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- Meteorologii ne spun cum
o sã fie vremea. De ce, Popes-
cule, nu ne spune nimeni cum
or sã fie vremurile?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

ÎnchisoareÎnchisoareÎnchisoareÎnchisoareÎnchisoare
cu suspendarecu suspendarecu suspendarecu suspendarecu suspendare
pentru romii carepentru romii carepentru romii carepentru romii carepentru romii care
s-au încãierats-au încãierats-au încãierats-au încãierats-au încãierat
lângã Curtealângã Curtealângã Curtealângã Curtealângã Curtea
de Apel Craiovade Apel Craiovade Apel Craiovade Apel Craiovade Apel Craiova

eveniment / 4Poliþia LocalãPoliþia LocalãPoliþia LocalãPoliþia LocalãPoliþia Localã
Craiova: PesteCraiova: PesteCraiova: PesteCraiova: PesteCraiova: Peste
1.000 de maºini,1.000 de maºini,1.000 de maºini,1.000 de maºini,1.000 de maºini,
ridicate anulridicate anulridicate anulridicate anulridicate anul
trecuttrecuttrecuttrecuttrecut

Deºi mãsura de ridicare a
maºinilor parcate neregula-
mentar a fost instituitã abia de
la mijlocul lunii august, peste
1.000 de autovehicule au fost
ridicate pânã la sfârºit de an.
Potrivit unui raport al Poliþiei
Locale Craiova, în anul 2017,
poliþiºtii cu atribuþii în dome-
niul circulaþiei au dispus ridi-
carea unui numãr de 1.027 au-
tovehicule, ce încalcau preve-
derile O.U.G. nr. 195/2002 ac-
tualizatã, privind circulaþia pe
drumurile publice.
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În vecinãtatea Aeroportului
Internaþional Craiova,

O unitate pentruO unitate pentruO unitate pentruO unitate pentruO unitate pentru
intervenþii înintervenþii înintervenþii înintervenþii înintervenþii în
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Potrivit reprezentanþilor Ca-
sei de Asigurãri de Sãnãtate
Dolj, toþi cei 407 medici de fa-
milie din judeþ au semnat acte-
le adiþionale la contractele cu
CAS. Aºadar, începând de ieri,
activitatea cabinetelor a rein-
trat în normal, iar pacienþii pri-
mesc din nou trimiteri ºi reþete
compensate. Mai complicatã
este însã situaþia la nivel naþi-
onal. Ieri, s-a încheiat perioada
de semnare a actelor adiþionale
de prelungire pentru trimestrul
întâi al anului 2018 a contracte-
lor încheiate de furnizorii de
servicii medicale...
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Oltyre, Cervina, Redias, Cerealcom, sunt fir-
me comerciale cu profil precumpãnitor cerea-
lier, de ani buni consacrate în peisajul econo-
miei agrare doljene. Lângã ele, pe un alt palier,
Domeniile Coroanei, un brand al judeþului. Toate
legate de numele lui Mihai Anghel, devenit un
reper în noua civilizaþie a câmpiei doljene. Con-
teazã la nivelul þãrii, în orice enumerare, ca un
trader de seamã, în producþia ºi comerþul cu
cereale, un promotor al noului ºi de ce nu o bu-

solã, care aratã multora pe unde se aflã. Nu ac-
ceptã, în ruptul capului, nicio elogiere, de cir-
cumstanþã. Dupã cum nu îi place sã fie bârfit,
aiurea, cum crede cã se mai întâmplã, prin pãr-
þile locului. Gestioneazã cu tact, mai degrabã
competenþã, o moºie întinsã pe vreo 25 de mii
de hectare, pe care se practicã de ani buni o agri-
culturã intensivã, de-a dreptul performantã, prin
randamentele înregistrate an de an la unitatea
de suprafaþã. ªi s-a dus departe.
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Boc, Bodog

ºi Dâncu,

martori  la DIICOT

în dosarul

medicului

Mihai Lucan
Emil Boc, Florian Bodog ºi

Vasile Dâncu au fost citaþi la
DIICOT ca martori în dosarul
medicului Mihai Lucan, au
precizat surse judiciare pentru
MEDIAFAX. Pe de altã parte,
cei trei susþin cã nu au primit
documentele prin care erau
chemaþi la structura de
parchet. Surse judiciare au
precizat, pentru MEDIAFAX,
cã citaþiile au fost trimise în
urmã cu mai multe zile.
Contactaþi de MEDIAFAX,
fostul premier Emil Boc,
fostul vicepremier Vasile
Dâncu ºi ministrul Sãnãtãþii
au precizat cã nu au primit
citaþiile de la procurori.
Sursele citate susþin cã nu
este exclus ca aceºtia sã fie
aduºi la audieri pe baza unui
mandat de aducere. Emanuel
Ungureanu, vicepreºedintele
Comisiei de Sãnãtate din
Camera Deputaþilor ºi omul
de la care a pornit dosarul
doctorului Mihai Lucan, a
fãcut, timp de 3 ore, mai
multe declaraþii, miercuri, la
DIICOT, susþinând cã sunt
implicaþi ministrul Florian
Bodog, primarul Emil Boc
sau Gheorghe Funar. “A fost
ajutat de Emil Boc. Nu fãcea
Lukmed fãrã domnul Boc,
care a fost operat ºi la stat ºi
la privat. (...) Credeþi cã
existã vreo chitanþã în acest
sens? Boc l-a numit consilier
personal pe doctorul Lucan.
Vãzând ce personaj malefic
este Lucan, mã întreb ce l-a
învãþat pe domnul Boc. Am
fãcut o sesizare sã fie anche-
tat domnul Boc, domnul
Funar “, a declarat deputatul
USR, Emanuel Ungureanu,
la sediul DIICOT.
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Premierul Mihai Tudose a anun-
þat, în interiorul partidului, cã do-
reºte restructurarea Guvernului. El
a evitat, recent, sã se poziþioneze
în raport cu oportunitatea unui
congres extraordinar al PSD, dar
a afirmat cã ”oricând o discuþie de
tip doctrinar în partid este bineve-
nitã. Când va fi, cum va fi, când
vom stabili cã este necesar... vã
vom anunþa”.

Preºedintele executiv al PSD,
Niculae Bãdãlãu, s-a poziþionat de
partea premierului, susþinând cã
este nevoie de o restructurare a
Guvernului, care ar urma sã aibã
16-17 ministere. Mai mult, Bãdã-
lãu a spus cã ar fi oportunã orga-
nizarea un congres al social-demo-
craþilor. ”A existat o discuþie, o
declaraþie publicã a domnului pre-
ºedinte Dragnea, în care a spus cã

Preºedintele Klaus Iohannis par-
ticipã  astãzi la ºedinþa Consiliului
Superior al Magistraturii, în care

Preþurile producþiei industria-
le au crescut, în medie, cu 4,5%
în luna noiembrie 2017 faþã de
aceeaºi lunã din 2016 ºi cu 0,5%
faþã de luna anterioarã, reiese
dintr-un comunicat transmis joi
de Institutul Naþional de Dtatisti-
cã (INS). „În luna noiembrie
2017, preþurile producþiei indus-
triale pe total (piaþa internã ºi piaþa

„Este foarte importat un Con-
gres în viaþa oricãrui partid, mai
ales în viata Partidului Social De-
mocrat. Este bine sã ne vedem, sã
discutãm problemele, sã spunem
ce vrem. (...) la Congres vin ºi
organizaþiile locale. E bine sã vor-
bim. Aºa se însãnãtoºeºte viaþa
partidului”, a declarat vicepreºedin-

Guvernului: Premierul Mihai TGuvernului: Premierul Mihai TGuvernului: Premierul Mihai TGuvernului: Premierul Mihai TGuvernului: Premierul Mihai Tudose vrea mai puþineudose vrea mai puþineudose vrea mai puþineudose vrea mai puþineudose vrea mai puþine
ministere, dar Liviu Dragnea se împotriveºteministere, dar Liviu Dragnea se împotriveºteministere, dar Liviu Dragnea se împotriveºteministere, dar Liviu Dragnea se împotriveºteministere, dar Liviu Dragnea se împotriveºte

Premierul Mihai Tudose îºi doreºte un Executiv cu mai
puþine ministere, însã ºeful pe linie de partid, Liviu Drag-
nea, se împotriveºte, miercuri dând un semnal clar, prin
intermediul Facebook, cã intenþioneazã sã o înlocuiascã

pe Doina Panã cu un alt social-democrat.

ne propunem o restructurare a
ministerelor. (...) Reorganizarea
guvernului asta ºi înseamnã (co-
masarea ministerelor - n.r.). Am
mai auzit povestea asta cã reorga-
nizezi sã-l mãreºti. Nu, reorgani-
zezi pentru a-l micºora. Probabil
Ministerul Apelor va fi comasat la
Mediu, aºa cum a fost foarte mult
timp”, a declarat pentru MEDIA-
FAX preºedintele executiv al PSD,
Niculae Bãdãlãu. El a mai spus cã
decizia de comasare va fi luatã
într-o ºedinþã a Comitetului Exe-
cutiv Naþional al PSD.

Conducerea PSD a convocat,
luni, de la ora 14.00, ºedinþa Co-
mitetului Executiv Naþional, potri-
vit unor surse social-democrate,
pentru a lua o decizie dupã ce Doi-
na Panã a demisionat din funcþia
de ministru al Apelor ºi Pãdurilor.

”ªedinþa Comitetului Executiv al
PSD a fost convocatã luni, 8 ia-
nuarie, de la ora 14.00, la sediul
central al partidului”, au precizat
pentru MEDIAFAX surse social-
democrate. Convocarea ºedinþei
Comietului Executiv a fost anun-
þatã, iniþial, de preºedintele Parti-
dului Social Democrat, Liviu Drag-
nea. “Îi mulþumesc doamnei mi-
nistru Doina Panã pentru activita-

tea deosebitã depusã în Guvernul
României! #RadarulPãdurilor, Co-
dul #silvic, diminuarea defiriºãri-
lor ilegale, toate acestea ºi multe
altele nu ar fi fost posibile fãrã im-
plicarea doamnei ministru! Propu-
nerea pentru noul ministru va fi
stabilitã în cadrul Comitetului Exe-
cutiv Naþional, care va fi convo-
cat zilele urmãtoare”, a scris mier-
curi, pe Facebook, Liviu Dragnea.

“Organizarea unui Congres ar “însãnãtoºi” viaþa PSD”
Preºedintele executiv al PSD Niculae Bãdãlãu a declarat, ieri,

pentru MEDIAFAX, cã organizarea unui Congres ar ”însãnãtoºi”
viaþa PSD, afirmând cã este bine ca social-democraþii sã discute

despre problemele pe care le au ºi spunã ce vor sã facã.

tele PSD Niculae Bãdãlãu, pentru
MEDIAFAX. Niculae Bãdãlãu a
precizat cã structura Guvernului
urmeazã sã fie decisã în Comitetul
Executiv al PSD, nu la Congres.

