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- În Parlament, Popescu
ce spune nu face douã pa-
rale ºi pentru asta cu sacul
ia lunar parale.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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din Calafat,din Calafat,din Calafat,din Calafat,din Calafat,
premiat lapremiat lapremiat lapremiat lapremiat la
Palatul CotroceniPalatul CotroceniPalatul CotroceniPalatul CotroceniPalatul Cotroceni

actualitate / 8MedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamenteleMedicamentele
compensate,compensate,compensate,compensate,compensate,
prescriseprescriseprescriseprescriseprescrise
de mediculde mediculde mediculde mediculde medicul
specialist, nuspecialist, nuspecialist, nuspecialist, nuspecialist, nu
de cel de familiede cel de familiede cel de familiede cel de familiede cel de familie

Casa Naþionalã de Asigurãri
de Sãnãtate intenþioneazã sã
redefineascã noþiunea de me-
dic prescriptor, iar responsabi-
litatea reþetei cu medicamen-
te compensate sã revinã medi-
cului specialist. Totodatã, vor fi
revizuite ºi protocoalele tera-
peutice, în sensul lãrgirii acce-
sului pacienþilor la tratamen-
te, prin extinderea categoriilor
de medici prescriptori pentru
anumite medicamente.
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Vizite gratuiteVizite gratuiteVizite gratuiteVizite gratuiteVizite gratuite
la Muzeulla Muzeulla Muzeulla Muzeulla Muzeul
Olteniei,Olteniei,Olteniei,Olteniei,Olteniei,
pe 15 ianuariepe 15 ianuariepe 15 ianuariepe 15 ianuariepe 15 ianuarie

culturã / 7O scrisoare careO scrisoare careO scrisoare careO scrisoare careO scrisoare care
nu poate rãmânenu poate rãmânenu poate rãmânenu poate rãmânenu poate rãmâne
fãrã rãspuns!fãrã rãspuns!fãrã rãspuns!fãrã rãspuns!fãrã rãspuns!

Senatorul de Giurgiu Nico-
lae Bãdãlãu, preºedintele exe-
cutiv al PSD, a trimis lideri-
lor partidului câte o scrisoare
– multiplicatã în prealabil – în
care a pomenit despre „sus-
pendarea democraþiei inter-
ne” ºi de faptul cã partidul
este condus de un dictator.
Când a fost altfel condus par-
t idul ,  decât  „cu mânã de
fier”, poate fi o discuþie, dar
nu este cazul. Scrisoarea lui
Nicolae Bãdãlãu survine, din
câte înþelegem, dupã reuniu-
nea de luni a Comitetului Exe-
cutiv Naþional al PSD (...).
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400 de apartamente din Craiova sunt, de luni, total neîncãlzi-
te ºi fãrã apã caldã. Locatarii sunt supãraþi ºi susþin cã rezistã
eroic doar pentru cã frigul de afarã nu a fost aºa de mare, dar cã
iarna este totuºi lungã ºi grea. „Vin ºi ne spun poveºti, iar noi
trebuie sã-i mai ºi credem”, afirmã, revoltaþi, reprezentanþii SC
Termo, care s-au sãturat de discuþii ºi promisiuni deºarte. Ce-i
drept, iarna se aratã extrem de dificilã mai ales pentru aceºtia,
întrucât prima factura pentru încãlzirea populaþiei se ridicã la o
sumã destul de mare. ªi este doar începutul.
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Vremea se rãceºte

Vremea va intra într-un proces
de rãcire cu precãdere în regiunile
extracarpatice, unde valorile termi-
ce vor deveni apropiate de cele nor-
male la aceastã datã. Astfel, tempe-
raturile maxime se vor încadra în-
tre 0 grade în Moldova ºi 9 grade în
Banat ºi Criºana, iar cele minime se
vor situa între -8 grade în estul Tran-
silvaniei ºi 3 grade în Banat, infor-
meazã ANM.

Astãzi, în þarã. Cerul va fi mai mult
noros ºi temporar vor cãdea precipi-
taþii slabe. În sudul þãrii acestea vor
fi pe arii extinse, predominant sub
formã de ploaie, în cursul zilei, iar
noaptea ºi sub formã de lapoviþã ºi
ninsoare. La munte ºi local în Mol-
dova vor predomina ninsorile, în
Transilvania vor fi precipitaþii mix-
te, iar în regiunile vestice vor fi ploi
ºi lapoviþe, îndeosebi noaptea. Vor fi
condiþii de polei. Vântul se va inten-
sifica treptat în sudul ºi sud-estul te-
ritoriului ºi va sufla în general mo-
derat în celelalte zone.

În Bucureºti, vremea se va rãci
astfel încât valorile termice vor de-
veni apropiate de cele normale pen-
tru aceastã datã. Cerul va fi noros,
temporar va ploua, iar în cursul
nopþii vor fi posibile precipitaþii sla-
be sub formã de lapoviþã ºi ninsoa-
re. Vântul va prezenta intensificãri
temporare. Temperatura maximã va
fi de 3...4 grade, iar cea minimã se
va situa în jurul a 0 grade.

Sâmbãtã, vremea se va rãci în toa-
tã þara. Temperaturile maxime se vor
încadra între -3 ºi 5 grade, iar cele
minime, în general, între -8 ºi -2 gra-
de. Cerul va fi mai mult noros, excep-
tând nord-vestul ºi parþial centrul
teritoriului unde noaptea va deveni
variabil. Se vor semnala precipitaþii
slabe, predominant sub formã de nin-
soare local în Oltenia ºi Moldova ºi
pe arii restrânse în Muntenia ºi Tran-
silvania ºi mai ales sub formã de la-
poviþã ºi ninsoare local în Dobro-
gea, Banat ºi Criºana. La munte vor
fi numai ninsori. Vântul va avea in-
tensificãri temporare în sudul, sud-
estul ºi pe arii restrânse în centrul ºi
nord-vestul þãrii, cu viteze la rafalã
în general de 45...55 km/h, mai mari
pe litoral ºi pe Clisura Dunãrii unde
vor atinge 60...70 km/h.

Duminicã, la munte, vremea va
continua sã se rãceascã, devenind
geroasã noaptea. Cerul va fi varia-
bil, cu înnorãri temporare ziua când
cu totul izolat va fulgui. Vântul va
sufla slab ºi moderat, cu unele in-
tensificãri în masivele sud-vestice.
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Compania Iveco Defence Vehicles a anun-
þat, ieri, semnarea în decembrie 2017 a douã
contracte pentru vânzarea de vehicule milita-
re logistice, relateazã ziarul La Repubblica ºi
site-ul Today.it. Primul contract prevede li-
vrarea a 280 de vehicule militare multirol de
tip Eurocargo armatei germane. Al doilea con-
tract a fost semnat cu Ministerul român al
Apãrãrii, care a comandat 173 de vehicule
militare logistice, ce vor fi livrate în 2018.
Compania italianã Iveco nu a dezvãluit valoa-
rea contractelor.

