
reactivã la operatorii de distribu-
þie concesionari pentru anul
2018”, se aratã într-un comuni-
cat al Autoritãþii. Operatorii de
distribuþie concesionari „au soli-
citat pentru anul 2018 creºterea
medie a tarifelor de distribuþie cu
9,78%, comparativ cu tarifele
aprobate pentru anul 2017”, men-
þioneazã ANRE.

Ca urmare a analizei efectuate
de cãtre ANRE a datelor transmi-
se de operatorii de distribuþie con-
cesionari ºi a calculelor venituri-
lor reglementate, cu luarea în con-
siderare a corecþiilor anuale efec-
tuate conform cadrului de regle-
mentare în vigoare, „tarifele apro-
bate pentru anul 2018 înregistrea-
zã, faþã de anul 2017, o scãdere
medie de 1,08% la nivelul întregii
þãri, pentru cei opt operatori de
distribuþie concesionari”, se mai
aratã în comunicat.

IGPR: ªapte dosare penale privind instigarea la violenþe, pe Facebook, în timpul protestelor
de violenþã)”, transmite Poliþia Românã.

Poliþiºtii dau exemplu de mesaje de insti-
gare la tulburarea ordinii ºi liniºtii publice:
„Atacaþi secþiile de poliþie ºi luaþi arme ºi
muniþii de acolo!”, „Ca sã faceþi rost de oa-
meni dispuºi la violenþã, atacaþi închisorile,
eliberaþi deþinuþii ºi înarmaþii!”; „La furci ºi
topoare tatã, cã nicio manifestare de-asta
domneascã nu a adus rezultate!”, „Pânã nu
intram peste ei în Parlament cu ce se prinde
în mânã ºi rupþi în bãtaie, atât ei cât ºi jan-
darmii, care apãrã hoþii nu se rezolvã nimic!”,
atenþionând cã cei care fac mobilizarea în
aceastã manierã riscã un dosar penal.

“În acest context, vã informãm cã, la nivelul
Poliþiei Române, sunt demarate cercetãri, sub

coordonarea unitãþilor de parchet teritorial com-
petente, faþã de persoane bãnuite de sãvârºirea
infracþiunii de instigare la tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice. Instigarea este o infracþiune pre-
vãzutã de articolul 368 din Codul Penal ºi este
pedepsitã de lege”, mai spun poliþiºtii.

Libera exprimare este un drept prevãzut de
articolul prevãzut de articolul 30 din Constitu-
þia României. Totuºi, aliniatul 7 al acestui arti-
col prevede expres cã: ”Sunt interzise de lege
defãimarea þãrii ºi a naþiunii, îndemnul la rãzboi
de agresiune, la urã naþionalã, rasialã, de clasã
sau religioasã, incitarea la discriminare, la se-
paratism teritorial sau la violenþã publicã, pre-
cum ºi manifestãrile obscene, contrare bunelor
moravuri”, transmite Poliþia Românã.
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Vladimir Putin revendicã victoria asupra Statului islamic!Vladimir Putin revendicã victoria asupra Statului islamic!Vladimir Putin revendicã victoria asupra Statului islamic!Vladimir Putin revendicã victoria asupra Statului islamic!Vladimir Putin revendicã victoria asupra Statului islamic!
MIRCEA CANÞÃR

Luni dupã-amiaza, în cursul unei escale
la baza militarã rusã din Hmeimim (Siria),
unde a fost primit de Bashar al-Assad ºi
ministrul rus al Apãrãrii, Serghei ªoigu, Vla-
dimir Putin a revendicat victoria completã
asupra Statului islamic, ordonând debutul
retragerii contingentului rus – o parte –,
care ar urma sã se producã în 30 de zile,
dupã cum a declarat preºedintele Comite-
tului de Apãrare din Consiliul Federaþiei,
Franz Klinþevici. Escala sirianã survine la
câteva zile dupã anunþul ºefului de stat rus
de a participa la alegerile prezidenþiale din
martie anul viitor, pentru adjudecarea celui
de al patrulea mandat, aºa cã s-a amintit,
în context, ºi de pierderile umane în lupta
contra terorismului internaþional. Vladimir
Putin a spus, luni, cã sunt întrunite condi-
þiile unei reglementãri politice în Siria, sub
egida ONU, la Geneva. Fiindcã doar Ge-
neva poate legitima deblocarea ajutorului
internaþional, imperios necesar, pentru re-
facerea þãrii, devastatã de bombardamen-

te, estimat la 250-400 miliarde euro. De-
plasarea din Siria a fost conjugatã ºi cu o
deplasare în Egipt, pentru a întâlni preºe-
dintele Abdel Fattah el-Sisi ºi apoi în Tur-
cia, pentru a ºaptea vizitã a anului ºi o dis-
cuþie tete-a-tete cu omologul sãu Recep
Tayyip Erdogan. Bineînþeles, însuºirea vic-
toriei asupra Statului islamic nu a fost de-
loc bine primitã de Paris ºi ºeful diploma-
þiei franceze, Jean Yves Le Drien, s-a arã-
tat vexat de acest lucru. La rândul sãu, pre-
ºedintele francez, Emmanuel Macron, a
anunþat cã operaþiile militare contra Daesh
vor continua pânã la mijlocul lunii februa-
rie, ceea ce a deranjat... Moscova. Statul
islamic ºi-a pierdut, în cvasi-totalitate, te-
ritoriul ocupat, ºi n-ar mai controla decât
o zonã îngustã la frontiera dintre Siria ºi
Irak. Interesant este cã ºi premierul ira-
kian, Haider el Abadi, a anunþat sâmbãtã, 9
decembrie a.c., victoria contra grupului ji-
hadist, care ameninþa din 2014 existenþa
Irakului, ocupând o treime din teritoriu.

Arabia Sauditã, una din puterile Orientului
Mijlociu, a felicitat Bagdadul, menþionând
prin ministerul sãu de Externe cã „sfârºi-
tul rãzboiului este o mare victorie contra
terorismului”. Se recunoaºte însã capaci-
tatea de regenerare jihadistã ºi posibilitatea
de a organiza, în continuare, atentate sân-
geroase. Aºadar, Daesh este învinsã mili-
tar. Anunþul fãcut de Vladimir Putin trebu-
ie analizat cu atenþie, fiindcã de fapt suge-
reazã cã nici „celelalte forþe” internaþiona-
le nu mai au ce cãuta în Siria. Numai cã
500 de jihadiºti francezi se mai aflã în Siria
ºi Irak, de unde se vor întoarce, probabil,
în Franþa, „specializaþi”. O spune Jean Yves
Le Drien, dar ºi ministrul francez al Apã-
rãrii, Florence Parli, aceasta pe bunã drep-
tate menþionând eficienþa acþiunilor coali-
þiei internaþionale, condusã de SUA. Au fost
lichidaþi jihadiºtii? Rãmâne de vãzut. Nu-
mai cã „Le Figaro” analizeazã „afacerea
Lafarge”, ºi nu este vorba de altceva decât
de filiala sirianã (Lafarge cement Siria –

LCS) a grupului francez, un gigant spe-
cializat în materiale de construcþie, acuzat
de a fi acceptat, între 2013 ºi 2014, finan-
þarea unei antreprize teroriste, violând re-
glementãrile europene constând în embar-
goul asupra petrolului sirian. Povestea e mai
încurcatã: în 2007 Lafarge a cumpãrat o
fabricã de ciment la Jalabiya la 150 km de
Alep, pentru suma de 650 milioane dolari,
uzina reprezentând una din cele mai mari
investiþii strãine din Siria, în afara sectoru-
lui petrolier. Cum Statul islamic a controlat
la un moment dat teritoriul, pe care se afla
uzina Lafarge, din iunie 2014, milioane de
euro au fost vãrsate teroriºtilor (între 80.000
– 100.000 dolari pe lunã). Un ONG Sherpa,
care apãrã pe foºti salariaþi siriene de la La-
farge, reclamã audierea în justiþie a lui Lau-
rent Fabius, ex-ministru de Externe, din mai
2012 pânã în februarie 2016. Ministerul
francez de Externe contestã toate versiuni-
le ºi afirmã cã ar fi alertat grupul Lafarge de
riscurile rãmânerii în Siria.

Conform celor prezentate de
Ministerul Educaþiei Naþionale, se-
lecþia s-a fãcut în aºa fel încât fie-
care judeþ sã aibã cel puþin o uni-
tate de învãþãmânt inclusã în pro-
iect ºi sã fie reprezentativã din
punctul de vedere al problemei
semnalate (medii geografice izola-
te sau greu accesibile, medii so-
ciale defavorizate etc.). S-a þinut
cont  ºi de infrastructurã (existen-
þa unei cantine în ºcoalã, spaþii de
depozitare), iar masa caldã sau
pachetul alimentar va fi asigurat
preºcolarilor ºi elevilor care parti-
cipã efectiv la acþiunile educaþio-
nale, în limita maximã a ºapte lei

Guvernul a aprobat lista celor 50 de unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar de stat în care se aplicã,  în anul ºcolar

actual, Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar
(masã caldã) pentru preºcolari ºi elevi, precum ºi fondurile

necesare finanþãrii programului. Bugetul este de 30 de
milioane de lei, dar încã nu sunt cunoscute ºcolile care vor fi

beneficiare. În anul precedent, din Dolj a fost câºtigãtor
Liceul Teoretic „Adrian Pãunescu” din Bîrca, instituþie care

ºi-a depus candidatura ºi pentru 2017 - 2018 .

pentru fiecare.  Autoritãþile locale
au posibilitatea sã suplimenteze fi-
nanþarea din venituri proprii, iar
cele care nu sunt incluse în pro-
gram pot stabili aplicarea acestu-
ia, în condiþiile asigurãrii finanþãrii
din venituri proprii.