Europarlamentarul Cãtãlin Ivan
a scris, ieri, cã un Congres extra-
ordinar al PSD ar avea scopul de a
suprima orice formã de opoziþie din

partid, adãugând cã strategia îi este
propusã liderului Liviu Dragnea de
consultanþi din afara þãrii, dar cã
acesta nu va accepta. „Sunt con-
vins cã o astfel se strategie îi este
propusã lui Liviu Dragnea de cãtre
unii consultanþi de prin afarã þãrii,
scopul fiind acela de a-i întãri po-
ziþia în partid ºi de a omorî defini-
tiv orice formã de opoziþie. În Ro-
mânia încã funcþioneazã principiul
“câºtigãtorul ia totul”, sau, varian-
ta comunistã, “nu eºti de acordul
cu ºeful, eºti împotriva partidului”.
O astfel de strategie ar avea ºanse
de reuºitã, chiar ºi aºa minime,
dacã Dragnea ar fi un lider cura-
jos. Un om care foloseºte interpuºi
în orice, afaceri sau politicã, toate

deciziile sale importante fiind anun-
þate de alþii, care nu ºi-a asumat
nicio lupta directã cu nimeni, pre-
ferând sã se facã util, sã joace ro-
lul de prieten ºi apoi sã-ºi împingã
adversarul pe scãri, nu are nici pe
departe profilul pentru o astfel de
strategie. Îl vãd mai degrabã pe
Dragnea în Madagascar, decât sã
vinã din nou în faþã membrilor de
partid, al tuturor membrilor de par-
tid, sã-ºi depunã mandatul ºi sã le
cearã din nou votul. De datã asta
ar avea sigur concurenþã ºi s-ar
deschide spre discuþie subiecte la
care nici Liviu Dragnea, nici cei
câþiva din jurul lui, nu ar vrea sã
rãspundã”, a scris Cãtãlin Ivan, pe
pagina sa de Facebook.

Preþurile din industrie au crescut cu 4,4%
în noiembrie 2017 faþã de aceeaºi lunã din 2016

externã) au cres-
cut cu 0,5% faþã
de luna octombrie
2017. Comparativ
cu luna noiembrie
2016, preþurile
producþiei indus-
triale pe total (pia-
þa internã ºi piaþa
externã) au cres-
cut cu 4,4%”, se
aratã în comuni-
catul INS. Preþu-

rile producþiei industriale, în no-
iembrie 2017 faþã de noiembrie
2016, au crescut astfel: în indus-
tria bunurilor intermediare cu
5,1%; în industria bunurilor de
capital cu 2,9%; în industria bu-
nurilor de folosinþã îndelungatã
cu 3,8%; în industria bunurilor
de uz curent cu 3,9%; în indus-
tria energeticã cu 5,5%.

Preºedintele Klaus Iohannis participã astãzi
la ºedinþa CSM unde se va alege noua conducere

se va discuta raportul de activitate
al Consiliului ºi se va alege noua
conducere.  În cadrul acestei

ºedinþe, Consiliul Supe-
rior al Magistraturii va
alege, din rândul mem-
brilor judecãtori ºi pro-
curori, preºedintele ºi
vicepreºedintele institu-
þiei pentru anul 2018.
Potrivit reprezentanþilor
CSM, pânã în prezent
niciun membru nu ºi-a
depus candidatura, ofi-
cial. În 2017, Consiliul
a fost condus de jude-
cãtorul Mariana Ghena
(preºedinte) ºi procuro-
rul Cristian Ban (vice-
preºedinte), fiind ºi pri-
mul an dupã alegerile
care au dus la o nouã
componenþã a CSM.
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Oameni
pe sprânceanã

Dacã ceea ce a fost anul trecut
s-ar putea sã nu se mai repete anul
acesta, rãmâne o discuþie deloc
strãinã înþelepþilor, cu certitudine
însã cã în staff-ul specialiºtilor,
prezidat de Mihai Anghel, e aproa-
pe literã de lege, ºi orice decizie
tehnologicã e îndelung cumpãni-
tã. De regulã, neapãrat trebuie sã-
ºi exprime pãrerea Crinu Eremia,
adminsitratorul Oltyre ºi Cereal-
com, directorul general de la Re-
dias, cu stagii vechi în producþie,
prezent de la primul þãruº, cum se
spune, în toatã povestea de suc-
ces, apoi Marin Becheanu, Gheor-
ghe ªtefan, Cãtãlin Ruican, Vale-
ria Stancu, Iliuþã Staicu, specialiºti
autentici, cu vocaþie, cam greu de
egalat în competenþã. Lângã aceº-
tia o duzinã de mecanizatori, de
mare clasã – Leu Ioan, Dan Avram,
Iulicã Roºca, Dina Adrian – cãro-
ra le sunt încredinþate utilaje su-
per-performante, din ultima gene-
raþie a tractoarelor ºi combinelor
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Oltyre, Cervina, Redias, Cerealcom, sunt firme

comerciale cu profil precumpãnitor cerealier, de ani
buni consacrate în peisajul economiei agrare dolje-
ne. Lângã ele, pe un alt palier, Domeniile Coroanei,
un brand al judeþului. Toate legate de numele lui
Mihai Anghel, devenit un reper în noua civilizaþie a
câmpiei doljene. Conteazã la nivelul þãrii, în orice
enumerare, ca un trader de seamã, în producþia ºi
comerþul cu cereale, un promotor al noului ºi de ce
nu o busolã, care aratã multora pe unde se aflã. Nu
acceptã, în ruptul capului, nicio elogiere, de circum-
stanþã. Dupã cum nu îi place sã fie bârfit, aiurea,
cum crede cã se mai întâmplã, prin pãrþile locului.
Gestioneazã cu tact, mai degrabã competenþã, o
moºie întinsã pe vreo 25 de mii de hectare, pe care
se practicã de ani buni o agriculturã intensivã, de-a
dreptul performantã, prin randamentele înregistra-
te an de an la unitatea de suprafaþã. ªi s-a dus de-
parte. Descrierea de faþã e facilã ºi oricum nu pe
gustul lui Mihai Anghel, care într-o discuþie recentã,
spre sfârºitul anului trecut, dupã un debut de dialog

John Deere, remorci Hawe, de
mare capacitate, pluguri super-per-
formante, cultivatoare aºijderea,
cam o avere costul fiecãruia. Ac-
þionând într-o altã filosofie a agro-
tehnicii tradiþionale, fãrã nicio le-
gãturã cu ceea ce se fãcea odinioa-
rã, încadrând orice lucrare în pe-
rioade cât mai scurte, s-a ajuns la
„nemulþumitoarele” producþii me-
dii de 13.000 kg porumb la ha, 6-
7 mii kg grâu la ha, 8.000 kg orz
la ha º.a.m.d.. Aspiraþiile sunt bi-
neînþeles mai înalte, cu accente pe
calitatea producþiei ºi gradul ei eco-
logic. Sã nu omitem silozurile de
60.000 de tone (12 celule a 5.000
de tone fiecare), cu activitate com-
puterizatã, de la Segarcea, care
completeazã o capacitate de sto-
care de peste 300 de tone, pe alte
amplasamente, cu conexiuni la
calea feratã ºi Dunãre.

Un sediu
care spune multe
Noul sediu al firmelor Cereal-

com, Oltyre, Redias, este unul

care atrage privirea prin robuste-
þea ºi arhitectura construcþiei, dar
ºi prin bunul gust, amplasat la ie-
ºirea din Segarcea, pe drumul
spre Drãnic. Deplin funcþional,
modern, dotat impecabil, conce-
put chiar de Mihai Anghel, pe lo-
cul unui fost atelier de reparaþii
pentru maºini agricole, curat lunã,
poate impresiona pe oricine. ªi
„oricine” înseamnã inclusiv dele-
gaþii strãine, care nu lipsesc,
aproape sãptãmânal. Nimic la în-
tâmplare, doar un bun-gust mo-
lipsitor, care semnaleazã o serio-
zitate sobrã ºi o disponibilitate la
afaceri curate, promovate de
acest holding. Pe un catarg de 65
de metri înãlþime fluturã semeþ tri-
colorul românesc, semn durabil al
competenþei autentice doljene.

Spui Segarcea, spui
Domeniile Coroanei

Vinurile – producþia 2017 –
sunt la fel de bune ca ºi cele ale
anilor precedenþi. Afirmaþia sunã
banal. Ele au totuºi o tuºã aparte,
conferitã de tenacitatea fãrã ase-
mãnare din noaptea de 21 spre 22
aprilie 2017, în ajunul Sfântului
Gheorghe, când întreg perimetrul
de 300 ha cu vie nobilã a consti-
tuit un front de confruntare cu
natura, cum nu s-a mai vãzut, la
lumina farurilor de tractoare, prin
focuri aprinse, pentru a nu se cã-
dea pradã îngheþului ameninþãtor,
din zorii zilei. Despre filmul unei
nopþi de neuitat s-a scris la vre-
mea respectivã ºi poate noaptea
aceea uluitoare ºi-a pus amprenta
pe producþia de vinuri a acestui
an, care va fi prezentã la mari

concursuri internaþionale ºi pro-
babil inclusiv la Concursul mon-
dial (11-13 mai) de la Haidian, un
district al Beijingului. Încolo, vi-
nuri alese, cu orgine controlatã,
bine structurate, fragede, care ºi-
au câºtigat o bunã reputaþie pe
piaþa internã ºi externã, în com-
petiþii delicate cu vinuri italiene,
franþuzeºti, portugheze, spaniole
ºi, mai recent, din Lumea Nouã
(SUA, America de Sud, Noua Ze-
elandã ºi Australia). Nu ºtiu dacã
Mihai Anghel este monarhist, ºi
conteazã prea puþin acest detaliu,
dar dintr-o datorie moralã, la 14
septembrie 2010, în prezenþa ex-
Regelui Mihai ºi a Principesei Mar-
gareta, a dezvelit bustul Regelui
Carol I, amplasat în faþa cramei
Domeniilor Coroanei. Gestul sãu
a fost uitat, deºi a dat bine, con-
textual discutând, pentru judeþul

Dolj. O colecþie de vinuri „Prin-
cipesa Margareta” este consacra-
tã familiei regale, în semn de res-
pect, þinând cont de istoria insoli-
tã a podgoriei, fiindcã spiritul do-
meniului s-a transmis ºi este pãs-
trat în vinoteca de la Segarcea, ce
gãzduieºte un tezaur oenologic.
Sticlele din perioada regalitãþii
poartã coroana regalã a suvera-
nului, din perioada în care au fost
elaborate, iar forma sticlelor actua-
le este inspiratã din cea de atunci.
Pledoaria lui Mihai Anghel pe
aceastã temã chiar este interesan-
tã, sau la fel de interesantã ca tot
ceea ce face cotidian, prin racor-
darea unui oraº, cu infrastructurã
timidã, la spiritul european. Fie cã
ne place sau nu, asta e realitatea,
ºi Segarcea respirã altfel, poate
mai tonic, în „actuala zodie”.

calm, a luat o coalã de hârtie ºi cu stiloul, nelipsit, a
schiþat cele douã axe, abscisa ºi coordonata cunos-
cutului sistem de coordonate carteziene, pentru a se
face înþeles în ceea ce avea sã spunã: mai exact sã
sugereze unde se poziþioneazã, într-o competiþie acer-
bã, dacã nu nebunã, ºi unde altundeva decât pe pia-
þa europeanã ºi nu numai, ca trader, încât ºi noaptea
ºtie preþul grâului sau porumbului stabilit la bursele
de profil. ªi deloc paradoxal, Segarcea – unde îºi au
sediul ºi Cerealcom ºi Cervina, dar ºi Oltyre, ºi fi-
reºte, ºi Domeniile Coroanei – a devenit încet-încet
un azimut al agriculturii doljene. Nu trebuie nedrep-
tãþite, fireºte, alte mari exploatãri agricole doljene,
cu meritele lor, dar niciuna nu are momentan com-
plexitatea sau anvergura atinsã de holdingul aflat
sub tutela nemijlocitã a lui Mihai Anghel. Niciuna nu
îºi arogã statutul de for metodologic, deºi „cu coada
ochiului” se mai trage la ceea ce face Mihai Anghel.
De tehnologiile specifice este vorba. ªi dacã el face
un lucru, de bunã seamã cã ºtie de ce îl face. E de
luat în seamã. Cam aºa se gândeºte. Veºnic nemul-

þumit, dar e vorba mai degrabã de acea fertilã dorin-
þã de autodepãºire, rare sunt momentele de împãca-
re cu sine ºi puþine sunt „zilele senine”: fiindcã ba
nu plouã, ºi avem secetã, „cu Dunãrea care ne cur-
ge la picioare”, cum spuneam, ba floteazã dezavan-
tajos preþul cerealelor, ba vine nu ºtiu ce control sâ-
câitor, deºi Cervina Dolj e abia pe locul 26, în rândul
beneficiarilor subvenþiilor agricole în 2016, potrivit
datelor APIA, citatã de portatul EuroActive.ro. Se
poate consola totuºi – palid – cã vestiþii agricultori
francezi, în pierdere de teren în exportul agro-ali-
mentar, în faþa SUA, Olandei, Braziliei ºi Germa-
niei, abia îl aºteaptã pe Emmanuel Macron, la cel
de-al 55-lea Salon de Agriculturã de la Paris (Porte
de Versailles) pentru a vocifera la super-controlul
Bruxelles-ul ºi embargoul prelungit instituit pieþei
ruseºti, care provoacã pierderi anuale de miliarde
de euro. La ediþia precedentã, când avea doar statu-
tul de candidat la alegerile prezidenþiale, Emmanuel
Macron a primit un ou direct în cap, „amabilitate”
consideratã ca fãcând parte din „folclorul salonului”.