Contractul cu Ministerul român al Apãrãrii
se referã la vehicule militare logistice 6x6,
pentru transport de echipamente ºi personal,
dotate cu troliu ºi care pot fi transportate cu
avioane Lockheed C-130 Hercules, precizea-
zã site-ul Today.it.

IGPR scoate la concurs 770 de
posturi de poliþiºti ºi personal con-
tractual. “Ai auzit tot felul de lucruri
îngrozitoare despre noi: un poliþist
pedofil prins cu greutate de colegii
lui”, este mesajul cu care îºi începe
Poliþia Românã anunþul.

“ªtim cã în aceste zile meseria
de poliþist nu mai pare atât de ten-
tantã. Ai auzit tot felul de lucruri în-
grozitoare despre noi: un poliþist pe-
dofil prins cu greutate de colegii lui.
Nu avem noi cum sã-þi facem dova-
da, acum, cã lucrurile nu sunt chiar
aºa, dar îþi promitem cã, ºi în acest
caz, cei responsabili nu vor scãpa.

Indiferent de ceea ce se spune
despre noi în aceastã perioadã, tre-
buie sã ºtii cã, din echipa Poliþiei

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a participat, ieri, la
ºedinþa conducerii organizaþiei
partidului din Suceava,el aflân-
du-se într-un turneu la filialele

Ministerul român al Apãrãrii cumpãrãMinisterul român al Apãrãrii cumpãrãMinisterul român al Apãrãrii cumpãrãMinisterul român al Apãrãrii cumpãrãMinisterul român al Apãrãrii cumpãrã
vehicule militare de la compania Ivecovehicule militare de la compania Ivecovehicule militare de la compania Ivecovehicule militare de la compania Ivecovehicule militare de la compania Iveco

Astãzi se semneazã la MApN contractul
pentru achiziþia a 227 transportoare

blindate Piranha 5
Astãzi va avea loc, la sediul Ministerului Apã-

rãrii Naþionale (MApN), ceremonia de semnare
a contractului de achiziþie pentru 227 transpor-
toare blindate Piranha V de la compania ameri-
canã General Dynamics, potrivit unui comuni-
cat de presã al MApN.

Guvernul României a adoptat, pe 29 noiem-
brie, hotãrârea prin care s-au aprobat circum-
stanþele ºi procedura specificã aferente primei
etape a programului esenþial de înzestrare
„Transportor blindat pentru trupe 8x8”, în ve-
derea atribuirii unui acord-cadru de furnizare
a 227 de transportoare blindate ºi derivate pe
platforma PIRANHA 5 ºi a suportului logistic
iniþial cãtre General Dynamics European Land

Systems - Mowag GmbH.
Transportorul blindat pentru trupe 8x8 con-

stituie un mijloc de transport al grupei de infan-
terie, precum ºi al structurilor de sprijin, nece-
sar pentru îndeplinirea misiunilor specifice de
cãtre Forþele Terestre Române.

Potrivit MApN, acest vehicul asigurã o mobili-
tate sporitã ºi o protecþie corespunzãtoare perso-
nalului îmbarcat pe timpul executãrii misiunilor
specifice, în orice zonã de relief, indiferent de timp,
anotimp sau condiþii meteorologice.

Tehnica de luptã pe roþi aflatã în prezent în
dotarea Armatei României este de generaþie ve-
che, fiind depãºitã atât din punct de vedere tehno-
logic, cât ºi din cel al caracteristicilor tehnico-
tactice, cum ar fi viteza de deplasare, mobilitatea
în medii diferite, protecþia personalului, posibilitã-
þile de observare, orientare, comunicaþii etc.

Liderul PSD Liviu Dragnea îºi consolideazã poziþia
în partid printr-un turneu la filialele din Moldova

partidului din Moldova, în con-
textul în care la sfârºitul lunii va
avea loc ºedinþa CExN, în care
se va decide o eventualã re-
structurare a Guvernului.

Liderul social-democraþilor a
evitat, atât la sosirea la hotelul
unde s-a desfãºurat ºedinþa, cât
ºi la plecare, sã dea declaraþii de
presã jurnaliºtilor prezenþi la Su-
ceviþa, locul unde a avut loc ºedin-
þa Organizaþiei Judeþene a PSD.

Potrivit unor surse din PSD,
Liviu Dragnea urmeazã sã parti-
cipe la ºedinþele conducerilor or-
ganizaþiilor din Bacãu, Vaslui, Bo-
toºani, precum ºi din mai multe
filiale din Moldova.

Deplasãrile lui Liviu Dragnea
în filialele partidului din Moldova
au loc în contextul în care la
sfârºitul lunii va avea loc ºedinþa
Consiliului Executiv Naþional, în
care se va decide o eventualã re-
structurare a Executivului, ceru-
tã de premierul Mihai Tudose.

Conform surselor citate, Liviu
Dragnea s-a întâlnit miercuri sea-

ra ºi cu preºedintele PSD Vran-
cea, Marian Opriºan.

„Noi dorim o eficientizare a ac-
tului de guvernare. Dorim ca de-
ficitul structural, cheltuielile cu
funcþionarea statului sã fie mai
mici. ªi atunci 24 de ministere e
cam mult. Ar trebui sã fie mai
puþine. Cred cã numãrul ar trebui
sã înceapã cu unu. Cã sunt 19,
dar mãcar sã înceapã cu unu.
Apoi, s-au creat în teritoriu o
mulþime de structuri care þin de
acelaºi minister, o mulþime de pui.
Mi-aº dori (sã fie - n.r.) cam co-
masate înapoi. (...) Dacã nu mai
pot sã fac lucrul ãsta, plec aca-
sã”, a declarat miercuri seara pre-
mierul Mihai Tudose la Antena 3.

Restructurarea Guvernului
este doritã de Mihai Tudose, însã
ºeful pe linie de partid, Liviu
Dragnea, se împotriveºte.

Poliþia Românã scoate la concurs 770 de posturi folosind un mesaj legat
de poliþistul pedofil: “Ai auzit tot felul de lucruri îngrozitoare despre noi”

Române fac parte oameni pentru
care nu conteazã decât aflarea ade-
vãrului, care nu au liniºte pânã nu
dovedesc cã, cei care au încãlcat
legea, sunt acolo unde le este locul,
în spatele gratiilor. Poate cã nu sun-
tem perfecþi, poate cã avem multe
defecte, dar cu siguranþã suntem
profesioniºti, iar rezultatele obþinu-
te vorbesc de la sine.