Anul trecut, unul dintre benefi-
ciari a fost Liceul Teoretic „Adri-
an Pãunescu” din Bîrca, iar, dupã
cum spune prof. Petre Dumitru,
directorul instituþiei, iniþiativa s-a
bucurat de succes: «Pentru noi a
fost un lucru minunat, deoarece
460 de elevi, din toate ciclurile de
învãþãmânt, au beneficiat de o
masã, una care nu se comparã cu

„laptele ºi cornul”. Nu am avut
posibilitatea sã le oferim copiilor
o masã caldã, neavând cantinã,
dar le-am oferit pachete diversi-
ficate, de la zi la zi. ªi în acest an

ne-am înscris ºi aºteptãm sã ve-
dem dacã suntem pe listã. Noi am
ºi demarat, cu sprijinul autoritãþi-
lor locale, punerea în funcþiune a
unei cantine, unde sã se poatã servi

masa caldã, ºi sperãm ca, în foar-
te scurt timp, aceasta sã fie dispo-
nibilã. Proiectul este unul care se
bucurã de succes».

CRISTI PÃTRU

Ieri, la Facultatea de Agronomie a Universitãþii din
Craiova, în Aula „Alexandru Buia”, s-a desfãºurat cea
de-a VI-a ediþie a evenimentului caritabil „Natura
dãruieºte”, organizat de instituþia de învãþãmânt
superior, prin prodecan, conf.univ. dr. Mariana
Niculescu.Beneficiari au fost patru copii de la Liceul
Tehnologic „Horia Vintilã” din Segarcea – Gabriela
Mîþînã, ªtefãnuþ Cacaliceanu, Maria Guþã ºi
Florin Dumitru.„Este o campanie cât se poate de
bine pusã la punct, în acest an liceul din Segarcea
fiind partenerul nostru, patru copii, proveniþi din
familii cu situaþie precarã, fiind premiaþi”, a precizat
Mariana Niculescu. Spectacolul a fost unul de galã,
elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu” din Craiova
prezentând un program artistic.

CRISTI PÃTRU

Patru elevi de la Segarcea,
sprijiniþi financiar de

Facultatea de Agronomie

S-a aprobat masa caldã pentru elevi, dar nu s-a definitivat
lista beneficiarilor

S-a aprobat masa caldã pentru elevi, dar nu s-a definitivat
lista beneficiarilor

S-a aprobat masa caldã pentru elevi, dar nu s-a definitivat
lista beneficiarilor
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lista beneficiarilor
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lista beneficiarilor
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S-a aprobat masa caldã pentru elevi, dar nu s-a definitivat
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S-a aprobat masa caldã pentru elevi, dar nu s-a definitivat
lista beneficiarilor
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au hotãrât, ieri, sã amâne pentru
8 ianuarie 2018 procesul fraþilor
Gabriel ºi Luigi Teodorescu, de
23, respectiv 20 din Craiova, acu-
zaþi cã l-au omorât pe Antoni-Io-
nuþ Fieraru zis „Mârlici”, de 20 de
ani, tot din municipiu. În aceeaºi
ºedinþã, instanþa a menþinut ares-
tarea preventivã a lui Gabriel Te-
odorescu, în timp ce lui Luigi Te-
odorescu i-a înlocuit aceastã mã-
surã cu arestul la domiciliu. In-
culpatul nu a pãrãsit încã
detenþia, întrucât hotãrâ-
rea Tribunalului Dolj nu
este definitivã:

„Menþine mãsura
arestului preventiv cu
privire la inculpatul Te-
odorescu Gabriel, mãsu-
rã dispusã prin încheie-
rea nr. 305 din data de
07.12.2016 a judecãto-
rului de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Tribuna-
lului Dolj. Înlocuieºte
mãsura arestãrii preven-
tive dispusã în cauzã
faþã de inculpatul Teo-
dorescu Luigi, prin în-
cheierea nr. 305 din data
de 07.12.2016 a judecã-
torului de drepturi ºi li-
bertãþi din cadrul Tribu-
nalului Dolj, cu mãsura

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
l-au menþinut în arest preventiv pe
comisarul-ºef Marian ªerban, de
la Penitenciarul de Maximã Sigu-
ranþã (PMS) Craiova, acuzat de
trafic de influenþã ºi înºelãciune.
Hotãrârea a fost luatã pe 4 decem-
brie a.c. ºi a rãmas definitivã luni,
11 decembrie a.c., când Curtea de
Apel Craiova a respins contestaþia
formulatã de inculpat.

Reamintim cã ofiþerii de poliþie
judiciarã ai Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj, sub coordona-

Ofiþerul PMS Craiova care lua ºpãgi
pentru angajãri rãmâne în arest preventiv

Comisarul-ºef de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã
(PMS) Craiova, Marian ªerban, prins în flagrant, în
parcarea centrului comercial Auchan, în timp ce primea
1.000 de euro (a patra tranºã) din cei 5.000 de euro pe
care îi ceruse unui bãrbat pentru a-i facilita angajarea pe
un post de conducãtor auto în cadrul unitãþii, rãmâne dupã
gratii. Hotãrârea a rãmas definitivã luni, la Curtea de
Apel Craiova, instanþã care a respins contestaþia inculpa-
tului. Ofiþerul PMS Craiova este judecat pentru trei
infracþiuni de trafic de influenþã ºi una de înºelãciune, iar
urmãtorul termen a fost stabilit pe 15 ianuarie.

rea procurorului desemnat din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, au organizat, mier-
curi, 5 iulie a.c., prinderea în fla-
grant a lui Marian ªerban, în vâr-
stã de 46 de ani, comisar-ºef de
penitenciare în cadrul Penitencia-
rului de Maximã Siguranþã (PMS)
Craiova, în timp ce primea suma
de 1.000 euro de la un denunþãtor,
pentru a-i rezolva angajarea pe un
post de conducãtor auto în cadrul
penitenciarului. Operaþiunea s-a
desfãºurat în parcarea centrului

comercial Auchan din municipiu,
ofiþerul primind banii în maºina
personalã. Potrivit DGA, denunþã-
torul a povestit cã, în perioada au-
gust 2016 – mai 2017, ofiþerul
PMS Craiova i-a pretins suma de
5.000 euro, din care i-a ºi dat 4.000
euro în trei tranºe (3.000 euro ºi
în douã rânduri câte 500 euro), cu
promisiunea cã-i va facilita înca-

drarea din sursã externã pe un post
de agent de penitenciare (condu-
cãtor auto).

Dacã a vãzut cã nu s-a rezolvat
nimic, doljeanul a decis sã-l denun-
þe ºi le-a explicat ofiþerilor antico-
rupþie cã urmeazã sã-i dea ºi dife-
renþa de 1.000 euro, pânã la con-
curenþa sumei de 5.000 euro pre-
tinsã, aºa cum îi ceruse. Dupã fla-

grant, ofiþerul PMS Craiova a fost
dus la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, audiat, ºi apoi reþinut
de procurorul de caz pentru comi-
terea infracþiunii de trafic de influ-
enþã, iar pe 6 iulie a.c., a fost arestat
preventiv. Cercetãrile în cauzã au
continuat, scoþând la ivealã cã
Marian ªerban mai procedase la fel
ºi cu alte persoane, care aºteptau
sã ajungã agenþi de penitenciare,
dupã cum le promisese, evident
contra unor sume consistente: 

„În urma cercetãrilor efectuate
s-a stabilit cã, în acelaºi mod, in-
culpatul a mai pretins ºi primit de
la alþi doi denunþãtori sumele de
5.000 euro, respectiv 4.000 euro,
în scopul de a le facilita angaja-
rea pe posturi de agenþi de peni-
tenciare în cadrul unor unitãþi de
detenþie din Craiova sau Caracal”,
dupã cum au comunicat reprezen-
tanþii DGA. Acum este judecat pen-
tru trei infracþiuni de trafic de in-
fluenþã ºi una de înºelãciune, iar
urmãtorul termen a fost stabilit
pentru 15 ianuarie.
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plasat în arest la domiciliuplasat în arest la domiciliuplasat în arest la domiciliuplasat în arest la domiciliuplasat în arest la domiciliu

Luigi Teodorescu, de 20 de ani, ju-
decat, împreunã cu fratele sãu, Gabriel
Teodorescu, de 23 de ani, pentru omor,
lovire ºi alte violenþe ºi tulburarea or-
dinii ºi liniºtii publice, în cazul tânãru-
lui înjunghiat mortal în cartierul craio-
vean Craioviþa Nouã, ar putea petre-

arestului la domiciliu. (...) Dis-
pune punerea în libertate a incul-
patului Teodorescu Luigi de sub
puterea mandatului de arestare
preventivã nr. 119 emis în
07.12.2016 de Tribunalul Dolj,
dacã nu este reþinut, arestat sau
în executarea unei alte pedepse,
la data rãmânerii definitive a pre-
zentei hotãrâri, în vederea execu-
tãrii mãsurii preventive a arestu-
lui la domiciliu. Respinge cere-
rea de înlocuire a mãsurii arestu-

lui preventiv formula-
tã de cãtre inculpatul
Teodorescu Luigi de în-
locuire a mãsurii ares-
tãrii preventivã cu mã-
sura preventivã a con-
trolului judiciar. Cu
drept de contestaþie în
termen de 48 ore de la
comunicare. Pronunþatã în ºedin-
þa publicã din data de
12.12.2017”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Au abandonat victima în
stradã ºi au fugit

Reamintim cã pe 29 martie a.c.
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj i-au trimis în judecatã pe fra-
þii Luigi ºi Gabriel Teodorescu,
pentru crima din noaptea de 5
spre 6 decembrie 2016, din Cra-
ioviþa Nouã, în sarcina fiecãruia
fiind reþinutã infracþiunea de
omor, la care se adaugã lovire ºi
alte violenþe ºi tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice, victima fiind
Antoni-Ionuþ Fieraru zis „Mâr-
lici”, în vârstã de 20 de ani. Cei
doi, împreunã cu „susþinãtori”, s-
au întâlnit în zona Poºtei din Cra-
ioviþa Nouã. Gabriel Teodorescu
a lovit un tânãr cu mânerul unui
cuþit în cap, dar ºi pe Antoni Io-
nuþ Fieraru, care a fugit cãtre
bulevardul Tineretului. Fraþii Te-
odorescu l-au prins când a ajuns
lângã gardul despãrþitor dintre

benzile de circulaþie ale bulevar-
dului Tineretului ºi au început sã-
l loveascã simultan, Fieraru apã-
rându-se cu braþele.