Paginã realizatã de MIRCEA CANÞÃR
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Pentru asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã publicã la
manifestãrile religioase organi-
zate ºi desfãºurate cu ocazia
Bobotezei, efectivele Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean
(IJJ) Dolj, în cooperare cu lu-
crãtori ai Poliþiei Locale Craio-
va, I.P.J. Dolj ºi I.S.U. Dolj, vor
asigura mãsurile de ordine pu-
blicã la biserica „Madona Dudu”
din Craiova, precum ºi la acti-
vitãþile din Portul Calafat, Portul
Cetate, Mânãstirea Maglavit ºi
sãrbãtoarea tradiþionalã cunos-
cutã sub denumirea de „Bote-
zul Cailor”, din municipiul Bãi-
leºti. De asemenea, efective din
cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova, în cooperare cu
lucrãtori ai Poliþiei Locale Cra-
iova, I.P.J. Dolj ºi I.S.U. Dolj,
vor asigura mãsurile de ordine
publicã pentru desfãºurarea în

Una dintre victime, urmãritã pe
bulevardul „Titulescu”

Reamintim cã procurorii Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, care au coordonat cerce-
tãrile în cauzã, au reþinut cã, „pe
5 iulie, în jurul orei 9.40, pe fon-
dul unei stãri conflictuale anterioa-
re, inculpaþii Sorin Florin Durac,
Fãnel Durac, Sorin Durac ºi Leo-
nard Durac au aºteptat-o pe per-
soana vãtãmatã Sorin Neguþ, iar
în momentul când aceasta a cobo-
rât din taxi au lovit-o cu pumnii

Jandarmii doljeni asigurã ordineaJandarmii doljeni asigurã ordineaJandarmii doljeni asigurã ordineaJandarmii doljeni asigurã ordineaJandarmii doljeni asigurã ordinea
de Boboteazãde Boboteazãde Boboteazãde Boboteazãde Boboteazã

condiþii de siguranþã a activitã-
þilor organizate la Catedrala Mi-
tropolitanã „Sf. Dumitru” din
Craiova.

Misiunile jandarmilor au în
vedere, în principal, protecþia
participanþilor, sprijinirea perso-
nalului lãcaºelor de cult în îndru-
marea cetãþenilor cãtre zona de
împãrþire a apei sfinþite, preve-
nirea ºi combaterea oricãror fap-
te care aduc atingere legilor ºi
normelor de convieþuire socia-
lã, precum ºi depistarea, identi-
ficarea ºi dispunerea mãsurilor
legale împotriva celor care co-
mit fapte antisociale, dupã cum
anunþã reprezentanþii celor douã
unitãþi de jandarmi din Craiova.

Jandarmii doljeni recomandã
participanþilor la aceste manifes-
tãri sã acorde o atenþie deosebitã
bunurilor personale, sã evite pe
cât posibil sã aibã la vedere ob-

iecte de valoare care pot atrage
atenþia deoarece astfel de eveni-
mente reprezintã momente priel-
nice pentru infractori, sã mani-
feste spirit de solidaritate, vigi-

lenþã în locurile aglomerate ºi sã
solicite sprijinul jandarmilor aflaþi
în dispozitiv în situaþia în care este
necesarã intervenþia acestora. De
asemenea, jandarmii sfãtuiesc

cetãþenii sã dea dovadã de înþele-
gere, sã respecte indicaþiile for-
þelor de ordine ºi sã aºtepte cu
rãbdare împãrþirea apei sfinþite
fãrã a crea dezordine.

Închisoare cu suspendare pentru romii care
s-au încãierat lângã Curtea de Apel Craiova

Magistraþii Judecãtoriei Craiova i-au
condamnat, la sfârºitul anului trecut, pe cra-
iovenii de etnie romã, cu vârste cuprinse
între 20 ºi 44 de ani, implicaþi într-un scan-
dal de amploare, pe 5 iulie, în apropierea
Curþii de Apel Craiova. Opt persoane au
fost inculpate pentru lovire sau alte violen-
þe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,

dupã ce au bãtut alþi doi romi, cu care aveau
neînþelegeri mai vechi ºi un singur incul-
pat a primit 2 ani ºi 4 luni de închisoare cu
executare, fiind menþinut în spatele gratii-
lor, ceilalþi ºapte primind pedepse cu sus-
pendare. Hotãrârea Judecãtoriei Craiova nu
este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

în zona capului ºi a corpului, pro-
vocându-i leziuni traumatice care
necesitã pentru vindecare un nu-
mãr de 4-5 zile de îngrijiri medi-
cale. În aceeaºi împrejurare, dintr-
un alt autoturism taxi a coborât ºi
persoana vãtãmatã Felix Neguþ,
care a fost lovitã cu pumnul în zona
feþei de inculpatul Ion Adîr, apoi
a încercat sã fugã, fiind urmãritã
de inculpaþii Sorin Florin Durac,
Fãnel Durac, Valter Durac, Miti-
cã Durac ºi Ianoºi Durac”. Odatã
prins, pe bulevardul „Nicolae Ti-
tulescu”, Felix Neguþ a fost lovit

cu pumnii ºi picioarele, alegându-
se cu leziuni care necesitã pentru
vindecare 12-14 zile de îngrijiri
medicale. «În zona comiterii fap-
telor, respectiv pe strãzile „Con-
stantin Brâncuºi” ºi „Nicolae Ti-
tulescu”, din cauza actelor de vio-
lenþã exercitate de inculpaþi, a fost
tulburatã ordinea ºi liniºtea publi-
cã, cetãþenii aflaþi în tranzit fiind
panicaþi, iar traficul rutier a fost
blocat pe timpul comiterii fapte-
lor», au mai precizat procurorii.

ªase inculpaþi dupã gratii odatã
cu emiterea mandatelor în lipsã

Dupã finalizarea cercetãrilor ºi
stabilirea identitãþii celor implicaþi,
ºapte din opt fiind fugiþi, procuro-
rii Parchetului de pe lângã Judecã-
toria Craiova au solicitat, pe 12 iu-
lie, Judecãtoriei Craiova, arestarea
preventivã pentru opt craioveni de
etnie romã. Instanþa a admis pro-
punerea ºi a emis mandat de ares-
tare pentru 30 de zile pe numele lui
Sorin Florin Durac, singurul prins
la momentul respectiv, iar cu pri-
vire la ceilalþi ºapte inculpaþi, res-
pectiv Durac Sorin Florin, Durac
Fãnel, Durac Leonard, Adîr Ion,
Durac Valter, Durac Ianoºi ºi Du-
rac Miticã s-au emis mandate de
arestare preventivã în lipsã pe 19
iulie. Odatã dispusã arestarea pe
numele lor, ºase din cei ºapte romi

s-au prezentat la Poliþie, fiind pre-
luaþi ºi încarceraþi de poliþiºtii Sec-
þiei 2 Craiova, în timp ce Durac
Ianoºi a ajuns dupã gratii pe 9 au-
gust a.c. Procurorii au finalizat
cercetãrile, iar pe 30 august, s-a
înregistrat la Judecãtoria Craiova
dosarul în care cei opt inculpaþi au
fost trimiºi în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru comiterea
infracþiunilor de lovire sau alte vio-
lenþe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice.

Între 80 ºi 100 de zile de muncã
în folosul comunitãþii

La sfârºitul anului trecut, ma-
gistraþii Judecãtoriei Craiova au
pronunþat ºi sentinþa în dosar, un
singur inculpat, care este recidi-
vist, primind pedeapsã cu execu-
tare. Cei opt au recunoscut comi-
terea faptelor ºi au cerut sã bene-
ficieze de reducerea limitelor de

pedeapsã, astfel cã Sorin Florin
Durac, Leonard Durac, Ion Adîr,
Ianoºi Durac ºi Miticã Durac au
fost condamnaþi la câte 1 an ºi 2
luni închisoare cu suspendare pe
durata termenului de supraveghe-
re de 3 ani, ºi câte 80 de zile de
muncã în folosul comunitãþii; Fã-
nel Durac ºi Sorin Durac au primit
câte 1 an ºi 6 luni închisoare, cu
suspendare pe durata termenului de
supraveghere de 3 ani, ºi 100 de
zile de muncã în folosul comuni-
tãþii, iar Valter Durac, recidivist, a
fost condamnat la o pedeapsã to-
talã de 2 ani ºi 4 luni închisoare cu
executare din care se scade durata
arestãrii preventive, de la data de
19 iulie 2017, fiind menþinut în
arest preventiv. Inculpaþii trebuie
sã achite ºi câte 800 lei cheltuieli
judiciare, iar hotãrârea, care nu este
definitivã, poate fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Craiova.



28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless
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Procesul de modernizare a re-
þelei de unitãþi BCR marcheazã la
4 ianuarie 2018 o nouã fazã, oda-
tã cu transformarea a 28 de su-
cursale bancare din întreaga þarã
în filiale de tip cashless, complet
funcþionale începând chiar cu pri-
ma zi lucrãtoare a noului an.

Reþeaua BCR va dispune, ast-
fel, de 41 de sucursale cashless,
iar numãrul acestora va creºte
pânã la 125 pe parcursul anului
2018. Totodatã, BCR va deschi-
de, în acest an, 7 sucursale noi
de tip Centru de Dialog Financiar,
iar alte 58 vor fi modernizate, în
baza unei investiþii totale de pes-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În fiecare dintre cele 33 de unitãþi BCR cashless, clienþii vor putea derula
operaþiuni bancare curente graþie celor douã tipuri de echipamente de ultimã
generaþie instalate:

• MFM – Maºini Multifuncþionale care permit o gamã largã de operaþiuni
• APT – Ghiºeu Automat BCR (APT) destinat persoanelor fizice, prin

intermediul cãruia se pot efectua depuneri de numerar ºi plãþi facturi.