De aceea, înainte de a lua o ho-
tãrâre dacã sã accesezi sau nu unul
din posturile scoase la concurs,
gândeºte-te ºi pune în balanþã dacã
munca de ani de zile a unor oameni
excepþionali poate fi ºtearsã cu bu-
retele de o persoanã”, este mesajul
prin care Poliþia Românã anunþã cã
scoate posturi la concurs.
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O scrisoare care nu poate rãmâne fãrã rãspuns!O scrisoare care nu poate rãmâne fãrã rãspuns!O scrisoare care nu poate rãmâne fãrã rãspuns!O scrisoare care nu poate rãmâne fãrã rãspuns!O scrisoare care nu poate rãmâne fãrã rãspuns!
MIRCEA CANÞÃR

Senatorul de Giurgiu Nicolae Bãdãlãu,
preºedintele executiv al PSD, a trimis lide-
rilor partidului câte o scrisoare – multipli-
catã în prealabil – în care a pomenit de-
spre „suspendarea democraþiei interne” ºi
de faptul cã partidul este condus de un dic-
tator. Când a fost altfel condus partidul,
decât „cu mânã de fier”, poate fi o discu-
þie, dar nu este cazul. Scrisoarea lui Nico-
lae Bãdãlãu survine, din câte înþelegem,
dupã reuniunea de luni a Comitetului Exe-
cutiv Naþional al PSD – structurã de con-
ducere ºi decizie a partidului, care coor-
doneazã activitatea între congrese – în care
s-a discutat, printre altele, desemnarea unui
înlocuitor al doamnei Doina Panã la Minis-
terul Apelor ºi Pãdurilor ºi despre convo-
carea unei... noi reuniuni (29-31 ianuarie),
la Iaºi, fieful ghiocelului dizident, Mihai
Chiriþã, primarul municipiului. Dacã s-a
discutat ºi despre propunerea de restruc-
turare a Guvernului, propusã de premierul
Mihai Tudose, nu s-a înþeles, fiindcã la
conferinþa de presã imediatã, Liviu Drag-

nea nu a pomenit de aºa ceva. Altfel spus,
reuniunea de luni a fost una de rutinã, de-
loc pregãtitã în prealabil, fãrã o clarã ordi-
ne de zi. Dar nu asta intereseazã. În orice
logicã din lumea asta mare, preºedintele
executiv al social-democraþilor, Nicolae
Bãdãlãu, dacã avea ce spus lua cuvântul ºi
vorbea. Dar, probabil, „nefiind democra-
þie” – cum susþine –, a þinut capul la cutie,
preferând calea epistolelor. Sunã straniu.
Cum sunã ºi sugestia „unei conduceri co-
lective a partidului”, ºtiindu-se bine din
folclor cã la români „copilul cu multe moa-
ºe rãmâne cu buricul netãiat”. Cã nu e pace
sub mãslinii PSD, nu mai este un secret,
disensiunile dintre Liviu Dragnea ºi Mihai
Tudose acutizându-se de la o zi la alta. Re-
laþia acestora, „doar instituþionalã”, cum se
exprima premierul Mihai Tudose, în ulti-
mul interviu de miercuri seara, pune în di-
ficultate ºi poziþiile unor lideri din teritoriu,
care nu ºtiu pe cine „sã iubeascã mai mult”.
Mai nou, dupã diferendul cu ministrul de
Interne, Carmen Dan, premierul Mihai Tu-

dose s-a vãzut într-o altã etapã a confrun-
tãrilor cu „el lider maximo”. Sã revenim la
scrisoarea lui Nicolae Bãdãlãu, remisã unor
lideri social-democraþi. Despre conþinutul
acesteia s-a spus cã ar fi fost inspirat din
mesajul, de la sfârºitul anului trecut, al ex-
premierului Adrian Nãstase, într-un inter-
viu la TVR, când ar fi recomandat organi-
zarea unui Congres, cu tot tacâmul lui, in-
clusiv revalidarea sau nu, pe funcþie, a lui
Liviu Dragnea. Spre deosebire de liderii
actuali ai PSD, Adrian Nãstase ºtie cum se
conduce un partid, ºi mai ales ce înseam-
nã strategia unui partid. Pe termen scurt
sau mediu. Mai mult, Adrian Nãstase, pri-
vind cum este ºi firesc la partidele din ace-
eaºi familie politicã din spaþiul UE, vede cã
nu se simt deloc bine nici în Germania (SPD
– cel mai prost scor din istorie), Franþa
(PS – în ruine, fãrã lider, cu sediul din Rue
de Solferino vândut în urmã cu câteva zile,
din cauza dificultãþilor financiare), Italia
(PD – la putere de cinci ani, cu un lider,
Matteo Renzi, fost prim-ministru, demisi-

onar în decembrie 2016 în urma respinge-
rii prin referendum a reformei Constituþiei,
cu alegeri la 4 martie a.c. ºi doar 25% în
sondaje). De Spania ce sã mai spunem?
Socialiºtii, fãrã un scor bun alegerile din
2015, doar 21%, sunt în opoziþie, dar sus-
þin Guvernul. Cheia în care trebuia desluºit
mesajul lui Adrian Nãstase, în interviul de
la finele anului trecut, nu a fost din pãcate
identificatã. Ce s-a înþeles este o altã po-
veste. La un eventual Congres, Liviu Drag-
nea s-ar putea vedea trãdat la vedere, sau
revalidat la vedere, ceea ce ar fi util în per-
spectivã. Din cauza noianului de probleme
cu care se confruntã, hãituit continuu, ºi-a
pierdut prospeþimea, inspiraþia, tactul, ºi
contemplã cum anti-corupþii ºi anti-pese-
diºtii nu mai pot unii fãrã alþii. ªi probabil
cã nu „dã doi bani” pe scrisoarea lui Nico-
lae Bãdãlãu, care n-ar trebui sã rãmânã fãrã
rãspuns. Dacã ceva nu trebuie uitat este
cã PSD se aflã la guvernare, în urma unui
vot popular, fãrã precedent la nivelul unui
partid democrat din spaþiul UE.