Anchetatorii au reþinut cã,-
 „profitând de starea de vulnera-
bilitate ºi imposibilitatea de ripos-
tã în care se afla acesta, fiind
flancat ºi imobilizat de inculpa-
tul Teodorescu Luigi, inculpatul
Teodorescu Gabriel i-a aplicat
victimei cel puþin douã lovituri cu
un al doilea cuþit pe care îl avea
asupra sa (având lama rabatabi-
lã de aproximativ 18 cm lungime
ºi 3 cm lãþime), dintre care una în
zona cervicalã anterioarã, care i-
a secþionat douã artere sanguine
majore, cauzându-i leziuni trau-
matice care i-au produs în scurt
timp decesul”. Cei doi fraþi au
abandonat victima în stradã, au
plecat în Drãgãºani, judeþul Vâl-
cea, unde locuia o rudã ºi au as-
cuns acolo cuþitul folosit la uci-
derea lui Fieraru, însã la reveni-
rea în Craiova au fost prinºi.

ce sãrbãtorile de iarnã acasã. Asta
pentru cã, ieri, magistraþii Tribunalu-
lui Dolj i-au înlocuit mãsura arestãrii
preventive cu arestul la domiciliu. Ga-
briel Teodorescu a fost menþinut dupã
gratii, iar pe fond procesul a fost amâ-
nat pe 8 ianuarie 2018.
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Ne aflãm pe ultima sutã de
metri cu pregãtirile pentru Crã-
ciun, în care un loc important
îl ocupã sacrificarea porcului.
Ce recomandãri aveþi în aceas-
tã privinþã?

Oamenii trebuie sã cumpere
carne de porc ºi produse tradiþio-
nale numai din spaþii ºi unitãþi au-
torizate ºi nu chilipiruri de la colþ
de stradã. Dacã cumpãrã porcii ca
sã-i sacrifice în gospodãriile pro-
prii, trebuie sã apeleze la medicul
veterinar pentru a efectua exame-
nul la carne.

De ce credeþi cã oamenii nu se
prea înghesuie, totuºi, la cabine-
te ca sã-ºi verifice carnea, în con-
diþiile în care douã cazuri au fost
descoperite chiar recent?

Din ignoranþã ºi neºtiinþã. Nu
realizeazã care este pericolul de-
cât atunci când se îmbolnãvesc,
atunci fug repede la doctor.

Cum se face testul trichinelo-
scopic?

Oamenii trebuie sã aducã pilie-
rii diafragmatici, pentru cã Trichi-
nella spiralis este un parazit care
trãieºte, ca ºi intermediar, în mus-
culatura porcului sau în muscula-
tura omului. Ciclul biologic se des-
fãºoarã numai prin ingerarea de
carne: porcul mãnâncã ºobolani ºi
face trichinelozã, apoi oamenii con-
sumã carnea de porc ºi astfel se
transmit larvele, care ajung în sto-
mac. Acestea se dechisteazã, ajung
în intestin, trec bariera intestinalã
ºi, cu sângele, ajung într-o mus-
culaturã scheleticã, foarte irigatã.
De aceea, trebuie sã aducem la
analize acea porþiune de carne.
Proba respectivã se etaleazã la un
aparat trichineloscopic ºi se face
testul. Foarte modernã este meto-
da numitã digestia artificialã, care
se practicã la abatoare ºi la labora-
toarele mari.

Mai exact, pentru oamenii care
nu cunosc foarte bine termino-
logia, unde se gãsesc aceºti pilieri
diafragmatici?

Diafragma separã cavitatea pul-
monarã de cavitatea pelvinã, plãmâ-
nul de intestine. ªi atunci este o
pojghiþã albã care se continuã, cu
inserþie, pe coaste ºi pe coloana
vertebralã, cu pilierii diafragmatici.
Aorta ºi esofagul trec printre pilie-
rii diafragmatici. Aceºti muºchi au
un aspect ca de curea. Dar se pot
duce probe de carne ºi din muscu-
latura striatã de la baza limbii, dintr-
un muºchi distal sau din muºchiul
intercostal. Dacã porcul este întreg,

Dupã ce douã cazuri de trichinelozã au fost
depistate la laboratorul veterinar din Piaþa
Veche, porcii fiind cumpãraþi dintr-o remor-
cã de pe Canal, autoritãþile sanitar-veterinare
din Dolj le reamintesc oamenilor cã trebuie
sã fie foarte atenþi de unde îºi cumpãrã por-
cii pentru Crãciun. În plus, nu este o garan-
þie nici faptul cã porcul a fost crescut în gos-
podãria proprie, în cele mai bune condiþii, ci
este important ca fiecare crescãtor sã mear-

gã cu carnea la controlul trichineloscopic,
singurul în mãsurã sã depisteze infestarea
cu parazitul Trichinella spiralis. Detalii exac-
te despre cum se desfãºoarã toatã aceastã
procedurã, dar ºi cât de periculos este sã
neglijãm verificarea sanitar-veterinarã a cãr-
nii de porc ne-a oferit, într-un interviu, dr.
Costicã Retea, directorul executiv adjunct al
Direcþiei Sanitar-Veterinarã ºi pentru Sigu-
ranþa Alimentelor Dolj.

Interviu realizat de RADU ILICEANU ºi LAURA MOÞÎRLICHE

cea mai concludentã probã este din
pilierul diafragmatic.

Unde apare cel mai mare pe-
ricol de infestare cu trichinelozã?
Acolo unde porcii sunt lãsaþi li-
beri pe câmp sau ºi în gospodã-
riile în care sunt crescuþi în boxe
curate, special amenajate?

Studiile au demonstrat cã nu
conteazã cum a fost crescut por-
cul, trebuie fãcut testul de trichi-
nelozã. Chiar ºi atunci când erau
condiþii de igienã foarte bune, în
anumite unitãþi, ne-am trezit cu tri-
chinelozã. Ce-i drept, trebuie ºtiut
cã incidenþa trichinelozei a scãzut

în ultimii ani. La Bratovoieºti, într-
un an, un brutar a venit pe la ora
18.00, când ne pregãteam cã în-
chidem cabinetul veterinar, cu o
probã de carne. Nu ne-a venit sã
credem, carnea era infestatã cu
trichinelozã. Tãiase primul porc ºi
mai avea acasã alþi ºase, toþi de
peste 200 de kilograme. Ce vreau
sã spun este cã animalele erau
crescute în condiþii foarte bune,
hrãnite aºa cum trebuie. Impac-
tul a fost atât de mare încât toþi
cei care au auzit de acest caz au
venit ºi au fãcut acest test trichi-
neloscopic. Dar apoi, au trecut
trei-patru ani, ºi unii dintre ei, când
sacrificã porcul, nu mai trec pe
la medicul veterinar.

ªi acum, cam câþi crescãtori
testeazã carnea de porc înainte de
consum?

Acolo, la Bratovoieºti, vin mai
mulþi ca în alte pãrþi, cam 30% din
ei. Dacã au 1.500-2.000 de porci,
la nivelul comunei, cam 300-400
de probe se iau pe an. La nivelul
Doljului, în unele localitãþi se fac
mai multe teste, în alte mai puþine.
Cele mai multe sunt la Craiova,
pentru cã aici centrele de analize
sunt în pieþe, plus cel de la circa
veterinarã de pe strada „Brestei”.

Cât este tariful pentru efectua-
rea probelor?

La noi, la DSV, tariful este de 9
lei, iar în liberã practicã, între 10
ºi 20 de lei. Unii sunt plãtitori de
TVA ºi, atunci, îºi calculeazã pre-
þul cu TVA cu tot.

Câþi medici veterinari sunt la
dispoziþia celor care vor sã facã
testul trichineloscopic?

Cam 100 de medici. De ce 100?
Sunt 84 de medici care au con-
tracte cu DSV, medici de liberã
practicã împuterniciþi. La care se
adaugã medicii de la Bãileºti, Cala-
fat, Filiaºi ºi Craiova, cu toate pie-
þele. ªi împreunã cu cei din labo-
rator, cam 100 de medici.

ªi este un numãr suficient?

Da. Mai aglomerat este sâmbã-
ta aceasta ºi urmãtoarea, înainte de

Crãciun. Dar, de obicei, dacã sunt
cereri mari de probe, îi dirijãm aco-
lo unde este mai liber, îi îndrumãm
telefonic. Oricum, nu existã noþi-
unea „am închis prãvãlia la ora
13.00 ºi am plecat, nu mai fac exa-
men”. Medicii stau, în aceastã pe-
rioadã, atât cât este nevoie, chiar
ºi pânã la ora 22.00, ºi rezolvã exa-

menele din ziua respectivã.