Banca Comercialã Românã continuã în for-
þã procesul de modernizare a sucursalelor
bancare. Banca va investi 50 de milioane
de euro pânã în 2020 în reþeaua teritorialã

de unitãþi ºi în acest context 28 de unitãþi
BCR din întreaga þarã vor deveni cashless,
alte 58 vor fi complet optimizate, iar banca
va deschide încã 7 noi agenþii.

te 50 de milioane de euro în ur-
mãtorii doi ani. “ Întreaga arhi-
tecturã a noilor sucursale BCR,
inclusiv conceptul de agentii cas-
hless, a fost dezvoltatã þinând
cont de propunerile venite din
partea clienþilor noºtri ºi în strân-
sã legãturã cu strategia de dez-
voltare a Grupului Erste. Prin
migrarea completã a operaþiuni-
lor curente în numerar înspre
maºinile electronice multifuncþi-
onale, vom putea oferi, în primul
rând, o noua experienþã în cadrul
agenþiilor cashless. Putem vorbi
despre un dialog financiar mult
mai apropiat, mai deschis, dedi-

cat fiecãrui client, în care premi-
sa discuþiilor pleacã de la nevoi,
obiective personale ºi profesio-
nale. Faptul cã BCR a investit în
cea mai mare reþea din România
de automate de retrageri de nu-
merar ºi plãþi, peste 2.500 de
maºini, oferind încã din 2015
gratuitate persoanelor fizice care
utilizeazã retragerile de numerar
la echipamentele automate, ne
conferã azi posibilitatea de a face
un pas important în ceea ce în-
seamnã procesul de deservire al
clienþilor...”, a declarat Dana De-
metrian, vicepreºedinte Retail &
Private Banking BCR.

Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj a precizat cã
principala componenta a acestui
proiect o reprezintã construirea ºi
dotarea unei clãdiri, în vecinãtatea
Aeroportului Internaþional Craiova,
un imobil conceput pentru a de-
servi o nouã unitate pentru inter-
venþii în situaþii de urgenþã în zona
transfrontalier „Ne bucurãm cã
începem acest an cu o veste bunã
ºi cã putem vorbi despre reuºita
unei iniþiative pe care am lansat-o
în colaborare cu Inspectoratul pen-
tru Situaþii de Urgenþã «Oltenia»,
dar ºi cu parteneri din Bulgaria.
Împreunã, am depus în cadrul Pro-
gramului Interreg V-A România –

În vecinãtatea Aeroportului Internaþional Craiova,

O unitate pentru intervenþii în situaþiiO unitate pentru intervenþii în situaþiiO unitate pentru intervenþii în situaþiiO unitate pentru intervenþii în situaþiiO unitate pentru intervenþii în situaþii
de urgenþã de 6,7 milioane de eurode urgenþã de 6,7 milioane de eurode urgenþã de 6,7 milioane de eurode urgenþã de 6,7 milioane de eurode urgenþã de 6,7 milioane de euro

Consiliul Judeþean (CJ) Dolj a obþi-
nut finanþare din fonduri europene
pentru un nou proiect, cu o valoare
totalã de 6,7 milioane de euro. Demer-
sul vizeazã înfiinþarea unei unitãþi pen-

tru intervenþii în situaþii de urgenþã,
în vecinãtatea Aeroportului Internaþi-
onal Craiova. Proiectul se realizeazã
în cadrul Programului Interreg V-A
România – Bulgaria.

Bulgaria un proiect prin care ur-
mãrim dezvoltarea ºi îmbunãtãþi-
rea sistemului de gestionare a si-
tuaþiilor de urgenþã, proiect care a
trecut cu succes prin filtrul eva-
luãrii, astfel încât contractul de fi-
nanþare a fost semnat recent. De-
mersul are o valoare totalã de 6,7
milioane de euro, sumã din care 3,7
milioane de euro sunt destinate in-
vestiþiilor realizate de cãtre Consi-
liul Judeþean Dolj. Componenta
principalã o reprezintã construirea
ºi dotarea unei clãdiri, în vecinãta-
tea Aeroportului Internaþional Cra-
iova, un imobil conceput pentru a
deservi o nouã unitate pentru in-
tervenþii în situaþii de urgenþã în

zona transfrontalierã”, a subliniat
ºeful administraþiei judeþene.

Noua unitate va fi conectatã cu
Centrul de coordonare

Totodatã, finanþarea asigurã ºi
achiziþionarea echipamentelor ne-
cesare, de la ambulanþe la vehicu-
le ºi autospeciale de diferite tipuri
ºi capacitãþi, pentru descarcerare,
acordarea primului ajutor ºi stin-
gerea incendiilor.  „Amplasamen-
tul ales reprezintã, de asemenea,
un avantaj, pentru cã va permite
structurii pe care o înfiinþãm sã
acþioneze în cel mai scurt timp la
aeroport, dacã se va impune. Tre-
buie precizat cã noua unitate va fi
conectatã cu Centrul de coordo-
nare ºi conducere a intervenþiei în
caz de dezastre în regiunea trans-
frontalierã, pe care CJ Dolj l-a dat
în folosinþã la începutul anului
2016, tot ca rezultat al unei cola-
borãri reuºite cu autoritãþi din Vrat-
sa, concretizate într-un proiect cu
finanþare europeanã în valoare to-
talã de aproape 5 milioane de euro.

Domeniul gestionãrii situaþiilor
de urgenþã continuã sã reprezinte
o preocupare importantã a Consi-
liului Judeþean Dolj, care s-a im-
plicat, de-a lungul timpului, în re-
alizarea unor investiþii ºi în imple-
mentarea unor proiecte a cãror
valoare cumulatã depãºeºte 23 de
milioane de euro, contribuind ast-
fel la creºterea gradului de sigu-
ranþã ºi la îmbunãtãþirea condiþii-
lor în care îºi îndeplinesc misiu-
nea dificilã instituþiile din acest sec-
tor“, a declarat preºedintele CJ
Dolj, Ion Prioteasa.

Achiziþionarea unor echipa-
mente de înaltã performanþã

Proiectul „Reacþii coordonate ºi
eficiente ale autoritãþilor în situaþii
de urgenþã în regiunea Dolj - Vrat-
sa“, depus de cãtre Consiliul Ju-
deþean Dolj, în calitate de partener
lider, împreunã cu Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã „Olte-
nia“ ºi Primãria Vratsa, are o va-
loare totalã de 6.753.414,63 euro,
din care 3.741.954,09 euro repre-
zintã suma aferentã activitãþilor im-
plementate de administraþia doljea-
nã. Pentru partea românã, demer-
sul prevede construirea ºi dotarea

Unitãþii de intervenþie în situaþii de
urgenþã în zona transfrontalierã, în
municipiul Craiova, precum ºi
achiziþionarea unor echipamente de
înaltã performanþã: o autospecialã
pentru stingerea incendiilor cu ca-
pacitatea de 12.000 de litri, o au-
tospecialã pentru stingerea incen-
diilor de 6.000 l, o autospecialã cu
capacitate sporitã, de 4.500 l, echi-
patã cu dispozitiv de descarcerare
ºi prim ajutor, o ambulanþã tip C,
o ambulanþã tip B, un vehicul pen-
tru descarcerare ºi un sistem de
încãrcare cu spumã a bazinelor fo-
losite în operaþiuni de stingere a in-
cendiilor.

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless

28 de unitãþi BCR din întreaga
þarã vor deveni cashless



6 / cuvântul libertãþii vineri, 5 ianuarie 2018administraþieadministraþieadministraþieadministraþieadministraþie
Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Deºi mãsura de ridicare a maºi-
nilor parcate neregulamentar a fost
instituitã abia de la mijlocul lunii
august, peste 1.000 de autovehi-
cule au fost ridicate pânã la sfârºit
de an. Potrivit unui raport al Poli-
þiei Locale Craiova, în anul 2017,
poliþiºtii cu atribuþii în domeniul cir-
culaþiei au dispus ridicarea unui
numãr de 1.027 autovehicule, ce
încalcau prevederile O.U.G. nr.
195/2002 actualizatã, privind cir-

Încã din primele zile ale lui 2018, angajaþii de la Zoo
aduc veºti noi, extrem de îmbucurãtoare, despre puiuþul
de leu care a fost nãscut în captivitate, dar crescut, însã,
cu multã dedicaþie, de cãtre personalul îngrijitor de acolo.
Postând alãturi ºi o pozã, în care se vede cã micuþul pui de
leu a crescut mult, dezvoltându-se deja ca o felinã, condu-
cerea RAADPDL a lansat un concurs inedit: gãsirea celui
mai potrivit nume pentru cel mai tânãr membru al Grãdinii
Zoologice. „Leuþul, rãsfãþatul Grãdinii Zoologice din Cra-
iova, are nevoie de un nume. Din acest motiv, lansãm un
concurs pentru a-i alege un nume cât mai potrivit. Vã invi-
tãm astfel sã lãsaþi cât mai multe comentarii cu sugestiile
dumneavoastrã pe pagina de socializare a instituþiei, Ra-
adpfl Craiova”, sunã provocarea autoritãþilor.

Diplomã de naº ºi un tur al adãposturilor
Pe pagina de facebook a RAADPFL Craiova (Raadpfl

Craiova), oricine poate sã propunã numele pe care-l consi-
derã potrivit pentru puiuþul de leu. Câºtigãtorul va fi cel
care primeºte cele mai multe aprecieri (Like-uri) pânã la
data de 22 ianuarie, ora 23:59, când se încheie, oficial,
concursul. Fiind vorba de o competiþie de idei în toatã re-
gula, autoritãþile sunt pregãtite sã ofere ºi un premiul sim-
bolic celui care va câºtiga. Pe lângã satisfacþia cã numele
propus de el va fi acordat puiului de leu de la Zoo, cel care
va câºtiga acest concurs va avea posibilitatea sã petreacã
ºi câteva ore în Grãdina Zoologicã, unde va face un tur al
adãposturilor, însoþit de administrator. Adicã va pãtrunde

Povestea fericitã a micuþului pui de leu de la Zoo Craiova
acolo unde, de obicei, vizitatorii nu au acces. În plus, va
primi ºi o diplomã care sã-i ateste calitatea de naº.

King, Juvete sau Norocel ...
La scurt timp dupã postare, comentariile au început sã

curgã pe pagina de facebook a instituþiei. Pânã ieri, la ora
15.00, când se scria acest articol, se adunaserã deja 221
comentarii din partea internauþilor, iar propunerile lor erau
din cele mai diverse. Craioveanul Mãdãlin Pãtru a propus
ca leul sã se numeascã „Simba”, aºa cum se numeºte ºi
leul – mascotã al echipei de fotbal. Strânsese deja 28 de
like-uri. „Mã gândesc cã ar trebui sã aibã un nume olte-
nesc, un nume pe care sã nu îl mai poarte nici un alt leu
din lume ºi ce sau cine ne reprezintã pe noi decât.....JU-
VETE !!!”, este de pãrere Marian Coltan. Avea ºi el, ieri,
vreo 17 like-uri. Mai în glumã, mai în serios, craiovenii
ºi-au imaginat cã micuþul leu poate sã aibã ºi nume mai
haioase, precum „Maximus”, „Bitcoin”, „Blue”, „LeoNe-
lu”, ”Norocel” sau „Vasilicã”. În top, cu 140 de like-uri
pânã ieri, era însã numele „King” (Rege, în limba engle-
zã), pe care l-a propus o craioveancã, Alina Ionela.

Va fi plasat într-o cuºcã specialã
Povestea puiului de leu este una fericitã, îngrijitorii anun-

þând, totdatã, cã micuþul animal a depãºit ºi perioada cri-
ticã, deci se poate spune acum cã va supravieþui. „Pe-
rioada criticã a fost depãºitã, însã rãmân în continuare
riscurile specifice animalelor nãscute în captivitate. Rea-
mintim faptul cã animalul nu a fost hrãnit de leoaicã, motiv
pentru care acesta a fost separat ºi a avut nevoie de per-
fuzii ºi atenþie specialã din partea medicilor veterinari”,
au precizat autoritãþile locale. Sãptãmâna viitoare, puiul
de leu împlineºte deja douã luni, iar în urmã cu câteva
zile a fost imunizat. Este adãpostit în continuare în birou-
rile din clãdirea administrativã, fiind hrãnit cu lapte praf,
iar de sãptãmâna viitoare, va fi adãpostit într-o zonã de
carantinã, într-o cuºcã specialã, în cabinetul medicului
veterinar.