În plinã iarnã, când, dupã câte-
va zile de soare, gerul începe sã
strângã din nou, s-a întâmplat ceea
ce pentru fiecare dintre noi este un
coºmar: sã petreci iarna în frig to-
tal. De luni, 400 de apartamente
care sunt arondate la trei asociaþii
de proprietari – asociaþia nr. 12 Va-
lea Roºie, asociaþia nr. 14 Roma-
nescu ºi asociaþia nr. 4 Mareºal An-
tonescu – au rãmas cu caloriferele
complet reci ºi fãrã apã la robinete-
le din bucãtãrie ºi baie. Când au
cerut socotealã administratorului,
locatarilor li s-a spus verde în faþã
cã au ceea ce ºi-au pregãtit: cãldu-
rã sistatã pe motiv de neplata dato-
riilor. Cum printre datornici sunt ºi
persoane conºtiincioase, care îºi
plãtesc lunar facturile, acestea din
urmã s-au revoltat ºi au cerut sã se
gãseascã o soluþie, mãcar pentru ei.

Asociaþia 14. Romanescu,
datorie de 2 miliarde de lei vechi

În toate cele trei cazurile este
vorba de datorii vechi, de ordinul
milioanelor, pe care reprezentanþii
SC Termo le traduc într-un singur
fel: acei locatari nu au plãtit nimic
ºi asta de foarte mult timp. „Spre
exemplu, celebra asociaþie nr. 14

Trei asociaþii de proprietari din Craiova au rãmas fãrã cãldurã
400 de apartamente din Craiova sunt, de luni,

total neîncãlzite ºi fãrã apã caldã. Locatarii sunt
supãraþi ºi susþin cã rezistã eroic doar pentru cã
frigul de afarã nu a fost aºa de mare, dar cã iarna
este totuºi lungã ºi grea. „Vin ºi ne spun poveºti,
iar noi trebuie sã-i mai ºi credem”, spun, revol-

taþi, reprezentanþii SC Termo, care s-au sãturat
de discuþii ºi promisiuni deºarte. Ce-i drept, iar-
na se aratã extrem de dificilã mai ales pentru
aceºtia, întrucât prima factura de iarnã pentru
încãlzirea populaþiei aratã o sumã destul de mare.
ªi este doar începutul.

Romanescu are 2 miliarde de lei
vechi, datorie. Cum este posibil sã
acumulezi un debit uriaº ca acesta?
Fie cei de acolo au uitat unde este
casieria, nemaiplãtind de foarte
mult timp, fie se întâmplã altceva.
Nu vrem sã ne pronunþãm în nici
un fel, doar constatãm cã este vor-
ba de datorii foarte mari, vechi, ceea
ce ne duce cu gândul cã este vorba
ºi de un prost obicei al unora dintre
locatari”, este de pãrere Sorin Ior-
dache, reprezentant al SC Termo.

Negocieri peste negocieri
Pânã sã se ajungã aici, conduce-

rea SC Termo spune cã a încercat
în fel ºi chip sã-i convingã pe oa-
meni sã-ºi plãteascã partea lor de
consum. Încã din varã, 43 de aso-
ciaþii au fost sancþionate aspru, le-a
fost opritã apa caldã ºi au fost aver-
tizate cã nu vor avea nici cãldurã, la
iarnã. Fiind o atmosferã canicularã,
nimeni nu îºi punea atunci problema
cum este sã stai în frig, când afarã
sunt temperaturi de iarnã. Între timp,
reprezentanþii Termo s-au arãtat ºi
ei mai îngãduitori ºi, pe 1 noiembrie,
dupã ce s-a pus în funcþiune între-
gul sistem de încãlzire al oraºului,
au chemat ºi aceste asociaþii la dis-
cuþii. „Le-am pus în vedere cã, dacã

nu îºi achitã facturile, le vom opri
agentul termic. Ne-au promis cã vor
plãti ºi am pornit furnizarea de cãl-
durã ºi pentru aceºtia”, explicã So-
rin Iordache.

SC Termo nu mai lasã loc
de discuþii

La 1 decembrie, reprezentanþii
SC Termo spun cã au constatat cã
plãþile fãcute de aceste asociaþii cu
probleme erau, în continuare, tot
foarte mici. Din nou, au fost che-
mate la discuþii. Problema s-a pus,
de aceastã datã, în termeni mai duri:
ori plãtiþi tot debitul lui 2017, ori rã-
mâneþi în frig. „Ne-au promis cã
vor achita tot ceea ce au restanþã
pe anul respectiv, 2017. A rãmas
stabilit cã vor plãti. Au trecut sãr-
bãtorile, Crãciunul, apoi Revelionul,
timp în care noi nu le-am oprit de-
loc cãldura, apoi ne-am uitat din nou
pe lista de plãþi. Nici gând sã achite
ceva. Ce ar fi trebuit sã facem, sã
îi chemãm iar, pentru a treia oarã,
la discuþii? Ei vin ºi ne spun poveºti
ºi noi trebuie sã-i mai ºi credem”,
sunt revoltaþi, de aceastã datã, re-
prezentanþii SC Termo.

Facturile încep sã frigã
Prin urmare, de luni, trei dintre

asociaþiile cu cele mai mari restan-
þe din Craiova au fost lãsate fãrã
agent termic. Reprezentanþii SC
Termo pretind, acum, ca locatarii
sã gãseascã o modalitate, nu se ºtie
care, pentru a-ºi achita tot debitul
odatã. Nu conteazã cã este uriaº,
acesta trebuie plãtit. „Oamenii ar
trebui sã facã bine ºi sã vinã cu
banii, pentru cã fãrã bani nu le dãm
cãldurã. Sã se strãduiascã mai
mult”, susþine Sorin Iordache. In-
transigenþa celor de la Termo este
justificatã prin faptul cã, pe baza
consumului ridicat de agent termic,
ºi facturile emise de CEO sunt
mari, deci greu de acoperit. SC

Termo trebuie sã plãteascã, în
aceastã lunã, consumul de gigaca-
lorie din octombrie: 40 miliarde de
lei vechi. Între timp,  au fost cal-
culate ºi facturile populaþiei din no-
iembrie ºi decembrie, unde apar
sume ºi mai ameþitoare: 60, res-
pectiv 100 miliarde de lei vechi.