Ce se întâmplã în cazul în care
este descoperitã trichineloza la un
porc sacrificat?

Dacã s-a descoperit trichinelo-
zã pozitiv, atunci medicul veteri-
nar face toate demersurile. Carnea
trebuie sã ajungã la incinerator,
cântãritã, evaluatã, cu crotalia ºi
cu certificatul sanitar-veterinar,
pentru cã animalele se despãgu-
besc la valoarea de piaþã. Dacã a
avut un porc de 120 de kilograme
ºi a dat pe el 1.200 de lei, noi fa-
cem dosarul ºi omul îºi primeºte
banii. Este obligatoriu, însã, sã fie
luat în evidenþele medicilor veteri-
nari. În ceea ce priveºte cele douã
cazuri depistate acum în Craiova,

porcii au fost achiziþionaþi de pe
Canal, unde erau vânduþi clandes-
tin. Erau comercializaþi dintr-o re-
morcuþã, au negociat preþul ºi au
plecat cu ei acasã. I-au tãiat ºi,
când au venit la analize, la Piaþa
Veche, s-a depistat trichineloza. I-
am confiscat ºi i-am trimis la inci-
nerator. Într-o astfel de situaþie nu
avem ce sã facem.

Vã amintiþi sã fi  fost vreun
an în care s-au înregistrat mai
multe cazuri de trichinelozã?

În urmã cu patru-cinci ani, am
avut mai multe îmbolnãviri, la Ple-
niþa, Calafat ºi Bãileºti. ªi la Brato-
voieºti, a fost o familie întreagã
care a avut de suferit. Dar nu fã-
cuserã examenul trichineloscopic
ºi s-au trezit, la douã-trei sãptã-
mâni, cã nu se simþeau bine.

Pericolul cel mai mare este,
deci, la porcii cumpãraþi de pe
marginea drumului. Cum se poa-
te evita vânzarea clandestinã a
animalelor, mai ales în aceastã
perioadã când cererea este cea mai
mare din an?

DSV efectueazã controale îm-
potriva vânzãrii clandestine de
porci în toate târgurile de animale
din judeþ. Astãzi (n.r. - ieri) a fost
târg la Mârºani ºi am fost acolo,
am fãcut verificãri. Noi vrem sã îi
controlãm dacã sunt crescãtori de
bunã credinþã. ªi majoritatea sunt,
prea puþini sunt intermediari. Par-
ticipã atât poliþia, cât ºi jandarmii.
Oamenii sunt legitimaþi, identificaþi
ºi, apoi, se verificã baza de date.
Dacã este totul în regulã, îi lãsãm
sã îºi vândã marfa.

Cam câþi porci sunt în gospo-
dãriile ºi în fermele din judeþ?

Ca efectiv total, sunt 120.000
de porci, în gospodãriile popula-
þiei. Dar mai este ºi tineret. Avem
ºi câteva ferme mici, sub 1.000 de
capete. Dar acestea au controale
cu abatoare specializate ºi nu le
convine sã vândã pentru cã pri-
mesc subvenþie. Ori pentru a primi
subvenþie, trebuie sã ducã carnea
la abator. Deci fermele nu vând
porci la oameni pentru cã nu le
convine nici preþul. ªi aceste fer-
me se duc spre abatoare, care au
metoda de testare digestie artificia-
lã, impusã de Uniunea Europeanã.
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Prestige Tours Internaþional, este
unul dintre cei mai mari turopera-
tori din România. Compania pro-
moveazã un model de afaceri ino-
vator, bazat pe o calitate înaltã a
produselor turistice oferite, pe ino-
vaþie, siguranþã ºi satisfacþia clien-
þilor. “Acum câteva zile am dat un
comunicat de presã prin care anun-
þam cã ne-am întâlnit cu o compa-
nie din Turcia care dorea sã des-
chidã zboruri în aceastã varã, di-
rect cãtre Antalya din Craiova. La
trei zile dupã ce ne-am întâlnit ºi
ne-am dat mâna dânºii s-au întors
în Turcia ºi au anunþat cã hotãrâ-
rea luatã la Craiova se va materiali-
za. Anunþul a fost fãcut chiar pe
site-ul companiei de turism. Mai
mult decât atât, dupã întâlnirea pe
care noi am avut-o atunci, domnii-
le lor s-au întâlnit cu companiile de

Pentru vara anului 2018, Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Continuând traiectoria de dezvoltare prin
deschiderea de noi porþi de cãlãtorie pentru
turiºtii români, dupã Suceava (2016) ºi Arad
(2017), agenþia de turism Prestige Tours In-
ternaþional lanseazã pentru vara anului
2018 zborul direct, charter, cu destinaþia An-
talya, de pe Aeroportul Internaþional Craio-
va. Anunþul a fost fãcut ieri, în prezenþa omu-

turism din Craiova ºi din regiune ºi
deja se vânduserã mai multe pache-
te pentru aceastã destinaþie. Ne
face plãcere ca astãzi (n.r. ieri) sã
cimentãm aceastã colaborare ºi sã
vã anunþãm cã în funcþie de cum
va evolua aceastã afacere, vom cre-
iona ºi altele în viitor. Astãzi, chiar
putem sã spunem cã am dublat
numãrul de pasageri faþã de anul ºi
probabil cã pânã la sfârºitul anului
ajungem undeva la 400.000 de mii,
450.000 de pasageri, ce ne deschi-
de o perspectivã faþã de ceea ce ne-
am propus, circa 500.000 de pasa-
geri…ºi de ce nu, 1 milion de pasa-
geri”, a subliniat Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj.

„Craiova ne-a plãcut foarte mult”
Zborul charter va fi operat în par-

teneriat cu compania aerianã ATLAS

GLOBAL, începând cu 1 iunie ºi va
dura pânã pe 14 septembrie 2018,
avand o frecvenþã sãptãmânalã ºi
plecãri în fiecare zi de vineri. Preþul
pentru pachetele turistice cãtre An-
talya începe de la 297 euro/persoa-
nã, cu toate serviciile si taxele inclu-
se, astfel: transport cu avion cursã
charter, 7 nopþi cazare ºi masã con-
form hotel, transfer aeroport-hotel-
aeroport, asigurare medicalã si Stor-
no precum ºi asistenþã turisticã în
limba românã. „Craiova ne-a plãcut
foarte mult, dar domnii Prioteasa ºi
Dumitru ne-au fãcut sã iubim Cra-
iova. Vom încerca sã stãm în spate-
le dumneavoastrã, cum aþi stat ºi voi
de altfel. Numãrul de registru al com-
paniei Prestige Tours este 001, asta
înseamnã cã este primul tur opera-
tor din România. Suntem mândri cã
lucrãm cu Prestige, care este pe piaþã
de 28 de ani”, a precizat Mustafa
Kadiroglu, proprietarul Calypso
Tour.

„Cu peste 27 de ani
de experienþã în turism”

Prestige Tours Internaþional,
este unul dintre cei mai mari turo-
peratori din România. Compania
promoveazã un model de afaceri
inovator, bazat pe o calitate înaltã
a produselor turistice oferite, pe
inovaþie, siguranþã ºi satisfacþia
clienþilor. Cu peste 27 de ani de ex-
perienþã în turism ºi o reputaþie
impecabilã, Prestige Tours pãs-
treazã standarde înalte de calitate

prin dãruire ºi creativitate, valida-
te nu doar de piaþa româneascã,
dar ºi de cea internaþionalã. „Anul
trecut am observat o cerere mare
pentru pachetele turistice pe des-
tinaþia Antalya, cu plecare din zona
de sud-vest a þãrii. Ca urmare, am
conceput pentru 2018, pachete
turistice cu zbor charter, având
punct de pornire, Aeroportul In-
ternational Craiova.  Astfel, o va-
canþã în Antalya cu avionul poate
costa, vara aceasta, cât o vacanþã
cu autocarul în Grecia sau Bulga-
ria, însã cu servicii net superioa-
re. Mai mult, vom oferi posibilita-
tea de a opta pentru rezervãri la
zbor în clasa business precum ºi
pentru servicii VIP la sol deservind
clienþii hotelurilor Deluxe. Venim
astfel în întâmpinarea tuturor exi-
genþelor turiºtilor noºtri”, spune
Elena Anghel, Director General
Prestige Tours.

„Am ales ca zborul sã fie operat
în fiecare zi de vineri”

Zborul va fi operat  cu o aero-
navã AIRBUS A321, cu o capa-

citate de 216 de locuri. Pe par-
cursul fiecãrui zbor turiºtii vor
avea la dispoziþie catering inclus.
Toþi cei care îºi vor achiziþiona
pachete turistice în perioada de-
cembrie 2017 - martie 2018, vor
beneficia de preturi extrem de
avantajoase. „Am ales ca zborul
sã fie operat în fiecare zi de vi-
neri pentru cã, nu-i aºa, vacan-
þele încep cu mare bucurie în
prima zi de week-end. Pachetele
turistice cu avion cursa charter
cãtre Antalya vor fi disponibile in
toate agenþiile de turism partene-
re din þarã, cu precãdere desigur
in judeþele: Dolj, Olt, Argeº, Vâl-
cea, Gorj, Mehedinþi si Caras-
Severin. În plus, vor fi asigurate
transferuri oferite gratuit de cã-
tre Prestige Tours Internaþional,
din localitãþile Balº, Piteºti, Rm.
Vâlcea, Slatina, Tg. Jiu, Turnu
Severin cãtre aeroportul din Cra-
iova, pentru a veni în întâmpina-
rea familiilor ºi turiºtilor doritori
a cãlãtorii spre Antalya, cât mai
confortabil...”, a mai completat
Elena Anghel.