Micuþul pui de leu, crescut cu biberonul de
îngrijitorii Grãdinii Botanice, a crescut acum
mare ºi are nevoie de un nume! Conducerea
RAADPFL Craiova a lansat un concurs,
pe pagina proprie de facebook, pentru a-i alege
cel mai potrivit nume ºi aºteaptã propuneri din
partea tuturor craiovenilor.
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culaþia pe drumurile publice. „Po-
liþiºtii locali au dispus mãsura de
ridicare a autovehiculelor pentru în-
cãlcãri ale prevederilor OUG
nr.195/2002 actualizatã privind cir-
culaþia pe drumurile publice, în
special pentru staþionãri voluntare
pe trecerile de pietoni, în intersec-
þiile aglomerate ale municipiului,
stânjenind circulaþia rutierã ºi pie-
tonalã, în alveolele destinate trans-
portului public în comun, sau pen-

tru blocãri ale cãilor de acces la
drumul public”, a precizat Tavi
Mateescu, directorul Poliþiei Locale
Craiova.

Arºi la buzunare cu 3 milioane
de lei

Reamintim cã, în municipiul
Craiova, procedura de ridicare,
transport ºi depozitare a vehicule-
lor staþionate ºi parcate neregula-
mentar pe domeniul public sau pri-
vat al municipiului Craiova este
executatã de cãtre SC RAT Craio-
va, iar sancþionarea ºi mãsura teh-
nico-administrativã de ridicare a
autovehiculelor este dispusã de cã-
tre Poliþia Localã Craiova, prin Ser-
viciul Circulaþie. „Ridicarea auto-
vehiculelor reprezintã o mãsurã
tehnico-administrativã, care se apli-
cã, dupã caz, în acelaºi timp cu
sancþiunea contravenþionalã prin-
cipalã a amenzii sau avertismentu-
lui ºi cu sancþiunea contravenþio-
nalã complementarã ce constã în
aplicarea punctelor de penalizare la
permisul de conducere”, a mai ex-
plicat directorul Poliþiei Locale Cra-
iova. Tot în decursul anului 2017,
poliþiºtii locali au aplicat ºi 10.569
sancþiuni contravenþionale pentru
încãlcarea prevederilor legale ce re-
glementeazã circulaþia rutierã, în
cuantum total de 2.953.136 lei, fi-
ind acordate ºi un numãr de 22.828
puncte de penalizare.
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TNC: Comedia
„Gaiþele” deschide

anul teatral 2018
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Odatã trecute sãrbãtorile de iarnã, institu-
þiile de spectacol ale Craiovei îºi reiau activita-
tea, aºteptându-i pe craioveni la concerte ºi re-
prezentaþii teatrale. Pentru joi, 11 ianuarie, Te-
atrul Naþional „Marin Sorescu” pregãteºte re-
întâlnirea cu „Gaiþele” lui Al. Kiriþescu, în re-
gia lui Alexandru Boureanu, iar Filarmonica
„Oltenia” îi invitã pe melomani la tradiþiona-
lul Concert de Anul Nou. Teatrul „Colibri” îºi

aºteaptã cu drag publicul începând de sâmbãtã,
13 ianuarie, când este programat spectacolul
„De-a capra cu trei iezi”, adaptare dupã Ion
Creangã, scenariul ºi regia Iulia Cârstea. Iu-
bitorii de operã ºi operetã sunt invitaþi la Cer-
cul Militar, unde Opera Românã Craiova reia
spectacolele „Frumoasa din Pãdurea Adormitã”
(13 ianuarie) ºi „Simon Boccanegra”, de Giu-
seppe Verdi (20 ianuarie).

La Opera Românã Craiova, pro-
gramul artistic al anului 2018 se
deschide sâmbãtã, 13 ianuarie, ora
18.00, cu musicalul „Frumoasa
din Pãdurea Adormitã” de Ma-
rius Þeicu, pe un libret de Silvia
Kerim dupã povestirea lui Charles
Perrault, în regia lui Migry Avram

Teatrul „Colibri” îºi aºteaptã cu
drag publicul începând de sâmbãtã,
13 ianuarie, ora 18.00, când este
programat spectacolul „De-a capra
cu trei iezi”, adaptare dupã Ion
Creangã, scenariul ºi regia Iulia Câr-
stea, muzica Alexandru Iosub. În
distribuþie: Oana Stancu, Rodica Pri-
sãcaru, Alis Ianoº, Iulia Cârstea,
Daniel Mirea, Emanuel Popescu. Ur-
mãtoarele titluri sunt „Gogoaºa ºi
Nãzdrãvanul Petriºor” (14 ianuarie,
ora 11.00), „Rãþuºca cea urâtã” (20
ianuarie, ora 18.00), „Punguþa cu
doi bani” (21 ianuarie, ora 11.00),
„Ursul pãcãlit de vulpe” (27 ianua-
rie, ora 18.00), „Prietenii Motanu-
lui Încãlþat” (28 ianuarie, ora 11.00).
Biletele costã 7 sau 10 lei, în funcþie
de categoria locului.

De asemenea, luna ianuarie adu-
ce ºi o nouã serie de ateliere de cre-

Tradiþia prezentãrii unui
Concert de Anul Nou în luna
ianuarie este veche la Filarmonica
„Oltenia” ºi se pãstreazã ºi în
acest an. Pe 11 ºi 12 ianuarie, de

Piesa „Gaiþele” (sau „Cuibul de
viespi”), aparþinând scriitorului Al.
Kiriþescu, rãmâne una dintre co-
mediile de valoare ale perioadei in-
terbelice din dramaturgia naþiona-
lã. Se presupune cã piesa are ca
loc al desfãºurãrii acþiunii chiar
Craiova, însuºi autorul declarând
cã împrejurãri familiale l-au deter-
minat sã locuiascã, un timp, aici.
La Teatrul Naþional din Craiova
(TNC), „Gaiþele”, în regia lui Ale-
xandru Boureanu ºi scenografia

Andreei Negrilã, a avut premiera
pe 22 septembrie 2017, când a
deschis noua stagiune, 2017-2018.

Rolul Anetei Duduleanu este in-
terpretat de Tamara Popescu, Mar-
gareta Aldea este Petronela Zur-
ba, iar Mircea Aldea este Cãtãlin
Vieru. În distribuþie îi mai regãsim
pe Costinela Ungureanu (Wanda
Serafim), Alina Mangra (Colette
Duduleanu), Romaniþa Ionescu
(Fraulein), Geni Macsim (Lena),
Raluca Pãun (Zoia), Ioana Ando-

ne (Zamfira), Alex Calangiu
(Georges Duduleanu), Nicolae Vi-
col (Ianache Nicolae), Cãtãlin Mi-
culeasa (Un tânãr), Ioana ºi Ro-
mana Vicol (Fetiþele). Spectacolul
deschide anul teatral 2018 la Tea-
trul Naþional „Marin Sorescu”,
putând fi (re)vãzut joi, 11 ianuarie,
ora 19.00, în Sala „Amza Pellea”.

Pe scena Naþionalului craiovean
revin, luna aceasta, spectacolele
„Dacã am gândi cu voce tare” de-
 Adnan Lugonic, regia Radu Afrim
(12 ianuarie), „Monstrul Nisipu-
rilor” de Csaba Szekely, regia Iri-
na Crãiþã-Mândrã (13 ºi 26 ianua-
rie), „Pescãruºul” de A.P.Cehov,
regia Yiannis Paraskevopoulos (14
ianuarie), „Elefantul din camerã
sau The Vibrator Play” de Sarah
Ruhl, regia Dragoº Alexandru Mu-
ºoiu (18 ianuarie), „Nãpasta” de-
 I.L. Caragiale, regia Kincses Ele-
mer (19 ianuarie), „Exploziv” de-
 Elise Wilk, regia Andrei Mãjeri (25
ianuarie), „O lunã la þarã” de -
Turgheniev, regia Cristian Juncu
(27 ºi 28 ianuarie).

Filarmonica „Oltenia”: Valsuri ºi polci
straussiene, în Concertul de Anul Nou

la ora 19.00, sub bagheta
dirijorului italian Walter
Attanasi, publicul este
invitat sã audieze un
program cu valsuri ºi polci
straussiene. În repertoriu:
„Rosen aus dem Suden”
(valsul „Trandafiri din
Sud”) op. 388; „Fruhlin-
gsstimmen” („Voci de
primãvarã”) op. 410;
„Kunstlerleben” (valsul
„Viaþã de artist”) op. 316;
„Wiener Blut” (valsul
„Sânge vienez”) op. 354;
Uvertura operetei „Die
Fledermaus” („Liliacul”);
Kaiser - Walzer, op. 437;
Tritsch-Tratsch Polka, op.
214; „Unter Donner und
Blitz” (polca „Tunete ºi
fulgere”) op. 324; „An der
schonen, blauen Donau”
(valsul „Frumoasa Dunãre
Albastrã”) op. 314. Biletele

s-au pus în vânzare la Agenþia
Filarmonicii „Oltenia”, la preþul
de 50 lei, cu reducere la jumãtate
pentru elevi, studenþi, pensionari.

Opera Românã
Craiova: „Simon

Boccanegra”,
cu artiºti din Rusia

ºi Italia

Nicolau ºi scenografia lui Rãsvan
Drãgãnescu. Alte trei reprezentaþii
vor putea fi vãzute pe 22, 29 ºi 30
ianuarie, de la ora 11.00.

„Simon Boccanegra”, de Giu-
seppe Verdi – operã cu un prolog
ºi trei acte, pe un libret de Fran-
cesco Maria Piave ºi Arrigo Boito,

dupã piesa omonimã de Antonio
Garcia Gutierrez – va fi prezenta-
tã sâmbãtã, 20 ianuarie, de la ora
19.00, pe scena Cercului Militar
Craiova. Spectacolul este realizat
de o echipã condusã de regizorul
Plamen Kartaloff (Bulgaria), alãturi
de scenograful Rãsvan Drãgãnes-
cu ºi dirijorul Francesco Di Mau-
ro (Italia). În rolul Simon Bocca-
negra publicul îl va putea vedea pe
baritonul ªtefan Ignat – din 1999
solist al Operei Naþionale Bucu-
reºti, iar din decembrie 2017, noul
manager general interimar al aces-
tei instituþii, înlocuind-o în funcþie
pe Beatrice Rancea. Spectacolul îi
mai are în distribuþie pe Stanislav
Chernenkov (Rusia), Francesco
Baiocchi ºi Gianni Leccese (Italia),
Dragoº Drãniceanu, Renata Vari,
Bogdan Olaru, Mãdãlina Neagoie.

Tot pe scena Cercului Militar Cra-
iova, Baletul Operei Române Craiova
va prezenta, pe 23 ianuarie, specta-
colul „Dance with me” (regia artis-
ticã: Laurenþiu Nicu). Pe 27 ianuarie,
craiovenii sunt invitaþi la opera „Lu-
cia di Lammermoor”, de Gaetano
Donizetti (regia: Arabela Tãnase).

Teatrul „Colibri”: Spectacole ºi noi ateliere de creaþie

aþie în Fabrica de poveºti electroCo-
libri, care se vor desfãºura în perioada
22 ianuarie – 18 martie ºi care vor
avea un numãr limitat de locuri. În-
scrieri se vor face în intervalul 8-14
ianuarie, prin formular on-line, link-
urile pentru fiecare atelier în parte
fiind disponibile din data de 8 ianua-
rie, de la ora 00:01, pânã în data de
14 ianuarie – ora 12:00 pe site-ul in-
stituþiei (www.teatrulcolibri.ro) ºi pe
paginile de facebook. Preþul unui ate-
lier (întreaga perioadã) este 150 lei.