Un coºmar de evitat
Problema se pune în felul urmã-

tor: dacã în termen de 15 zile de la
emiterea facturii de cãtre CEO, SC
Termo nu reuºeºte sã o achite, se
opreºte furnizarea de cãldurã în tot
oraºul. „Noi ºtim foarte bine în ce
situaþii financiare ne miºcãm. Tre-
buie sã avem bani ca sã plãtim la
CEO, altfel este foarte posibil sã fim
puºi în situaþia de a lãsa în frig un
oraº întreg. ªi pentru ce? Pentru
încãpãþânarea unora care nu vor sã
plãteascã. Nu sunt niºte sume ex-
orbitante, totuºi, pot fi achitate dacã
omul este ordonat ºi plãteºte lunã
de lunã. De aceea, acum problema
se pune în felul acesta: decât sã lã-
sãm 60.000 de  în frig, mai bine
lãsãm 400 de apartamente”, este de
pãrere Sorin Iordache. Pentru cã
nu este de joacã cu facturile, SC
Termo a început o monitorizare
strictã în privinþa plãþilor pe care le
fac ºi celelalte asociaþii de proprie-
tari, cunoscute cã nu se þin de ter-
mene ºi nu ajung cu facturile la zi.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
hotãrât, ieri, sã-l menþinã în spate-
le gratiilor pe craioveanul Lauren-
þiu Capotescu zis Pãtatu, în timp
ce finii sãi rãmân sub control judi-
ciar: „Menþine mãsura arestãrii
preventive dispusã faþã de incul-
patul Capotescu Gheorghe Lauren-
þiu prin încheierea nr. 96/
06.04.2017 a Tribunalului Dolj.
Menþine mãsura controlului judi-
ciar dispusã faþã de inculpaþii Flo-
rescu Radu Alin, Mitrulescu Alin
Marius ºi Bulacu Ahmed Cristian
prin încheierea din data de
28.11.2017 a Tribunalului Dolj.
Menþine mãsura controlului judi-
ciar dispusã faþã de inculpatul
Ciucã Gheorghe Sorin prin ordo-
nanta nr 424D/P/2016 din
03.05.2016 a DIICOT Serviciul
Teritorial Craiova. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
camera de consiliu din data de

Reamintim cã reprezentanþii In-
spectoratului Judeþean de Poliþie
(IPJ) Dolj anunþau, în urmã cu o
sãptãmânã, faptul cã a fost reþinut
ºi introdus în arestul IPJ Dolj Cris-
tinel ªiºu, de 44 de ani, din muni-
cipiul Bãileºti, pentru
tentativã de viol. Fap-
ta a fost comisã pe 28
decembrie 2017, când
Elena G., de 29 ani,
din Bãileºti, a anunþat
Poliþia cã, mergând pe
strada Ardealul, din
municipiu, a fost
acostatã de un bãrbat
care se deplasa cu o
bicicletã ºi, sub ame-
ninþarea cuþitului, a în-
cercat sã întreþinã ra-
port sexual cu aceas-
ta. Tânãra le-a expli-
cat oamenilor legii cã
lucrase pânã la ora
20.00, fiind angajatã
la o casã de pariuri
sportive din Bãileºti, iar la finalul
programului a plecat cãtre casã, pe
bicicletã. Din spatele ei a apãrut un

Procurorii militari din cadrul
Direcþiei Naþionale Anticorupþie au
anunþat, ieri, cã au dispus trimite-
rea în judecatã, sub control judi-
ciar, a plt. maj. Marin Aurel Zam-
firache, militar jandarm în cadrul
Inspectoratului Judeþean de Jan-
darmi Olt, pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de trafic de influenþã. În re-
chizitoriu, procurorii militari au
reþinut urmãtoarea stare de fapt: în
perioada martie – iulie 2017, in-
culpatul Zamfirache Marin-Aurel,
în mod repetat, a pretins ºi primit
de la o persoanã (martor în cau-
zã) bani ºi bunuri în valoare tota-
lã de 60.550 lei, în schimbul pro-
misiunii cã va interveni pe lângã
cadre cu funcþii de conducere în
cadrul Jandarmeriei Române pen-

Jandarm oltean, la judecatãJandarm oltean, la judecatãJandarm oltean, la judecatãJandarm oltean, la judecatãJandarm oltean, la judecatã
pentru trafic de influenþãpentru trafic de influenþãpentru trafic de influenþãpentru trafic de influenþãpentru trafic de influenþã

tru a-l angaja pe acesta din urmã
ca militar în cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeþean Olt. Mai
mult, pentru a întãri convingerea
persoanei respective cu privire la
influenþa pe care pretindea cã o
are, inculpatul Zamfirache Marin-
Aurel, în luna iulie 2017, a remis
martorului o uniformã a Jandar-
meriei Române, spunându-i cã ur-
meazã sã intre în serviciu, ca ºi
colegi de turã, în data de 09 au-
gust 2017. În cauzã s-a dispus in-
stituirea sechestrului judiciar asu-
pra sumei de 10.000 lei ridicatã de
cãtre organele de urmãrire penalã
de la inculpatul plt. maj. Zamfira-
che Marin-Aurel. Dosarul a fost
trimis spre judecare Tribunalului
Militar Bucureºti.

Capotescu rãmâne în arest preventivCapotescu rãmâne în arest preventivCapotescu rãmâne în arest preventivCapotescu rãmâne în arest preventivCapotescu rãmâne în arest preventiv,,,,,
iar finii sãi sub control judiciariar finii sãi sub control judiciariar finii sãi sub control judiciariar finii sãi sub control judiciariar finii sãi sub control judiciar

Magistraþii Tribunalului Dolj au menþinut,
ieri, mãsura arestãrii preventive a lui Lau-
renþiu Capotescu zis „Pãtatu”, dar ºi con-
trolul judiciar faþã de finii sãi, în dosarul în
care au fost trimiºi în judecatã, alãturi de alte
10 persoane, pentru de constituire a unui
grup infracþional organizat, trafic de persoa-
ne, trafic de minori ºi proxenetism. Capo-

tescu ºi finii sãi au fost ridicaþi în urma unei
acþiuni, de pe 5 aprilie 2017, a poliþiºtilor ºi
procurorilor de crimã organizatã craioveni,
în urma celor 9 percheziþii fãcute fiind gãsi-
þi peste 17.000 de euro, aproximativ 7.000
de lei, înscrisuri, 18 telefoane mobile, 12
cartele SIM, 2 laptopuri, un hard disk, un
pistol airsoft ºi 85 de alice, calibru 4,55 mm.

11.01.2018”, se aratã în hotãrârea
instanþei.