Tematica dedicatã regimului spe-
cific al preþurilor de transfer ºi tranz-
acþiilor intra-grup este de maximã
actualitate prezentând multiple pro-
vocãri din punct de vedere fiscal, ju-
ridic ºi operaþional. Începând cu anul
2016 problema preþurilor de transfer
a devenit vitalã pentru companiile im-
plicate în comerþul internaþional sau
pentru societãþile comerciale care
activeazã în cadrul aceluiaºi grup ºi
deruleazã tranzacþii cu societãþile afi-
liate. În contextul aderãrii României
la Forumul de implementare al pla-
nului BEPS („Base erosion and profit
shifting” / „Erodarea bazei impozabi-
le ºi transferul profiturilor”) al OCDE
(„Organizaþia pentru Cooperare si

lui de afaceri turc Mustafa Kadiroglu, proprie-
tarul Calypso Tour, care a preluat recent agen-
þia de turism Prestige Tours Internaþional din
România. La eveniment au mai luat parte Ion
Prioteasa - preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Mircea Dumitru - directorul Aeroportu-
lui Internaþional Craiova, ºi Elena Anghel -
Director General Prestige Tours.

 Un eveniment organizat de CCI Dolj:

„Business Breakfast – Preþuri de transfer –
Evoluþii ºi aspecte practice”

Ieri, Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj ºi
Deloitte România au  organizat, la sediul CCI
Dolj, evenimentul Business Breakfast – Preþuri
de Transfer – Evoluþii ºi aspecte practice. Ca-
mera de Comerþ ºi Industrie Dolj îºi asumã

astfel, cu onoare ºi responsabilitate, rolul ºi
misiunea de principal motor al susþinerii me-
diului de afaceri local, venind în sprijinul aces-
tuia în eforturile de informare, promovare ºi
dezvoltarea afacerilor.

 Agenda evenimentului a inclus:
• Preþurile de transfer în România – implicaþii locale ºi obligativita-

tea pregãtirii dosarului de preþuri de transfer
• Cerinþele privind Raportarea þarã cu þarã ºi aspectele practice cu

care se pot confrunta societãþile din România
• Din practica inspecþiilor fiscale pe tema preþurilor de transfer ºi

abordarea pro activã în pregãtirea dosarului de preþuri de transfer.

Dezvoltare Economicã”), au fost dez-
bãtute ºi adoptate o serie de acte nor-
mative care au în vedere alinierea le-
gislaþiei fiscale din România cu ulti-
mele evoluþii la nivel internaþional.

Un nou eveniment cu aceeaºi
tematicã în primul trimestru
al anului 2018

Evenimentul a avut de asemenea
un caracter interactiv, echipa de lec-
tori dezbãtând ºi analizând împreunã
cu participanþii problemele ºi situaþiile
propuse de aceºtia. “Prin intermediul
acestui eveniment, Camera de Comerþ
ºi Industrie Dolj ºi Deloitte România
au analizat impactul cerinþelor de do-
cumentare din perspectiva preþurilor

de transfer care se întrevãd ca urma-
re a implementãrii în legislaþia româ-
nã a Directivei UE 2016 / 881 privind
schimbul automat obligatoriu de in-
formaþii în domeniul fiscal - Raporta-
rea þarã cu þarã (“Country by Coun-
try reporting”) ºi a emiterii în iulie 2017
a noului Ghid al preþurilor de transfer
de cãtre OECD. Þinând cont de im-
portanþa temei, de evoluþiile prefigu-
rate în viitor în domeniu ºi de intere-
sul manifestat de mediul de afaceri –
Camera de Comerþ ºi Industrie Dolj
va organiza un nou eveniment cu ace-
eaºi tematicã în primul trimestru al
anului 2018", a subliniat Dragoº
Troanþã Turculeanu, preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie Dolj.
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Muzeul Olteniei în parteneriat cu Grãdiniþa „Little
Diamonds” organizeazã, cu ocazia sãrbãtorilor de iar-
nã, atelierul „Crãciun pentru toþi”, în cadrul cãruia
copiii vor confecþiona ornamente pentru brãduþul de
Crãciun - coroniþe, globuleþe, steluþe, clopoþei. Atelie-
rul se va desfãºura mâine, 14 decembrie, de la ora 10.00,
la Secþia de Istorie-Arheologie.

Totodatã, cele douã instituþii anunþã deschiderea cam-
paniei „Crãciun pentru toþi”, în cadrul cãreia cei inte-
resaþi pot dona bani, jucãrii sau hãinuþe, beneficiarii fi-
ind copiii celor cinci grãdiniþe din Valea Stanciului.
Donaþiile se pot aduce la sediul Secþiei de Istorie-Ar-

„Crãciun pentru toþi”„Crãciun pentru toþi”„Crãciun pentru toþi”„Crãciun pentru toþi”„Crãciun pentru toþi” - atelier - atelier - atelier - atelier - atelier
de creaþie la Muzeul Oltenieide creaþie la Muzeul Oltenieide creaþie la Muzeul Oltenieide creaþie la Muzeul Oltenieide creaþie la Muzeul Olteniei

heologie (strada „Madona Dudu” nr. 14) sau la Grãdi-
niþa „Little Diamonds” (strada „Amaradia” nr. 5A).

„Lucrãrile confecþionate de copii în cadrul atelieru-
lui vor face obiectul unei expoziþii amenajate în holul
Muzeului Olteniei, unde pãrinþii, bunicii sau prietenii
copiilor pot rãscumpãra obiectele acestora, donând bani
ce vor fi folosiþi la achiziþionarea de rechizite ºcolare,
jocuri, jucãrii pentru copiii grãdiniþelor din Valea Stan-
ciului. Moº Crãciun va ajunge la ei cu toate darurile
strânse vineri, 22 decembrie 2017”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al muzeului craiovean.

MAGDA BRATU

La Muzeul de Artã Craiova va
avea loc mâine, 14 decembrie, ora
17.00, lansarea albumul expoziþiei
ePOCALIPS@ a artistului Mari-
an Zidaru – unul dintre cei mai re-
prezentativi sculptori români con-
temporani. Expoziþia a fost ver-
nisatã pe data de 26 octombrie

Mâine, 14 decembrie, ora
12.00, în holul central al Universi-
tãþii din Craiova se va deschide -
Târgul de Crãciun Winterland, ajuns
la cea de-a VII-a ediþie. Ca în fieca-
re an, studenþii Facultãþii de Horti-
culturã au realizat decoraþiuni uni-
cat, cu specific de sãrbãtoare, care
pot fi cumpãrate pânã pe data de
19 decembrie. Suma obþinutã din

Muzeul de Artã Craiova lanseazã albumul expoziþiei ePOCALIPS@

a.c. ºi va putea fi vizitatã pânã la
sfârºitul lunii februarie 2018.

„Ca dovadã palpabilã a aces-
tui nou univers, descoperit ºi ex-
plorat pentru prima oarã de Ma-
rian Zidaru, albumul conþine ma-
terialul descriptiv relevant pen-
tru conservarea imaginii acestui

locus-eveniment: reproduceri
dupã formele de artã ce îl popu-
leazã ºi aparatul teoretic expli-
cativ. Textele aparþinând Mihae-
lei Velea, lui Cãtãlin Davidescu,
Erwin Kessler ºi Dan Popescu
reprezintã tot atâtea punctele de
vedere cu ajutorul cãrora toþi cei
interesaþi se pot orienta prin ge-
ografia sa specificã”, se preci-
zeazã într-un comunicat de pre-
sã al Muzeului de Artã Craiova.

Cu acest prilej, va avea loc ºi
o revitalizare a spaþiului expo-
ziþional, prin inserþia unor noi
lucrãri, spectaculoase, „care,
mai mult decât o simplã creºte-
re în densitate a epocalipsei,
vor reprezenta o încercare de
prelungire a acesteia în spaþiul
înconjurãtor”. Invitatul special,
Erwin Kessler, se va întoarce la
Craiova, unde, alãturi de cura-
tori ºi artist, va lansa un dialog
cu cei prezenþi despre impactul
acestei expoziþii.

MAGDA BRATU

Se deschide Târgul de Crãciun Winterland
vânzarea acestora va fi dãruitã lui -
Mihnea Diaconu, un bãieþel de nu-
mai 7 ani, din Craiova, diagnosticat
cu leucemie acutã limfoblasticã cu
celule T. Mihnea are nevoie de aju-
tor, având în vedere cã intervenþia
chirurgicalã de transplant de mãdu-
vã, care se va face în strãinãtate,
presupune costuri foarte mari.  

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, prin Centrul Transfrontalier de
Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa, alã-
turi de Lectoratul Bulgar din cadrul Fa-
cultãþii de Litere, Universitatea din Craio-
va, organizeazã astãzi, începând cu ora
12.00,  manifestarea „Clasicul Literar Bul-
gar - cunoaºtere pentru toþi. Arhive necu-
noscute în context cultural”.

Datând de la sfârºitul secolului al XIV-
lea, migraþia intelectualitãþii bulgare creº-
tine cãtre nordul Dunãrii a reprezentat o
constantã a perioadei premoderne. Ten-
dinþa s-a amplificat în permanenþã pânã
târziu în secolul al XIX-lea, atunci când
Principatul Bulgariei îºi câºtiga statutul de
autonomie. Intelectuali de marcã ai cultu-
rii bulgare au gãsit în România un teren
prielnic atât pentru consolidarea tradiþiilor
ºi  obiceiurilor populare, dar ºi pentru or-
ganizarea luptei de emancipare.