Anul acesta continuã ºi colabora-
rea cu Teatrul ACT din Bucureºti, în
cadrul stagiunii „Colibri. ACTul 2!”.
Anunþat deja – pentru joi, 25 ianua-
rie, la ora 19.00 – este spectacolul
„O intervenþie” de Mike Bartlett,
regia Radu Iacoban, cu Ana Ularu,
Lucian Iftime, scenografia Cezarina
Iulia Popescu.
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Mai complicatã este însã situa-
þia la nivel naþional. Ieri, s-a înche-
iat perioada de semnare a actelor
adiþionale de prelungire pentru tri-
mestrul întâi al anului 2018 a con-
tractelor încheiate de furnizorii de
servicii medicale cu casele de asi-
gurãri de sãnãtate. Iar la nivelul
întregii þãri, documentele au fost
semnate de aproximativ 75% din
medicii de familie.

Furnizorii de servicii medicale
care nu au semnat actele adiþiona-
le vor putea intra în relaþii con-
tractuale cu casele de asigurãri de
sãnãtate în baza unor contracte cu
durata determinatã (pânã la 31
martie a.c.) ce vor putea fi înche-
iate la o datã anunþatã ulterior de
casele de asigurãri de sãnãtate.

Totodatã, asiguraþii cu urgenþe
medico-chirurgicale precum ºi cu 59
de afecþiuni, între care se numãrã
afecþiunile oncologice, diabetul, he-
patita cronicã, astmul bronºic, dar
ºi afecþiunile copilului cu vârsta sub
un an se pot prezenta la consultaþie
direct la medicul specialist, fãrã a fi
necesar bilet de trimitere.

Centrul Naþional de Evaluare ºi
Examinare (CNEE) realizeazã baza
de date cu propuneri de subiecte
pe discipline în vederea realizãrii
subiectelor pentru etapele locale ºi
naþionale ale Olimpiadelor ºcolare.

Tinerii din familii defavorizate
vor avea o ºansã în plus pentru a
obþine un permis de conducere a
autovehiculelor. Astfel, MOL Ro-
mânia ºi Fundaþia „Pentru comu-
nitate” au lansat cea de-a treia edi-
þie a Programului „Permis pentru
viitor”, prin care se acordã finan-
þare tinerilor din medii defavoriza-
te, pentru plata costurilot obþinerii
permisului de conducere (ºcoala de
ºpferi ºi taxele adiacente). Tinerii
cu posibilitãþi materiale reduse,
pentru care dobândirea permisului
de conducere poate fi o condiþie
sau un avantaj în obþinerea unui loc
de muncã ori în menþinerea ºi ex-
tinderea atribuþiilor de serviciu, pot
depune cererea de finanþare pânã
pe 27 ianuarie 2018. Programul se

Medicii de familie doljeni au semnat actele adiþionale cu CASMedicii de familie doljeni au semnat actele adiþionale cu CASMedicii de familie doljeni au semnat actele adiþionale cu CASMedicii de familie doljeni au semnat actele adiþionale cu CASMedicii de familie doljeni au semnat actele adiþionale cu CAS
Potrivit reprezentanþilor Casei de Asigurãri de Sãnãta-

te Dolj, toþi cei 407 medici de familie din judeþ au semnat
actele adiþionale la contractele cu CAS. Aºadar, începând
de ieri, activitatea cabinetelor a reintrat în normal, iar
pacienþii primesc din nou trimiteri ºi reþete compensate.

Conflict deschis cu CNAS
ºi Ministerul Sãnãtãþii

Într-o scrisoare deschisã adre-
satã preºedintelui Klaus Iohannis,
Societatea Naþionalã de Medicina
Familiei (SNMF) ºi Federaþia Na-
þionalã a Patronatelor Medicilor de
Familie (FNPMF), organizaþii re-
prezentative la nivel naþional ale
medicilor de familie din România,
precizeazã cã medicii de familie
sunt în conflict deschis cu Casa
Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate
(CNAS) ºi cu Ministerul Sãnãtãþii
(MS) pentru probleme profesionale
ºi financiare.

SNMF ºi FNPMF afirmã cã au
încercat în nenumãrate situaþii sã
explice nevoia unor modificãri le-
gislative importante pentru func-
þionarea optimã a cabinetelor, pen-
tru evitarea imputãrilor abuzive ºi
pentru exercitarea profesiei, dar ºi
nevoia de finanþare a asistenþei
medicale primare printr-o alocare
financiarã echilibratã în sistemul
de sãnãtate. „Dorim sã atragem
atenþia cã facem parte din siste-

mul public de sãnãtate, ca ºi co-
legii noºtri din spitalele publice, din
ambulatorul integrat de specialita-
te. Plata serviciilor medicale se
face tot din FNUASS ºi este im-
pusã de Casa Naþionalã de Asigu-
rãri de Sãnãtate (CNAS) ºi Minis-
terul Sãnãtãþii (MS) prin Hotãrâre
de Guvern”, se aratã în scrisoa-
rea deschisã.

Cadrele medicale acuzã cã deºi
bugetul pentru asistenþa medicalã
primarã (AMP) va creºte cu circa
16% în 2018 faþã de 2017, ponde-
rea pe care o va avea Asistenþa
medicalã primarã va rãmâne la
5,8% din FNUASS total, în condi-
þiile în care medicii de familie re-
prezintã aproape o treime din me-
dicii din sistemul public de sãnãta-
te, având angajate minim 15.000
de asistente, dar ºi alt personal, ºi
sunt nevoiþi sã acopere toate chel-
tuielile cabinetelor legate de chirii,
redevenþe, utilitãþi, medicamente,
logisticã informaticã.

Birocraþia, o problemã
fãrã rezolvare

Medicii de familie solicitã în
continuare modificãri ale sisteme-
lor informatice care sã flexibilize-
ze ºi sã fluidizeze actul medical în
favoarea pacienþilor ºi sã nu mai
permitã penalitãþi la nivelul cabine-
telor, respectiv anunþarea imediatã

a indisponibilitãþii PIAS ºi posibili-
tatea lucrului offline, asumarea
calitãþii ºi categoriei de asigurat de
cãtre CNAS, precum ºi alte ele-
mente legate de alertarea în sistem
la prescrierea medicamentelor pen-
tru care existã anumite reguli (re-
stricþii, protocoale).

Potrivit medicilor de familie, tim-
pul consultaþiei este irosit cu acti-
vitãþi administrative, nemedicale,
birocratice, care au fost delegate
medicului. Pe termen mediu ºi lung
aceastã situaþie duce la deprofesi-
onalizare, la scãderea performan-
þelor profesionale ºi este una din
cauzele principale ale emigrãrii. De
asemenea, existã o tendinþã nega-
tivã, de ieºire a medicilor de fami-

lie din sistem, fie din cauze natu-
rale (pensionare) fie prin migraþia
forþei de muncã ºi intrarea unui
numãr scãzut de medici tineri care
refuzã aceastã specialitate. Aceas-
tã tendinþã este acceleratã de sub-
finanþarea sistemului naþional de
asistenþã medicalã primarã ºi de lip-
sa oricãror politici de atragere a ti-
nerilor medici cãtre cele 600 de
localitãþi din zonele rurale lipsite de
medici de familie, de care depind
nu doar gradul de sãnãtate al po-
pulaþiei, ci ºi realizarea unor eco-
nomii importante pentru bugetul de
stat. Aceastã tendinþã negativã va
conduce la un colaps total al siste-
mului de medicinã primarã.

RADU ILICEANU

O ºansã în plus pentru tineri,O ºansã în plus pentru tineri,O ºansã în plus pentru tineri,O ºansã în plus pentru tineri,O ºansã în plus pentru tineri,
la  dobândirea carnetuluila  dobândirea carnetuluila  dobândirea carnetuluila  dobândirea carnetuluila  dobândirea carnetului

de conducere autode conducere autode conducere autode conducere autode conducere auto

adreseazã celor cu vârsta cuprin-
sã în intervalul 17 – 25 de ani, care
doresc sã obþinã permisul pentru
orice fel de categorie, inclusiv trac-
toare agricole sau forestiere, tro-
leibuze ºi tramvaie. Pot participa
tineri din medii defavorizate, elevi
sau absolvenþi de liceu, ºcoli pro-
fesionale ori gimnaziale, nãscuþi în
perioada 1 ianuarie 1993 – 1 sep-
tembrie 2000 inclusiv. În cadrul
ediþiilor anterioare, au obþinut per-
mis de conducere 29 de tineri, unul
dintre ei prezentând dizabilitãþi. Mai
multe detalii se pot gãsi pe www.
pentrucomunitate.ro ºi pe
www.molromania.ro, termenul de
depunere a dosarelor fiind 27 ia-
nuarie 2018.

CRISTI PÃTRU

Încep pregãtirile pentru
Olimpiadele ºcolare

Primul semestru al anului ºcolar 2017/2018 se apropie
de final, dar începe perioada Olimpiadelor ºcolare,
cu toate fazele de desfãºurare (localã, judeþeanã ºi naþio-
nalã). Astfel, Ministerul Educaþiei Naþionale a transmis,
în teritoriu, „Apelul pentru selectarea subiectelor” pentru
faza judeþeanã a Olimpiadelor ºcolare. Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj a transmis, la rândul sãu, cãtre
instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din subordine
toate prevederile legale. La Craiova, în primãvara aces-
tui an, vor fi organizate fazele naþionale la Chimie, Limba
germanã ºi Muzicã instrumentalã – studii teoretice.

„Noi, la nivel de Inspectorat, am
transmis cãtre unitãþile din judeþ,
tot ceea ce scrie în legislaþie, prin
ceea ce ni s-a transmis de la CNEE.
Profesorii care elaboreazã propu-
neri de subiecte, însoþite de grilele

de evaluare ºi de notare, le vor tri-
mite inspectorului de specialitate,
cel care le va arhiva ºi le va trans-
mite informaticianului, cel, care, la
rândul sãu, le va accesa în baza de
date naþionalã. Reprezentanþii
MEN, cu toþii specialiºti, împreu-
nã cu cei de la CNEE vor stabili
grupuri de lucru pe discipline/cla-
se, formate din cadre didactice cu
experienþã în domeniu. Acestea vor
semna o declaraþie, pe propria rãs-
pundere, prin care menþioneazã cã
nu au elevi ori rude pânã la gradul
al IV-lea în situaþia de a susþine
concursul. Propunerile de subiec-
te se elaboreazã þinând seama de
mai multe cerinþe: sã fie formulate
clar, în concordanþã cu programa
ºcolarã; sã aibã un nivel de dificul-

tate corespunzãtor unei evaluãri
cu funcþia de selecþie (concurs),
etc. Depunerea propunerilor va
fi fãcutã în format electronic,
data limitã fiind 17 ianuarie
2018, iar profesorii vor semna
ºi un act de confidenþialitate,
acelaºi lucru urmând sã-l facã
ºi cei care au acees la date (in-
spectori, informaticieni)”, a pre-
cizat prof. Constantina Dãoa-
gã, inspector pentru Manage-
mentul Instituþional în cadrul In-
spectoratului ªcolar judeþean
Dolj. În acest an ºcolar, sunt
prevãzute 20 de discipline pen-
tru susþinerea Olimpiadelor, la
diferite cicluri de învãþãmânt, iar
la Craiova, în primãvarã, vor fi
organizate fazele naþionale la
Chimie, Limba germanã ºi Mu-
zicã instrumentalã.