De la clubul de noapte din Craiova…
trimise în Spania

Reamintim cã procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craio-
va au anunþat, pe 5 aprilie 2017,
reþinerea pentru o perioadã de 24
de ore a inculpaþilor Gheorghe La-
urenþiu Capotescu zis „Pãtatu”,
Ahmed Cristian Bulacu, Radu Alin
Florescu ºi Gheorghe Sorin Ciu-
cã pentru sãvârºirea infracþiuni-
lor de constituire a unui grup in-
fracþional organizat, trafic de per-
soane, trafic de minori ºi proxe-
netism. Procurorii DIICOT Cra-
iova au comunicat cã, „în perioa-
da anilor 2014 – 2017, inculpaþii
Capotescu Gheorghe Laurenþiu,
Bulacu Ahmed Cristian ºi Flores-
cu Radu Alin au constituit un
grup infracþional organizat în sco-
pul comiterii infracþiunilor de tra-

fic de persoane, trafic de mino-
ri ºi proxenetism, grup la care a
aderat, în cursul anului 2015 ºi
inculpatul Ciucã Gheorghe Sorin.
Având în vedere natura legãturii
dintre inculpaþi (Capotescu
Gheorghe Laurenþiu este naºul
inculpaþilor Bulacu Ahmed Cris-
tian ºi Florescu Radu Alin), a
existat o colaborare optimã, strân-
sã ºi constantã, rolurile lor în rea-
lizarea activitãþii infracþionale
nefiind aceleaºi, modalitatea con-
cretã în care îºi împãrþeau sarcini-
le fiind determinatã de împrejurã-
rile de fapt ºi de necesitãþile prac-
tice ale realizãrii scopului infrac-
þional – obþinerea de venituri în
mod facil din exploatarea sexualã
a victimelor”. Anchetatorii au mai
precizat cã Laurenþiu Capotescu a
folosit clubul de noapte care îi
aparþine, situat în zona „Groapã”,
pe raza municipiului Craiova, în
scopul recrutãrii victimelor, majo-

ritatea minore, oferindu-le „locuri
de muncã” ºi iluzia unei vieþi con-
fortabile. O parte din victime au
fost direcþionate, la vârsta majora-
tului, spre un club din Spania, adu-
cându-ºi aportul în acest sens ºi
Bulacu, dar ºi Florescu.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile în acest caz ºi au dispus
trimiterea în judecatã a 13 persoa-
ne: Gheorghe Laurenþiu Capotes-
cu zis „Pãtatu”, Ahmed Cristian
Bulacu, Radu Alin Florescu,
Gheorghe Sorin Ciucã, Alin Marius

Mitrulescu, Cristian Aurel Barbu,
Maria Luciana Ciucã, Constanþa
Dobrin, Florentina Andreea Dunã-
reanu, Laura Dunoiu, Teodora
Maria Gheorghe, Ana – Maria Lo-
pãþel ºi Mihaela Alexandra Tucã,
între infracþiunile reþinute în sarci-
na inculpaþilor fiind constituirea
unui grup infracþional organizat,
trafic de persoane, trafic de mi-
nori, proxenetism ºi mãrturie min-
cinoasã, Bulacu fiind acuzat ºi de
nerespectarea regimului armelor ºi
muniþiilor, în timp ce numãr victi-
melor depãºeºte 20.

Bãileºteanul acuzat de tentativã de violBãileºteanul acuzat de tentativã de violBãileºteanul acuzat de tentativã de violBãileºteanul acuzat de tentativã de violBãileºteanul acuzat de tentativã de viol
rãmâne în spatele gratiilorrãmâne în spatele gratiilorrãmâne în spatele gratiilorrãmâne în spatele gratiilorrãmâne în spatele gratiilor

Bãrbatul de 44 de ani, din municipiul Bãileºti, acuzat de
tentativã de viol ºi prins îndreptându-se cãtre PTF Calafat
pentru a pãrãsi þara, rãmâne în spatele gratiilor. Magistra-
þii Tribunalului Dolj au respins, ca nefondatã, contestaþia
formulatã de inculpat împotriva hotãrârii prin care Judecã-
toria Bãileºti a dispus arestarea sa pentru 30 de zile.

bãrbat, tot pe bicicletã, a acroºat-
o, dezechilibrând-o, iar apoi a scos
cuþitul ºi a ameninþat-o cã o omoa-
rã dacã nu întreþine raporturi se-
xuale cu el. Tânãra a strigat dupã
ajutor, iar dintr-o curte a ieºit un

bãrbat, fapt ce l-a determinat pe
agresor sã fugã. Poliþiºtii au reuºit
sã stabileascã identitatea autorului,

respectiv Cristinel ªiºu, de 44 ani,
din municipiul Bãileºti, cu antece-
dente penale, însã n-au reuºit sã-l
prindã decât pe 4 ianuarie, într-un
taxi, în apropierea Punctul de Tre-
cere a Frontierei (PTF) Calafat. A
fost reþinut pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de tentativã de viol, iar
pe 5 ianuarie a fost prezentat Ju-
decãtoriei Bãileºti, care a emis
mandat de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile pe numele sãu. Cris-
tinel ªiºu formulat contestaþie îm-
potriva acestei mãsuri, însã jude-

cãtorii de la Tribunalul
Dolj i-au respins conte-
staþia ca nefondatã:
„Respinge ca nefonda-
tã contestaþia declara-
tã de inculpatul ªiºu
Cristinel, împotriva în-
cheierii nr. 1 din data
de 5.01.2018 pronunþa-
tã de judecãtorul de
drepturi ºi libertãþi din
cadrul Judecãtoriei
Bãileºti. Obligã contes-
tatorul la plata sumei
de 70 lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Ono-
rariul apãrãtorului din
oficiu în cuantum de
130 lei va fi suportat
din fondurile Ministeru-

lui de Justiþie. Definitivã. Pronun-
þatã în camera de consiliu din data
de 09.01.2018”.
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În acest moment, este în curs
de finalizare un proiect de modi-
ficare a Legii 95/2006 care va re-
defini medicul prescriptor, în
sensul cã responsabilitatea pre-
scrierii de medicamente compen-
sate pe bazã de scrisoare medi-
calã va reveni medicului care a
elaborat schema terapeuticã, în
cazul în care reþeta prescrisã res-
pectã schema respectivã.

Prevederi pentru debirocratizarea
activitãþii în cabinete

O altã modificare propusã de
CNAS este legatã de prescripþiile ºi
serviciile medicale acordate pe baza
informaþiilor din sistemul in-
formatic, astfel, sã nu mai fie
imputate furnizorilor în ca-
zul în care sistemul cardului
electronic nu funcþioneazã.

Medicii de familie nu vor
mai fi nevoiþi sã introducã,
în dosarul electronic de sã-
nãtate, datele medicale ale
pacienþilor care declarã în
scris cã, din motive de con-
ºtiinþã sau religioase, nu do-
resc ca aceste date sã fie
stocate.