Scopul manifestãrii constã atât în
promovarea accesibilitãþii ºi a tradi-
þiilor de comunicare literarã între po-
poarele român ºi bulgar dar ºi în pro-
punerea de noi criterii ºi obiective în
mãsurã sã întãreascã legãturile cul-
turale ºi ºtiinþifice pe ambele maluri
ale Dunãrii.

Invitaþi: dr. doc. Elka Traikova, Di-
rectoru al Institutului de Literaturã din
cadrul Academiei de ªtiinþe din Bul-

„Clasicul Literar Bulgar - cunoaºtere pentru toþi.
Arhive necunoscute în context cultural”

Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa a fost ina-
ugurat în 3 august 2016 ºi funcþioneazã în cadrul Bibliotecii Judeþene “Ale-
xandru ºi Aristia Aman. Rezultat în urma implementãrii unui proiect european
finanþat prin Programul de Cooperare Transfrontalierã România-Bulgaria 2007-
2013, Centrul Transfrontalier de Informaþii ºi Comunicaþii Dolj-Vratsa are ca
obiective principale: crearea unei baze de date prin digitizarea tuturor docu-
mentelor, hãrþilor, cãrþilor ºi materialelor rare aflate în patrimoniul bibliotecii ºi
al muzeelor din Craiova, la care se adaugã fondurile partenerilor din Vratsa,
dar ºi crearea premiselor propice dezvoltãrii oportunitãþilor de afaceri comu-
ne, a parteneriatelor publice la toate nivelurile, dar ºi a schimburilor sociale ºi
culturale între comunitãþile din Dolj ºi Vratsa. Valoarea totalã a proiectului a
depãºit suma de 3 milioane de euro.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” în parteneriat cu
Asociaþia Naþionalã Cultul Eroilor
„Regina Maria”, Filiala Dolj „Fraþii
Buzeºti”, organizeazã astãzi, înce-
pând cu ora 17.00,  lansarea celui
de-al ºaptelea numãr al Revistei
„Oltenia Eroicã”.

Cu acest prilej biblioteca orga-
nizeazã o expoziþie de carte intitu-
latã „Portrete de eroi ai istoriei
naþionale”.  Între titlurile expuse

menþionãm:  ***, „Epopeea Ca-
valeriei Române – Robãneºti”,
1916, Craiova, Autograf MJM,
2016; Gheorghe Buzatu, “Mareºa-
lul Antonescu, vol. 1 – Documen-
te, mãrturii ºi comentarii”, Iaºi,
Tipo Moldova, 2010; Emil Stoian,
“Branul în anii Primului Rãzboi
Mondial ºi ai Marii Uniri”, Bu-
cureºti, EIKON, 2015; Nicolae
Popescu, “Generalul Ion Draga-
lina”, Bucureºti, Editura Militarã,
1967; I.P. Þuculescu, “Regina
Maria”, Bucureºti, Editura Athe-
neu, s.a.; I.P. Þuculescu, “Mare-
ºalul Alex. Averescu”, Bucureºti,
Editura Atheneu s.a.

De asemenea, în curtea biblio-
tecii va fi vernisatã expoziþia de pos-
tere cu titlul “Craiova în Primul
Rãzboi Mondial (1916-1918).

Invitaþi: Dumitru Bãluþã, Gl. Bg.
(r); Nicolae Marinescu, profesor;
Marinel Florescu, Col. (r); Mihai
Firicã, scriitor; Moderatorul eveni-
mentului va fi Titi-Titu Vasile, pro-
fesor. Lansarea revistei va avea loc
în Sala “Acad. Dinu C. Giurescu”.

Birou Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

garia; prof. dr. Rumiana Damianova, pre-
ºedinte al Senatului Universitãþii ºi Insti-
tutului de Literaturã din Sofia, Bulgaria;
dr. doc. Alexander Iordanov, preºedinte
al Consiliului General al Institutului de Li-
teraturã din Sofia, Bulgaria; prof. dr. Di-
mitrinka Dimitrova, lector în cadrul Lec-
toratului de limbã bulgarã al Universitãþii
din Craiova; prof. dr. Daniela Andrei. Par-
ticipã: studenþi ai Universitãþii din Craio-
va; elevii clasei a IX-a de la Colegiul Naþi-
onal “Elena Cuza”, coordonaþi de profe-
sorii Ileana Trincã ºi Monica Bunta.

Evenimentul se va desfãºura la Centrul
Transfrontalier de Informaþii ºi Comunica-
þii Dolj Vratsa, situat în Municipiul Craiova,
str. Jieþului, nr. 21.

Birou Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!
Consiliul local al comunei Ciupercenii

Noi, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post contractual vacant de
muncitor calificat (sudor), în cadrul comparti-
mentului deservire generalã, pe duratã nede-
terminatã. Concursul trebuie sã îndeplineas-
cã cumulativ urmãtoarele condiþii prevãzute
în HG 286/ 2011. Studii medii: vechime în mun-
cã de minim 5 ani. Concursul se organizeazã
la sediul Primãriei Ciupercenii Noi, judeþul Dolj,
strada Dunãrii nr. 2, în data de 10 ianuarie
2018. ora 11.00, proba   scrisã ºi în data de 12
ianuarie 2018, ora 11.00 inteviul. Dosarele de
înscriere la concurs se vor depune  la sediul
primãriei în maxim 10 zile lucrãtoare de la pu-
blicare ºi trebuie sã conþinã documentele, pre-
vãzute în HG 286/ 2011. Condiþiile de partici-
pare la concurs, bibliografia stabilitã ºi alte
relaþii suplimentare se pot obþine la sediul pri-
mãriei sau la telefon: 0251/ 321.002.

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj organizeazã concurs
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi de natu-
rã contractualã de execuþie vacante: 2 posturi
Educator (1/2  normã), 4 posturi Educator (nor-
mã întreagã) ºi 21 posturi Instructor educaþie
(normã întreagã),  în data de 10 ianuarie 2018,
ora 10.00 -  proba scrisã ºi în data de 12 ianua-
rie 2018, ora 14:00 - interviul. Condiþii generale
de participare la concurs: Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile generale prevãzute la
art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modi-
ficãrile ulterioare. Condiþii specifice de partici-
pare la concurs: -2 posturi Educator (1/2 nor-
mã): - studii universitare absolvite cu diplomã
de licenþã în ramura de ºtiinþã Arte, într-unul
din domeniile de licenþã: Arte vizuale, Teatru ºi
artele spectacolului, Cinematografie ºi media,
Muzicã. - 4 posturi Educator (normã întreagã):
- studii universitare absolvite cu diplomã de
licenþã în domeniul sociouman; - modulul psi-
hopedagogic. - 21 posturi Instructor educaþie
(normã întreagã): - studii minim medii. Biblio-
grafia ºi actele solicitate candidaþilor pentru
dosarul de înscriere se afiºeazã la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþa Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj ºi pe site-ul Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, în termen de
10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentu-
lui anunþ, respectiv pânã pe data de 29.12.2017.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, la numãrul de telefon 0251/
407009 sau accesând pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu prevederile

art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespun-
zãtor funcþiilor contractuale ºi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publi-
ce, aprobat prin Hotãrârea nr. 286/2011, ast-
fel cum a fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr. 1027/2014, Direcþia Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj organizeazã concurs la
sediul din Craiova, str. Constantin Lecca nr.
32, pentru ocuparea a 8 (opt) posturi vacan-
te în regim contractual, pe perioadã nede-
terminatã, de „paznic”, în cadrul Serviciului
Pazã. Concursul pentru ocuparea posturilor
vacante va consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor de înscrie-
re – 29.12.2017 ora 1200 - proba scrisã  -
09.01.2018 ora 10oo - interviul – 12.01.2018
ora 10oo. Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-
cadru, în vederea participãrii la concurs, can-
didatul trebuie sa îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: Condiþii generale: a) are cetãþenia
românã, cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi domiciliul
în România; b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã reglementatã
de prevederile legale; d) are capacitate de-
plinã de exerciþiu; e) are o stare de sãnãtate
corespunzãtoare postului pentru care can-
dideazã, atestatã pe baza adeverinþei medi-
cale eliberate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; f) îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechi-
me sau alte condiþii specifice potrivit cerin-
þelor 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 le-
gãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptui-
rea justiþiei, de fals ori a unor fapte de co-
rupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia situaþiei în
care a intervenit reabilitarea. Condiþii spe-
cifice: - studii medii/generale si atestat pro-
fesional pentru paza; Dosarele de înscriere
la concurs se vor depune pânã pe data de
28.12.2017, orele 15.30 la sediul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj, din Cra-
iova, str. Constantin Lecca, nr. 32. Detalii
privind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la avizierul Direc-
þiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj ºi Com-
partiment Resurse Umane-persoanã de
contact, Brãiloiu Lenuþa sau Berceanu Flo-
rentina Laura, la telefon  0251/415841.

Anunt public privind depunerea solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu.S.C. NITE-
LA IMPEX S.R.L. reprezentatã prin SCAICEA-
NU ALEXANDRU anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul “REALIZARE PLAT-
FORMÃ BETONATA DE TIP RUTIER ªI IM-
PREJMUIRE TEREN“, propus a fi amplasat în
Mun. Craiova, Str. Ionel Teodoreanu, nr. 4H,
Jud. Dolj. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul autoritãþii competen-
te pentru protecþia mediului Dolj din str. Petru
Rareº, nr. 1, Mun. Craiova, în zilele de luni-joi,
între orele 08:00 – 16:30 ºi vineri între orele
08:00 – 14:00. Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului Dolj.

ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazul”, cu
sediul în CRAIOVA, str. arh. Duiliu Marcu,
nr. 16, tel/fax: 0251/588429, Cod fiscal
17105826,în conformitate cu prevederile art.
26 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri pro-
prietate publicã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare care precizeazã cã: (1) Proce-
dura de licitaþie se poate desfãºura numai
dacã în urma publicãrii anunþului de licitaþie
au fost depuse cel puþin 3 oferte valabile; (2)
În cazul în care în urma publicãrii anunþului
de licitaþie nu au fost depuse cel puþin 3 oferte
valabile, concedentul este obligat sã anule-
ze procedura ºi sã organizeze o nouã licita-
þie. ANUNÞÃ ANULAREA LICITAÞIEI PUBLI-
CE prevãzutã pentru data de 11.12.2017, ce
avea ca obiect închirierea spaþiului S1 - su-
prafaþa 3 mp, situat în Craiova, str. arh. Dui-
liu Marcu, nr. 16, clãdirea A, parter, cu desti-
natia de comercializare produse alimentare.
Data ºi locul de desfãºurare a unei noi licita-
þii publice: 05.01.2017, ora 10.30, la sediul
ªcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Craio-
va, str. arh. Duiliu Marcu, nr. 16, Sala de pro-
iecte, parter. Detalii suplimentare ºi anunþul
detaliat privind organizarea noii proceduri de
închiriere prin licitaþie publicã gãsiþi pe site-
ul www.scoalamihaiviteazulcraiova.ro ºi la tel.
0251/588.429.

GLÃVAN ADRIAN ªI BULUGIU CON-
STANTIN - DAN anunþã propunerea prelimina-
rã privind: elaborare PUZ „RECONSIDERAREA
FUNCÞIUNILOR ÎN ZONA CUPRINSÃ ÎNTRE
B.dul DACIA ªI STR. FÃGÃRAª„ ÎN VEDEREA
CONSTRUIRII UNUI IMOBIL D+P+2+M CU
DESTINAÞIA BLOC DE APARTAMENTE BD. DA-
CIA NR.60E ªI STR. FÃGÃRAª NR.61I. Publi-
cul este invitat sã transmitã observaþii asupra
documentelor expuse disponibile pe www.pri-
mariacraiova.ro secþiunea informaþii utile – ur-
banism pânã la data de 08.01.2018 la sediul
Primãriei Municipiului Craiova str. A.I. Cuza nr.7.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu!
PRIMARIA Cîrlogani, cu sediul în localita-

tea Cîrlogani, strada Centralã, numãrul 104,
Judeþul Olt, organizeazã concurs pentru ocu-
parea urmãtorului post aprobat prin HG nr.286/
2011, modificat ºi completat de HG nr.1027/
2014. Denumirea postului: Asistent medical co-
munitar- Compartiment Asistenþã socialã ºi au-
toritate tutelarã- contractual. Condiþii specifice
de participare la concurs: nivelul studiilor: mi-
nim ªcoalã postlicealã sanitarã, vechimea
postului: minim 1 an. Data, ora ºi locul de des-
fãºurare a concursului: Proba scrisã: data de
11.01.2018, ora 10.00, la sediul instituþiei. Pro-
ba de interviu: data de 12.01.2018, ora 10.00,
la sediul instituþiei. Data limitã pânã la care can-
didaþii vor depune actele pentru dosarul de
concurs este  de 29.12.2017, la sediul institu-
þiei. Date contact: Comuna Cîrlogani strada Cen-
tralã, numãrul 104, Judeþul Olt tel.0249.474.611.

S.C. CASSIA BUSINESS S.R.L. titular al
proiectului “ Construire halã depozitare ºi pro-
ducþie industrialã nepoluantã, platformã beto-
natã” anunþã publicul interesat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadrare de cãtre APM Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã, proiectul pro-
pus a fi amplasat în comuna, Cârcea, str. Silo-
zului, nr. 30, jud. Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, în zilele de L-J, între orele 800-1600, ºi Vi-
neri orele 800-1400 , precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de pe internet office@apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 18.12.2017.

S.C. AZALIS SRL prin reprezentant Smã-
rãndescu Bogdan anunþã propunerea prelimi-
narã privind elaborare PUZ „MODIFICAREA RE-
GLEMENTÃRILOR URBANISTICE ALE ZONEI
CUPRINSE ÎNTRE BD. NICOLAE TITULESCU,
STR. POPOVENI ªI STR. EMIL RACOVIÞÃ ÎN
VEDEREA CONSTRUIRII UNEI STAÞII ALIMEN-
TARE CARBURANÞI ªI CLÃDIRE BIROURI
S+P+1E. Publicul este invitat sã transmitã ob-
servaþii asupra documentelor expuse disponi-
bile pe www.primariacraiova.ro secþiunea in-
formaþii utile – urbanism pânã la data de
08.01.2018 la sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova str. A.I. Cuza nr.7.

Cãminul pentru Persoane Vârstnice Cra-
iova organizeazã în data de 05.01.2018 con-
curs de ocupare a unui post de kinetoterapeut
principal pe perioadã determinatã pânã la data
de 01.07.2019. Condiþiile de participare ºi bi-
bliografia sunt afiºate la sediul Instituþiei: Cra-
iova, str, Tabaci, nr.3. Relaþii suplimentare la
telefon: 0251/ 533.578 interior 104.

OFERTE DE SERVICIU
Birou Notarial anga-
jeazã secretar nota-
rial. Cerinþe: cunoºtin-
þe Word, Excel, expe-
rienþa constituie avan-
taj. Cv-urile se depun
la adresa de e-mail: bi-
rou.jobs@yahoo.com.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecomanda-
te, 1/4, zona Puºkin. Te-
lefon: 0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bucu-
reºti, Prelungirea Ghen-
cea. Telefon: 0722/
244.888.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3 ca-
mere, confort 1 sporit,
Bulevardul Dacia, etaj
3/4, poziþie deosebitã.
Telefon: 0771/504.064.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Tele-
fon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan ca-
dastru, vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stradale.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren agricol spa-
tele Metro ºi teren agri-
col Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon: 0251/
548.870.
Vând 10 ha pãdure ste-
jar 100-110 ani comuna
Bãrbãteºti - Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei stra-
da Carpenului cu gard ºi
cabanã. Telefon: 0752/
641.487.
Vând pãdure de salcâm
7800 mp în comuna Al-
beni, judeþul Gorj cu
7000 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând  1000 mp
Cîrcea lângã Complex
Magnolia ºi 5000 mp -
Gara Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q Fort.
Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãi-
le Govora, toate utilitãþile,
împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/ 408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.

Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3
piese) Telefon: 0729/
684.222.

Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, televi-
zor Toshiba Telefon:
0762/183.205.

Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electricã
de fãcut pâine “Alasca”
– 70 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând frigider „ZIL” puþin
folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.

Vând combinã frigorifi-
cã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiuve-
tã fontã bucãtãrie, ca-
lorifer fontã 5 elemenþi.
Telefon: 0728/011.731.
Vând taburele din pal
melaminat culoare gri -
12 bucãþi. Telefon: 0728/
911.350.

Vând cuptor electric ne-
folosit. Preþ 250 lei. Tele-
fon: 0775/383.003;
0351/805.288.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând frigider Arctic,
funcþionabil, ladã frigo-
rificã cu trei sertare
funcþionabilã, ambele
400 lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând jgheaburi galvani-
zate lungime 3,4m x 20
lei/ bucãþi, 2 tuburi be-
ton 1100 mm, tub az-
bociment D 220x2500
mm, Telefon: 0766/
598.880.
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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, 13 decembrie 2017

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând bicicletã de bãrbat
normalã româneascã
bine întreþinutã, saltea
de 2x1,20 pe arcuri. Te-
lefon: 0251/464.043.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alter-
nator 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul Fla-
cãra. Telefon: 0251/
427.583.

Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei bu-
cata, maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcute noi
cimitirul Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/ 956.600.

PIERDERI
PIERDUT carnet de stu-
dent eliberat de Faculta-
tea de Agronomie Craio-
va pe numele Diaconu
Mihãiþã. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

1. CFR Cluj 21 15 4 2 34-10 49
2. FCSB 21 13 5 3 43-14 44
3. Craiova 21 11 7 3 34-22 40
4. Botoºani 21 10 5 6 25-21 35
5. Viitorul 21 10 4 7 29-17 34
6. Astra 21 9 7 5 29-20 34
7. Dinamo 21 10 3 8 31-22 33
8. CSMP Iaºi 21 7 6 8 24-28 27
9. ACS Poli 21 6 7 8 18-30 25
10. Chiajna 21 7 2 12 28-28 23
11. Voluntari 21 5 7 9 17-25 22
12. Sepsi 21 4 3 14 13-37 15
13. Mediaº 21 2 8 11 9-31 14
14. Juventus 21 1 6 14 11-41 9

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXI- a
Juventus – Astra 0-1

A marcat: Ioniþã 51 – pen.
Viitorul – Chiajna 3-0

Au marcat: Þucudean 31, 45, Eric 78 – pen.
CFR Cluj – ACS Poli 1-0

A marcat: Vinicius 45.
Gaz Metan – „U” Craiova 0-0

FC Botoºani – FCSB 0-3
Au marcat: Gnohere 45, Man 59, Tãnase 90.