CRISTI PÃTRU
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SÂMBÃTÃ - 6 ianuarie

07:00 Undeva, cândva în
Transilvania

08:15 Vorbeºte corect! (R)
08:30 Vreau sã fiu sãnãtos
09:00 Zon@ IT
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Universul credinþei
12:00 Retrospectiva anului 2017

(R)
12:30 Retrospectiva anului 2017

(R)
13:00 Retrospectiva anului 2017

(R)
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Izolaþi în România (R)
15:00 Ora regelui
16:10 Concertul de la Budapes-

ta al Filarmonicii din Viena 2017
(R)

18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Handbal masculin
22:40 Dosar România
23:35 Un suedez absolut (R)
01:10 Poveste dupã poveste

(R)
01:40 Undeva, cândva în

Transilvania (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

10:00 Gala Premiilor Excelsior
13:00 Revelion 2018
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Revelion 2018 (R)
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Arca vieþii
2015, Marea Britanie, Dramã
21:50 Iubito, este frig afarã
22:10 La graniþa libertãþii
2009, SUA, Dramã
00:15 Gala Umorului (R)
01:15 Furia unei mame (R)
2013, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
02:40 La graniþa libertãþii (R)
2009, SUA, Dramã
04:40 Memorialul Durerii (R)
05:30 Safari (R)
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

06:20 Imnul României

TVR 2

07:55 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate

09:20 Joaca de-a spionii
10:50 Rules Don't Apply
12:55 Julieta
14:35 Efectul acvatic
16:00 Demolat
17:40 X-Men: Apocalypse
20:00 Paºii
21:40 Silence
00:20 Inimi cicatrizate
02:40 Pe cãi ocolite
04:15 Când se rupe craca
06:00 Ultimul vânãtor de

dragoni

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Destin în prelungiri
2011, SUA, Dramã, Familie,

Fantastic, Sport
12:15 Ce spun românii (R)
13:15 Spirit rebel
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Muzical
15:15 Ultima vacanþã
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Dramã
17:15 Jack ºi Jill
2011, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Puicuþa cu cocoºel
2002, SUA, Comedie
00:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Puicuþa cu cocoºel (R)
2002, SUA, Comedie
03:30 Destin în prelungiri (R)
2011, SUA, Dramã, Familie,

Fantastic, Sport

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 La Dona (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Silvana (R)

07:30 Arthur (R)
09:30 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Mereu la prima întâlnire

(R)
15:00 Dansul dragostei 2 (R)
16:45 La bloc
18:45 El Dorado
20:30 Un om periculos
22:15 Carrie
00:15 Un om periculos (R)
01:45 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
09:00 The Wall - Marele Zid
10:00 Aventura cu 4 stele
13:00 Observator
14:00 Miss Agent Secret 2:

Înarmatã ºi seducãtoare (R)
2005, SUA, Comedie, Crimã
16:00 Observator
17:00 Bãiat de treabã (R)
1997, SUA, Comedie
19:00 Observator
20:00 O poveste încâlcitã
2010, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie, Muzical
22:00 Grozavul ºi puternicul Oz
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:30 Lumea Dispãrutã:

Jurassic Park
1997, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
03:00 Observator (R)
04:00 Grozavul ºi puternicul Oz

(R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Roata norocului (R)
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Pistruiatul 3 - Insurectia
1986, România, Aventuri
22:00 Icarus
2010, Canada, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
02:30 Icarus (R)
1977, Germania, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscanã (R)
2012, Italia, Dramã, Mister,

Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Eu, tu ºi Ovidiu
1977, România, Comedie,

Muzical
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
16:00 Mijlocaº la deschidere (R)
1982, România
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Soldatul universal:

Confruntare finala
1999, Canada, Acþiune
00:30 Rãfuiala
1997, SUA, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Soldatul universal:

Confruntare finala (R)
1999, Canada, Acþiune
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Apropo TV
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Real Madrid - Tottenham
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!", Catalin Morosanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat

PRO X

VINERI - 5 ianuarie

07:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Retrospectiva anului 2017
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Handbal masculin:

Romania - Bahrain
22:35 Înainte de potop
2016, SUA, Documentar
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:20 Înainte de potop (R)
2016, SUA, Documentar
03:15 Telejurnal (R)
03:55 Sport (R)
04:05 Retrospectiva anului 2017

(R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Câºtigã România! (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Retrospectiva Anului

sportiv 2017 (R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Iubito, este frig afarã
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Racheta albã
1984, România, Aventuri
14:45 Fram
1983, România, Aventuri,

Dramã, Familie
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Cãsuþa din prerie
2005, SUA, Muzical
22:45 Iubito, este frig afarã
22:55 Poate nu ºtiai
23:10 Furia unei mame
2013, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
00:45 Iubito, este frig afarã
00:55 Poate nu ºtiai
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Pescar hoinar (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:45 Masa 19
09:15 Înnebunit sã fii normal
11:00 Spionii din vecini
12:45 Francisc: Roagã-te pentru

mine
14:30 500 de zile cu Summer
16:05 Tânãrul papã
17:00 Tânãrul papã
18:00 Filme ºi vedete
18:30 Masa 19
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:35 Sin City
23:40 Fãrã armã în linia întâi
02:00 Norman
03:55 Sin City

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
23:00 Naºul
1972, SUA, Dramã, Thriller
02:00 Piraþii din Caraibe:

Blestemul Perlei Negre (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
04:15 La Mãruþã (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 In numele fericirii (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Vieþi la rãscruce (R)
14:30 Silvana
15:30 Destinul Evei
17:30 E scris în stele
19:00 In numele fericirii
21:00 Vieþi la rãscruce
22:00 Trandafirul negru
23:00 Iubire ca în filme
00:00 Destinul Evei (R)
01:45 Vieþi la rãscruce (R)
02:45 In numele fericirii (R)
04:15 Iubire ca în filme (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
05:45 Silvana (R)

08:15 Reþetã pentru dezastru
(R)

10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Grace de Monaco (R)
15:00 Mereu la prima întâlnire

(R)
16:45 La bloc
18:45 Dansul dragostei 2
20:30 Feþe în mulþime
22:15 Misionarul rãzboinic
00:30 Feþe în mulþime (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi! (R)
19:00 Observator
20:00 Nea Mãrin Miliardar
1979, România, Comedie
22:00 Miss Agent Secret 2:

Înarmatã ºi seducãtoare
2005, SUA, Comedie, Crimã
00:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
02:00 Prietenii de la 11 (R)
04:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 O împuºcãturã în întuneric

(R)
1964, Marea Britanie, Comedie,

Crimã, Mister
17:00 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Steaua sufletului
1983, Turcia
22:00 în bãtaia inimii
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Steaua sufletului (R)
1983, Turcia
02:45 In bataia inimii (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Sãnãtate cu stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 A doua cadere a Constan-

tinopolului
1994, Romania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Joe cel frumos (R)
2000, SUA, Marea Britanie,

Comedie, Dramã

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
12:30 Teleshopping
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Barcelona - Juventus
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Tacaneala
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker

ep.1
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

fã-l Pireu!", Cãtãlin Moroºanu-
Giannis “Hercules” Stoforidis
(EXPLOZIV)

03:00 La bloc

PRO X
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Anunþul tãu!
POLIÞIA Localã Bãileºti, cu

sediul în localitatea Bãileºti, str.
Revoluþiei, nr. 1, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiilor publice vacante de:
1.Poliþist local, clasa III, grad pro-
fesional debutant, Compartimen-
tul Circulaþie pe Drumurile Publi-
ce =1 post; 2.Informatician, clasa
I, grad profesional debutant, Com-
partimentul Financiar-contabilita-
te, Salarizare, Resurse Umane, In-
formatic =1 post; 3.Informatician,
clasa III, grad profesional debu-
tant, Compartimentul Financiar-
contabilitate, Salarizare, Resurse
Umane, Informatic =1 post. Con-
cursul se va desfãºura la sediul
Poliþiei Locale Bãileºti, astfel: -
Proba scrisã în data de
12.02.2018, ora 11.00; -Proba in-
terviu în data de 14.02.2018, ora
11.00. Pentru participarea la con-
curs, candidaþii trebuie sã înde-
plineascã urmãtoarele condiþii: -
condiþiile prevãzute de art.54 din
Legea nr.188/1999, privind Statu-
tul funcþionarilor publici (r2), cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare; -studii necesare exercitã-
rii funcþiei: -studii medii cu diplo-
mã de bacalaureat, pentru pozi-
þiile 1 ºi 3; -studii superioare cu
diplomã de licenþã, pentru poziþia
2. Candidaþii vor depune dosare-
le de participare la concurs pânã
la data de 25.01.2018, ora 16.00, la
sediul instituþiei. Relaþii suplimen-
tare la sediul Poliþiei Locale, loca-
litatea Bãileºti, str.Revoluþiei, nr.1,
judeþul Dolj, persoanã de contact:
Gaciu Vasilica, responsabil resur-
se umane, telefon: 0251.311.664,
fax: 0251.311.664, e-mail: politia-
localabailesti@yahoo.com.

Anunþul tãu!
LICEUL Teoretic „Mihai Vitea-

zul”, cu sediul în localitatea Bãileºti,
str.Mãrãºeºti, nr.5, judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea
postului vacant de: secretar unitate
de învãþãmânt, 1 post, conform HG
286/23.03.2011. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba scrisã în data
de 30.01.2018, ora 9.00; -Proba prac-
ticã în data de 02.02.2018, ora 9.00; -
Proba interviu în data de 07.02.2018,
ora 9.00. Pentru participarea la con-
curs candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: -Studii
superioare; -Nu este necesarã vechi-
mea minimã în muncã; -Cunoºtinþe
de utilizare PC, Word ºi Excel. Can-
didaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs pânã la data de
19.01.2018, ora 14.00, la sediul Liceu-
lui Teoretic „Mihai Viteazul” din Bãi-
leºti, str.Mãrãºeºti, nr.5, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare la sediul Liceu-
lui Teoretic „Mihai Viteazul”, persoa-
nã de contact: Giurcã Adriana, tele-
fon: 0251.311.103, fax: 0251.311.103.

PRIMÃRIA COMUNEI BOTO-
ªEªTI PAIA anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emite-
re a acordului de mediu pentru pro-
iectul ,,Construire pod peste pârãul
Urdiniþa în punctul Drãgoescu în co-
muna Botoºeºti Paia, judeþul Dolj”,
propus a fi amplasat în intravilanul sa-
tului Botosesti Paia, comuna Boto-
ºeºti Paia, pe strada Fântânilor. Infor-
maþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Municipiul
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul PRIMARIA COMUNEI BOTO-
ªEªTI PAIA, Judeþul Dolj (tel. 0251/
451943), în zilele luni pânã joi între ore-
le 800-1630 ºi vineri între orele 800 -1400.
Observatiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, Municipiul Cra-
iova, str Petru Rareº nr. 1, fax 0251/
419035, email office@apmdj.anpm.ro.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Anunþul tãu!
STAICU ANAMARIA LILIANA

PENTRU S.C. ECSOLUTION SRL
aduce la cunoºtiinþã publicului de-
cizia etapei de încadrare a A.P.M.
Dolj în procedura de reglementa-
re conform  H.G. 1076/2004: PUZ
REGLEMENTAREA ZONEI CU-
PRINSÃ ÎNTRE  BD. DACIA  ºi ALEI
DE ACCES AFERENTE BLOCURI-
LOR T9, T8 ªI V4, CRAIOVA, BD.
DACIA NR. 66C. Nu necesitã eva-
luare de mediu ºi nici evaluare
adecvatã urmând a fi supus pro-
cedurii de adoptare fãrã aviz de
mediu. Documentaþia care a stat la
baza luãrii deciziei  etapei de înca-
drare se poate consulta în zilele de
luni- joi între orele 8.00-14.30 ºi vi-
neri între orele 8.00- 12.00 la sediul,
Agenþiei Pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, str. Petru Rareº Nr.1 Cra-
iova ºi pe site-ul APM Dolj: http://
apmdj.anpm.ro. Propunerile de re-
considerare a deciziei se vor trans-
mite în scris în termen de 10 zile
calendaristice   de la data publicã-
rii în mass- media, zilnic la sediul
APM Dolj (fax; 0251/ 419.035, e-
mail: office@apmdj.anpm.ro.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 5 ianuarie 2018

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

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

2 CAMERE

Vând apartament 2 ca-
mere semidecoman-
date, 1/4, zona Puºkin.
Telefon: 0758/153.669.
Vând apartament cu
douã camere în Bucu-
reºti, Prelungirea
Ghencea. 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,
teren 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. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament
3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 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 garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fa-
bricaþie 2004-2008, cu
GPL. Ofer maxim 3000
lei. Telefon: 0727/
700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor 1,6.
Telefon: 0745/589.825.
Vând lãmâi în anul 15
de fructificare, caut co-
laboratori pentru înfiin-
þarea unei crescãtorii
de fazani, gîºte, cur-
cani, raþe. Telefon:
0768/661.401, 0742/
023.399.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând roþi Mercedez
195/65  R-15, cu cau-
ciucuri de iarnã, tele-
vizor Toshiba Telefon:
0762/183.205.

Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect-
100 lei, televizor color
-100 lei, sãpun de
casã- 5 lei kg. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând robot de bucãtã-
rie nou, marca “PHILA-
DELPHIA”, preþ 150 lei.
Telefon: 0766/598.880.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 apometre în
bunã stare 15 lei / bu-
catã,  maºinã electri-
cã de fãcut pâine
“Alasca” – 70 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând combinã frigori-
ficã BOSCH,aragaz 3
ochiuri SOMEª, chiu-
vetã fontã bucãtãrie,
calorifer fontã 5 ele-
menþi. 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. Te-
lefon: 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 galva-
nizate lungime 3,4m x
20 lei/ bucãþi, 2 tuburi
beton 1100 mm, tub
azbociment D
220x2500 mm, Tele-
fon: 0766/598.880.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, 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 folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1 Mai
(Facultatea de Medici-
nã). Telefon: 0748/
102.286.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru în-
frumuseþare saloane
cabinete medicale. Te-
lefon: 0722/956.600.

PIERDERI
MAIK ARENA CENTER
SRL declarã pierdut cer-
tificat constatator sediu
social. Se declarã nul.
SC MELCRIS PROD
IMPEX SRL, cu sediul
în Poiana Mare, str. 1
Decembrie, nr. 71, jud.
Dolj, având CUI
17884882, J16/1686/
2005, declarã pierdut
ºi nul Certificatul de în-
registare seria B,
nr.0720273 eliberat la
22.08.2005 de cãtre
ORC Dolj.

COMEMORÃRI
La 6 ianuarie 1993 a
decedat col. ing.
aviaþie NICOLAE
FLORESCU. S-a nãs-

cut în comuna Goieºti
judeþul Dolj la 11 iulie
1936. Veºnica lui po-
menire. Un OM între
oameni. Soþia Aurelia
Florescu.
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Una dintre loviturile
Craiovei pe piaþa transfe-
rurilor ar putea fi Valericã
Gãman. Se cunosc
problemele financiare pe
care le strãbate clubul
turc Kardemir Kara-
bukspor, de care s-au
despãrþit deja Torje ºi
Gicu Grozav, în timp ce
Gãman, Cristi Tãnase ºi
Papp sunt pe picior de
plecare. Gãman ar avea
ºansa de a-ºi gãsi echipã
imediat, dar mai ales de a
reveni acasã, deºi salariul
sãu ar scãdea de 4 ori,
Universitatea neoferindu-i
mai mult de 10.000 de
euro pe lunã. În condiþiile
în care majoritatea
stoperilor au gafat, lui
Popov îi expirã contractul
în varã, iar Datkovic este
împrumutat pânã la finalul
acestui sezon, repatrierea lui
Gãman ar fi o mutare excelentã
din partea clubului din Bãnie, însã
depinde ºi de dorinþa jucãtorului
ºi de ofertele pe care le are

Cãpitanul ªtiinþei, Alexandru
Bãluþã, rãmâne cea mai importan-
tã þintã a FCSB în aceastã iarnã.
Gigi Becali a oferit 2,5 milioane
de euro ºi pe Vlad Achim, dar Cra-
iova nu ia în discuþie un transfer
la marea rivalã. Jucãtorul are o
clauzã de reziliere de 3 milioane

de euro, însã finanþatorul roº-al-
baºtrilor a hotãrât în cele din urmã
sã nu o achite. „Eu fac transfe-
ruri, dar am vorbit cu specialiºti.
Cu 4-5-6 am discutat. Oamenii mi-
au zis cã dau bani degeaba. Sã dai
3 milioane pe un jucãtor în Ro-
mânia e nebunie. Hai sã zicem cã

dau, dar ce facem dupã, cã se în-
vaþã toþi sã cearã de la Becali” a
declarat Becali la digisport. Bãlu-
þã mai are contract cu Craiova
pânã în 2021, dar dacã Becali ar
achita clauza ºi Bãluþã ar accepta
sã plece la FCSB, Universitatea nu
ar avea niciun cuvânt de spus în

aceastã tranzacþie. Becali este con-
vins cã Bãluþã ar veni la FCSB
datoritã salariului de 3 ori mai
mare, dar jucãtorul are promisiu-
nea conducãtorilor clubului din
Bãnie cã va fi vândut la varã pes-
te hotare, iar acolo ar câºtiga cel
puþin dublu faþã de cât îi oferã Be-
cali. „Nu existã pe globul ãsta pã-
mântesc un om care sã nu vrea sã
plece de 8.000 la 20.000. Trebuie

sã fii prost, iar Bãluþã nu e prost.
Eu vã spun cã el nu are viitor la
Craiova, nu are unde sã plece. Ok,
el e jucãtor bun, o sã rãzbeascã,
dar nu va fi un viitor strãlucit”, a
spus Becali. Bãluþã nu ar agrea însã
un transfer la FCSB, fiindcã ar fi
„blocat” acolo ºi el îºi doreºte sã
joace peste hotare cât mai curând,
în condiþiile în care anul acesta
împlineºte 25 de ani.

Bãluþã, asaltat de Gigi BecaliBãluþã, asaltat de Gigi BecaliBãluþã, asaltat de Gigi BecaliBãluþã, asaltat de Gigi BecaliBãluþã, asaltat de Gigi Becali

În vizorul lui Devis Mangia a intrat tot un goal-keeper crescut
de AS Roma, Simone Perilli, de la Pordenone

Pentru perioada invernalã de mercato,
Universitatea Craiova intenþioneazã sã trans-
fere un portar, un stoper ºi un atacant cen-
tral. „Poarta” a fost unul dintre punctele slabe
ale oltenilor în actualul sezon. Dupã ce în
sezonul trecut a apãrat bine ºi i-a determinat

pe conducãtorii din Bãnie sã-i prelungeascã
contractul pânã în 2020, Calancea n-a mai
fost la acelaºi nivel în actualul campionat.
Totodatã, elveþianul Mitrovic a dezamãgit ºi
el în partidele în care a fost folosit, în timp
ce tânãrul Laurenþiu Popescu nu a prins nici-

un minut în partidele oficiale. Despãrþi-
rea de antrenorul cu portarii, Cãtãlin
Mulþescu, a fost un semn cã oltenii sunt
nemulþumiþi de prestaþiile goal-keeper-
ilor. Astfel, Devis Mangia a încercat sã-
l aducã în Bãnie pe Mirko Pigliacelli, un
portar italian de 24 de ani, crescut la
Academia Romei ºi care în acest sezon
a fost sub comanda lui Zdenek Zeman,
la Pescara, dar nu s-a impus acolo. Nu-
mai cã o altã echipã de Serie B, Pro Ver-
celli, a intrat pe fir în acelaºi timp cu
Universitatea ºi a reuºit sã obþinã îm-
prumutul goal-keeper-ului. „Avem rela-
þii bune cu Craiova, dar va fi alegerea
jucãtorului” a spus preºedintele Pesca-
rei, Daniele Sebastiani, care a negociat
recent transferul definitiv în Bãnie al lui
Alex Mitriþã. Pigliacelli a recunoscut in-
teresul ªtiinþei, dar a preferat sã rãmânã
în Serie B, mai ales cã mai evoluase la

Pro Vercelli acum doi ani. „Au
fost discuþii deschise ºi concre-
te. Le mulþumesc domnului Man-
gia ºi societãþii din România pen-
tru ofertã, sunt mândru de inte-
resul pentru mine, dar am prefe-
rat sã mã întorc acolo unde am
mai evoluat, fãrã a lua în seamã
tentaþia de a evolua în strãinãtate
sau latura financiarã. Sper ca
Mister Mangia sã continue sã-mi
urmãreascã evoluþiile cu acelaºi
interes” a declarat Pigliacelli pen-
tru tuttomercatoweb.com. Con-
form aceluiaºi site, Mangia este
în permanentã cãutare de soluþii
din Serie B pentru completarea
lotului. „Noi cãutãm jucãtori ºi
în Italia, dar e important sã gã-
sim fotbaliºti motivaþi, care sã
înþeleagã ºi realitãþile fotbalului
românesc pentru a se adapta.
Sper sã gãsim jucãtori buni în
perioada de mercato” a spus teh-
nicianul Craiovei. Acesta s-a ori-
entat cãtre un alt portar italian
crescut de AS Roma, Simone
Perilli, în vârstã de 22 de ani, titular la Por-
denone, dar echipa din Serie C ar dori în
jur de 300.000 de euro pentru transferul
acestuia. Înalt de 1,95 metri, Perilli a fost

eroul lui Pordenone în meciul din Cupa Ita-
liei contra lui Inter Milano, care a avut ne-
voie de lovituri de departajare pentru a eli-
mina formaþia din liga a treia.
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Universitatea Craiova cautã sã aducã ºi un
atacant în aceaastã iarnã. Chiar dacã în sistemul 3-
4-3 utilizat de Mangia au dat satisfacþie cei trei
„ponei” titulari, Bãluþã, Mitriþã ºi Gustavo, iar în
stand-by sunt Burlacu, Bãrbuþ ºi Roman, clubul
din Bãnie ºi-a arãtat interesul pentru atacantul
italian Jacopo Manconi, în vârstã de 23 de ani,
împrumutat de Novara la Carpi. Craiova concurea-
zã cu formaþia elveþianã de ligã secundã Chiasso
pentru transferul lui Manconi. Italianul a fost coleg
acum doi ani cu golgheterul Craiovei, Gustavo di
Mauro Vagenin, la Lecce. Manconi este obiºnuit sã
joace în spatele vârfului central, un fel de „secon-
da punta” ºi este cotat la 400.000 de euro de site-
urile de specialitate. El a intrat deja în ultimele 6
luni de contract cu Novara ºi poate semna cu
orice echipã, dar poate pleca încã de pe acum, mai
ales cã nici Carpi nu-l mai doreºte.

Un jucãtor pe care-l urmãreºte Craiova este ºi
camerunezul Franck Etoundi, aflat în ultimele 6
luni de contract cu turcii de la Kasimpasa. În
vârstã de 27 de ani, Etoundi este fratele lui Stepha-
ne Mbia, fost la Sevilla, OM sau QPR, dar el ar
putea ajunge abia în varã în Bãnie, fiindcã turcii
solicitã o sumã de transfer acum pentru el.
Etoundi a evoluat în 7 meciuri ºi a marcat 1 gol în
acest sezon pentru Kasimpasa, iar în trecut a
evoluat în Elveþia, la Zurich, Xamax ºi St. Gall.

Gãman poate fi repatriatGãman poate fi repatriatGãman poate fi repatriatGãman poate fi repatriatGãman poate fi repatriat

acesta. Gãman, jucãtor crescut la
Centrul de copii ºi juniori al
Craiovei, va împlini 28 de ani în
februarie. El a fost campion cu
Astra în 2016.

Mirko
Pigliacelli

Simone
Perilli
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