De asemenea, s-a luat în
discuþie o serie de prevederi
de debirocratizare a activi-
tãþii furnizorilor de servicii
medicale ºi de creºtere a
accesului asiguraþilor la me-
dicamente ºi servicii para-
clinice finanþate de CNAS.
Astfel, se renunþã complet
la documentele pe hârtie în

“Vorbim de sistemul de sãnãta-
te bazat pe asigurãri sociale din
România ºi pe finanþarea absolut
insuficientã. Avem în România,
conform legii, asigurãri sociale de
sãnãtate obligatorii. Dacã mã uit
însã la faptul cã sunt aproape 5
milioane de contributori pentru
aproximativ 19 milioane de persoa-

Laurenþiu Mihai: România, printre þãrile UE
cu cele mai mici contribuþii la sãnãtate

România este þara cu aproape cele mai mici contribuþii
pentru sãnãtate din Uniunea Europeanã, dar cetãþenii îºi
doresc servicii de calitate comparabile cu cele din alte
state care plãtesc mult mai mult în aceastã direcþie, fapt
pentru care se impune o dezbatere publicã pe aceastã
temã, a declarat joi preºedintele Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate (CNAS), Laurenþiu Mihai.

ne, constat cã obligaþia din lege a
cam dispãrut. Cred cã e momen-
tul sã ne întrebãm ca societate dacã
ne dorim asigurãri sociale de sã-
nãtate în România, dacã ne dorim
un sistem bazat pe taxare generalã
ºi platã de la buget, cât suntem gata
sã plãtim pentru servicii de sãnã-
tate ºi cine sã suporte acea platã”,

a spus ºeful CNAS, într-o confe-
rinþã de presã.

El a adãugat cã România se aflã
printre þãrile cu cele mai mici con-
tribuþii pentru sãnãtate, ca procent
din venituri, care se aplicã pe aproa-
pe cele mai mici venituri din UE ºi
pe care le plãtesc aproape 5 mili-
oane de persoane.

“În schimb, ne dorim servicii de
calitate comparabile celor din alte
state, care plãtesc mult mai mult.
Îmi doresc sã începem cu onesti-
tate aceastã dezbatere publicã, sã
vedem ce ne dorim, ce suntem în

stare ºi gata sã plãtim ºi cum vom
ajunge acolo unde ne dorim”, a
menþionat preºedintele CNAS.

Potrivit acestuia, este necesarã
o finanþare mult mai bunã a între-
gului sistem de sãnãtate. “Bugetul
anului 2018 faþã de anul trecut pre-
vede o creºtere de 4,5 miliarde de
lei, adicã undeva peste 15,5%.
Aceastã creºtere este repartizatã pe
domenii de asistenþã medicalã. De
exemplu, pentru medicina de fami-
lie avem o creºtere de 17% faþã de
anul trecut, adicã aproape 2 miliar-
de de lei. În termeni procentuali, din

totalul asistenþei medicale înseam-
nã 7,1% faþã de 6,9%, cât a fost în
2017. Creºterile sunt alocate ºi pen-
tru celelalte domenii de asistenþã
medicalã. Pentru cã a existat dis-
cuþie aprinsã referitoare la medici-
na primarã, aº repeta încã o datã
cifrele legate de valoare minimã ga-
rantatã a punctului. Vorbim de va-
loarea punctului minim garantat per
capita, pentru fiecare asigurat pe
care îl are în listã - la 5,6 faþã de
4,8, iar per serviciu, de la 2,2 la 2,6.
Aceasta este valoarea minim garan-
tatã”, a subliniat Laurenþiu Mihai.

El a arãtat cã suma alocatã me-
dicinei primare, cei aproape 2 mili-
arde de lei, e folositã integral pen-
tru acest sector. “Asta înseamnã cã
ºi în cazul în care nu se presteazã
toate serviciile suma e o chestie fo-
lositã pentru medicina primarã, în-
seamnã cã valoare punctului creº-
te”, a conchis preºedintele CNAS.

Medicamentele compensate, prescrise deMedicamentele compensate, prescrise deMedicamentele compensate, prescrise deMedicamentele compensate, prescrise deMedicamentele compensate, prescrise de
medicul specialist, nu de cel de familiemedicul specialist, nu de cel de familiemedicul specialist, nu de cel de familiemedicul specialist, nu de cel de familiemedicul specialist, nu de cel de familie

Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnã-
tate intenþioneazã sã redefineascã noþi-
unea de medic prescriptor, iar respon-
sabilitatea reþetei cu medicamente com-
pensate sã revinã medicului specialist.

cadrul procesului de contractare a
serviciilor medicale ºi se eliminã
obligaþia furnizorilor de a mai com-
pleta formulare tipizate pe hârtie în
activitatea curentã, ceea ce în ca-
zul medicilor va duce la creºterea
timpului acordat efectiv consultã-
rii pacientului. Se renunþã la restric-
þia ca farmacia sau furnizorul de
servicii paraclinice cãruia i se adre-
seazã asiguratul sã fie în contract
cu aceeaºi casã de sãnãtate ca
medicul care a eliberat reþeta sau
biletul de trimitere, ceea ce înseam-
nã cã reþetele ºi biletele de trimite-
re la analize vor putea fi onorate
de orice farmacie, respectiv labo-

rator de pe teritoriul þãrii.
O altã noutate va fi cã

în cazul în care medicul
de familie nu va reuºi sã-
ºi gãseascã un înlocuitor
pentru perioada plecãrii în
vacanþã pacienþii de pe lis-
ta lui se vor putea adresa
cabinetelor de medicinã
din proximitate desemna-
te de medicul respectiv.
Perioada acordatã unui
medic de familie nou in-
trat în activitate sau nou
venit într-o localitate pentru a-ºi
forma lista de pacienþi va fi extinsã
de la ºase luni la un an.

Sãptãmâna trecutã, medicii
de familie au protestat

Propunerile aduse de CNAS vin
dupã ce, sãptãmâna trecutã, medicii
de familie au protestat timp de câte-
va zile, prin refuzul de a mai elibera
reþete compensate ºi trimiteri.

Societatea Naþionalã de Medici-
na Familiei (SNMF) ºi Federaþia
Naþionalã a Patronatelor Medicilor
de Familie (FNPMF) au anunþat,
ieri, cã au luat la cunoºtinþã despre
propunerile de soluþionare a unora
dintre probleme semnalate de Coa-
liþia Solidari pentru Sãnãtate, în
numeroasele runde de întâlniri în-
tre reprezentanþii pacienþilor, ai
medicilor de familie pe de o parte
ºi ai Ministerului Sãnãtãþii (MS) ºi
ai CNAS, de cealaltã parte. Însã
medicii au anunþat cã aºteaptã ca
toate promisiunile sã ia forma unui
document legislativ.