Sepsi – CSMP Iaºi 2-1
Au marcat: I. Fulop 45 – pen., Astafei 85 / Thiaw 24 – aut.

Dinamo – FC Voluntari 2-0
Au marcat: Anton 7, Katsikas 15.

Calancea – Mai mult a înghe-
þat în poartã, dar a rãmas înghe-
þat ºi la ocazia din prelungiri, când
Golubovic a reluat în barã. O par-
te din vinã a avut-o ºi Popov, dar
ºi ieºirea moldoveanului a fost
neinspiratã.
Screciu – A jucat destul de

bine, pe construcþie este mai bun
decât Datkovic. Pare mai protejat
în acest sistem cu 3 stoperi, nu
are responsabilitãþi la fel de mari
ca la închidere, unde oricum Ma-
teiu ºi Zlatinski sunt peste el. A
jucat fundaº ºi la naþionala de ju-
niori, în sistem cu 4 pe fund ºi a
fãcut-o foarte bine. E un tânãr
cãruia trebuie sã i se gãseascã loc
în echipã, având potenþial enorm
la nici 18 ani.
Kelic – N-a avut mari proble-

me de rezolvat în apãrare, doar o
datã l-a asistat pe Golubovic la o
loviturã de cap a acestuia, în pri-
ma reprizã. S-ar aºtepta mai mult
de la el la faze fixe în careul ad-

Vãtãjelu: „Bãieþii trebuie sãVãtãjelu: „Bãieþii trebuie sãVãtãjelu: „Bãieþii trebuie sãVãtãjelu: „Bãieþii trebuie sãVãtãjelu: „Bãieþii trebuie sã
depãºeascã obstacolul CFR”depãºeascã obstacolul CFR”depãºeascã obstacolul CFR”depãºeascã obstacolul CFR”depãºeascã obstacolul CFR”
Fostul cãpitan al Universitãþii Craiova a profitat de

întreruperea campionatului în Cehia pentru a-ºi vizita
foºtii colegi ºi pentru a vedea noul „Ion Oblemenco”

Revenit în þarã dupã terminarea
turului campionatului în Cehia, fos-
tul cãpitan al ªtiinþei, Bogdan Vã-
tãjelu, ºi-a vizitat foºtii colegi la
antrenament, ocazie cu care a vã-
zut ºi noul „Ion Oblemenco”, îm-
preunã cu soþia ºi fiica sa, care a
venit pe lume chiar anul acesta. În
vârstã de 24 de ani, Vãtãjelu a fost
folosit în acest campionat ca aripã
stânga de antrenorul italian al Spar-
tei Praga, Andrea Stramaccioni, cel
care a antrenat-o ºi pe Inter Mila-
no. Vãtãjelu se bucurã de parcur-
sul Universitãþii Craiova din acest
campionat, spunând cã echipa are
încã ºanse sã se batã la titlu, în ciu-
da punctelor pierdute în ultima pe-
rioadã la Botoºani ºi Mediaº. „Ju-
cãtorii trebuie sã depãºeascã ob-
stacolul cu CFR Cluj. În tur nu au
câºtigat cu ei ºi trebuie acum. Ar
fi bine sã câºtige ºi cu Steaua, ca
sã treacã de acest complex. Sta-

dionul este extraordinar, am vãzut
cã ºi cu echipele din coada clasa-
mentului au fost 20.000 de oameni
în tribune. Asta conteazã mult pen-
tru o echipã. Când suporterii te
împing de la spate este altceva, mai
ales cã oltenii ºtiu sã punã presiu-
ne pe adversari ºi pe arbitrii... câ-
teodatã. Cred cã mai sunt ºanse la
titlu pentru ªtiinþa, nu este nimic
pierdut” a spus Bogdan Vãtãjelu la
digisport. În 104 meciuri în tricoul
ªtiinþei, Vãtãjelu a marcat 8 goluri,
fiind cãpitanul echipei înainte de
transferul în Cehia, pentru 1,4 mi-
lioane de euro.

Vrea sã prindã naþionala în 2018
În 2018, Vãtãjelu îºi doreºte sã

prindã un loc de titular ºi în naþio-
nalã, el fiind urmãrit la un meci de
Adrian Mihalcea, unul dintre secun-
zii lui Cosmin Contra. Chiar dacã
a mai fost convocat la lot, Vãtãjelu

nu a apucat sã debuteze ofi-
cial în tricolor. „Naþionala este
unul dintre obiectivele mele
pentru 2018. A fost întot-
deauna pe primul loc pentru
mine. ªi aºa va fi ºi de acum
înainte. Dacã nu voi juca pen-
tru naþionalã e ca ºi cum nu
aº fi fost fotbalist profesio-
nist. Sper ca la urmãtoarea
acþiune sã fiu acolo. Am avut
o discuþie cu Adrian Mihalcea.
Mi-a zis cã va încerca sã ur-
mãreascã cât mulþi jucãtori
din strãinãtate ºi din þarã ºi cã
eu mã numãr printre ei. Voi fi
urmãrit ºi în continuare”.

Vãtãjelu recunoaºte cã at-
mosfera nu este una grozavã
la Sparta Praga, antrenorul
Stramaccioni fiind contestat
de suporteri, dupã parcursul sub
aºteptãri. Dupã 16 etape din cam-
pionatul Cehiei, Sparta Praga se aflã
pe locul 5, cu 28 de puncte, la 18
puncte în urma liderului Viktoria
Plzen. Bogdan Vãtãjelu a jucat în
acest sezon 12 meciuri în toate
competiþiile pentru Sparta Praga ºi

a marcat un gol în Cupa Cehiei,
oferind însã ºi zece assist-uri. ”O
sã continui la Sparta, îmi doresc
sã am continuitate la o echipã, sã
rãmân 3-4 ani, ca ºi la Craiova, nu
sã schimb mereu clubul. Am învã-
þat ºi destule cuvinte în limba cehã,
este un semn de respect pentru þara

unde joci, am vãzut cã ºi Gustavo
a fãcut acelaºi lucru la Craiova. E
adevãrat, situaþia la Sparta nu e una
extraordinarã. S-au fãcut investiþii
mari, Sparta Praga este cel mai
mare club din Cehia ºi rezultatele
nu sunt deloc pe mãsurã” a spus
jucãtorul oltean.

Alb-albaºtrii sub lupã

vers. S-a accidentat ºi ar putea
lipsi cu CFR, el l-a lovit cu capul
pe Olaru. Sunt soluþii acolo, cam
tot de nivelul lui, mai ales cã ºi
Tiago ar putea reveni.
Briceag – Se aºtepta ca banda

stângã, cu el ºi Bancu, sã conti-
nue prestaþia din a doua reprizã a
meciului cu Viitorul, dar rar a apã-
rut în ofensivã. Bunã acþiunea din
prima reprizã, dar Dimitrov n-a
speculat-o.
Dimitrov – Cu Afumaþiul juca-

se bine, acum a fost cel mai slab
alb-albastru. S-a ferit de câteva ori
sã punã piciorul, inclusiv la ocazia
mare din prima parte. N-a reuºit o
centrare bunã. În apãrare a fost
jalon, bine cã nu au avut mai multe
acþiuni gazdele!
Mateiu – De ziua lui, a fost cel

mai bun jucãtor al Craiovei la Me-
diaº. A alergat mult, pe un teren
îngheþat, a luat ºi acþiuni pe cont
propriu. A avut ºi un ºut de la dis-
tanþã, dar pe direcþia portarului.

Zlatinski – N-a fãcut un meci
deosebit, a fost mai discret ca de
obicei. A ratat cea mai mare oca-
zie, în repriza secundã, n-a nime-
rit mingea centratã de Bãluþã în
careul mic.
Bancu – Învãluirile sale nu au

mai adus plusul aºteptat, superio-
ritate în bandã ºi centrãri eficien-
te. A avut un ºut din afara careu-
lui, de pe loc, dar n-a prins poarta.
N-a fost ieºit din joc ca la Boto-
ºani, dar în acelaºi timp departe de
prestaþia anterioarã, cu Viitorul.
Gustavo – N-a fost inspirat,

putea sã recentreze pentru Mate-
iu la pasa lui Bãluþã, în prima re-
prizã. A mai avut apoi un ºut, dar
n-a lovit bine mingea, deºi era pe
stângul.
Mitriþã – ªi-a asumat respon-

sabilitãþi, a coborât la mijloc sã-ºi
ia mingi, dar nu prea a gãsit nici el
soluþii prin desiºul medieºean. Exe-
cuþia de la penalty n-a fost idealã,
a tras unde o fãcuse ºi cu o sãptã-
mânã în urmã, plasat, dar destul
de încet. Pleºca este unul dintre cei
mai buni portari la penalty. Totuºi,
când e vorba de un penalty în ulti-
mul minut, nu riºti, tragi tare, pe
centrul porþii chiar.
Bãluþã – N-a fãcut un meci

prea bun, a centrat de câteva ori
bine, dar la finalizare n-a mai apã-
rut decât o datã, pe final, la o pasã
a lui Mateiu, când a tras în plasa
lateralã. A fost în general blocat
bine de adversari.
Popov – A fost depãºit de Go-

lubovic la duelul din prelungiri, se
vede cã nu are ritm de joc.
Roman – N-a realizat mare lu-

cru, de semnalat doar mingea scoa-

sã din careu în prelungiri, dupã
bara lui Golubovic.
Bãrbuþ – A jucat puþin ºi a rea-

lizat maximum, scoþând penalty la

faza din ultimul minut. A intrat bine
cu Afumaþi, a marcat cu Viitorul, a
scos penalty la Mediaº, poate me-
ritã mai multe minute.
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