SNMF ºi FNPMF considerã cã
propunerile anunþate de CNAS se
referã mai ales la ameliorarea ac-

cesului pacienþilor la servicii de
sãnãtate ºi rãspund în mare mãsu-
rã multiplelor solicitãri legate de
respectarea drepturilor pacienþilor,
îndeosebi celor legate de trimite-
rea datelor medicale în dosarul elec-
tronic de sãnãtate (DES) fãrã ac-
ceptul pacienþilor.

„Considerãm însã cã legislaþia
referitoare la DES trebuie consis-
tent amelioratã, trebuie sã existe
precizãri clare care sã permitã com-
pletarea din partea pacientului a unui
refuz standard, pe o anexã asumatã
de CNAS, în format electronic, care
sã respecte drepturile pacientului ºi
sã protejeze atât pacientul, cât ºi
medicul de eventualele deficienþe,
atât în siguranþa stocãrii datelor cât
ºi în ceea ce priveºte confidenþiali-
tatea lor”, se aratã într-un comuni-
cat al Societãþii Naþionale de Medi-
cina Familiei (SNMF) ºi Federaþiei
Naþionale a Patronatelor Medicilor
de Familie (FNPMF).

RADU ILICEANU

Totodatã, vor fi revizuite ºi protocoale-
le terapeutice, în sensul lãrgirii accesu-
lui pacienþilor la tratamente, prin extin-
derea categoriilor de medici prescriptori
pentru anumite medicamente.



6 / cuvântul libertãþii vineri, 12 ianuarie 2018economieeconomieeconomieeconomieeconomie
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ford Motor Company va oferi
mai mult sprijin tehnic ºi financiar
pentru M-Sport Ford World Rally
Team începând cu 2018. Câºtigã-
torii WRC 2017 la Piloþi ºi Con-
structori în 2018, conduºi de Mal-
colm Wilson, vor beneficia de
“know-how”-ul  Ford Performan-
ce pentru dezvoltarea maºinii de
curse Ford Fiesta WRC în timpul
programului din 2018. Sprijinul
extins al Ford este cheia pãstrãrii
în echipã a campionului mondial
en-titre, Sébastien Ogier, liderul
unei echipe din care mai face par-
te tânãrul talent Elfyn Evans.

Ford Motor Company a anun-
þat ieri încheierea unui nou acord
prin care compania îºi extinde spri-
jinul tehnic ºi financiar pentru tra-
diþionalul partener din motorsport
M-Sport - câºtigãtor al Campiona-

Pânã la finele acestei luni se de-
pun cererile de platã ºi deconturile
justificative pentru angajamentele

Pânã pe 31 ianuarie,

Se depun cererile de platã pentru categoriile porcine ºi pãsãri
aflate în derulare în cadrul Mãsurii
14T (fostã Mãsura 215) – Plãþi
privind bunãstarea animalelor,

pachet a) porcine ºi pachet b) pã-
sãri.  Mai precis, fermierii doljeni
mai pot  depune cerere de platã
pentru categoriile porci graºi,
scroafe ºi scrofiþe aferente sesiu-
nii III anul 5 doar pânã pe 31 ia-
nuarie 2018. Tot pânã la aceastã
datã fermierii care se ocupã cu
creºterea pãsãrilor pot depun ce-
rerile de platã pentru categoriile pui
carne, pui curca, gãini ouãtoare,
gãini rase grele aferente sesiunii II
anul 5. „Perioada de depunere a
decontului justificativ aferent tri-
mestrului 4, pentru pachetul a)
porcine este 03 ianuarie – 18 ia-
nuarie 2018 pentru categoriile porci
graºi, scroafe ºi scrofiþe aferente
sesiunii I anul 5.1, precum ºi pen-
tru sesiunea III anul 4. Totodatã,
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã Dolj (APIA) infor-
meazã cã perioada decontul justi-

ficativ aferent trimestrului 4, pen-
tru pachetul b) pãsãri  se face pânã
sãptãmâna viitoare, mai precis,
pânã joi, 18 ianuarie 2018 ºi asta
pentru categoriile pui carne, pui

curcã, gãini ouãtoare, gãini rase
grele aferente sesiunii I anul 5.1,
precum ºi pentru sesiunea II anul
4”, se precizeazã într-un comuni-
cat de presã al APIA Dolj.
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· Animatã de motorul pe benzinã Ford EcoBoost de 1.6 litri,
maºina de curse Ford Fiesta WRC, dezvoltatã special pentru ra-
liuri, se bazeazã pe noua generaþie Fiesta.

· Aceasta se aflã în vânzare în Europa în versiunile sale dis-
tincte care includ stilatul Fiesta Titanium, o varianta inspiratã din
gama Ford Performance, Fiesta ST-Line, ºi versiunea premium
Fiesta Vignale.

· Noua generaþie Fiesta ST - care oferã un motor 1.5 EcoBoost
de 200 CP ºi sistemul Drive Modes - va fi comercializatã începând
cu anul 2018.

tului Mondial de Raliuri (WRC) la
Piloþi ºi Constructori în 2017 cu
ajutorul unei maºini animate de un
motor din familia EcoBoost: Ford
Fiesta WRC. Echipa M-Sport Ford
World Rally Team, condusã de
Malcolm Wilson, unul dintre cele
mai titrate nume din WRC, ºi care
are sediul în Dovenby Hall, Cocker-
mouth, Marea Britanie, va benefi-
cia din 2018 de sprijin adiþional la
nivel tehnic ºi financiar din partea
organizaþiei globale Ford Perfor-
mance, condusã din Dearborn,
Michigan, Statele Unite ale Ameri-
cii de Mark Rushbrook, director
global al diviziei de Motorsport.

„Anul trecut am susþinut M-Sport
prin dezvoltarea unei
Fiesta complet noi”

În urma contribuþiilor financia-

re ºi tehnice din 2017, Ford extin-
de investiþia pe care o face pentru
a se asigura cã echipa M-Sport
Ford World Rally Team rãmâne
competitivã în WRC în sezonul
2018 ºi ulterior acestuia. “Relaþia
de 20 de ani pe care Ford o are cu
M-Sport a oferit succese inegala-
bile la toate nivelurile din competi-
þiile de raliuri, un lucru cu care ne
mândrim foarte mult. De aseme-
nea, aceastã colaborare a prezen-
tat Fiesta ca un standard pentru
concurenþii din raliurile din întrea-
ga lume. Anul trecut am susþinut
M-Sport prin dezvoltarea unei
Fiesta complet noi care a condus
o campanie terminatã cu victorie
în competiþia patronatã de FIA.
Pentru 2018 suntem fericiþi sã pu-

tem oferi un sprijin ºi mai semnifi-
cativ”, a subliniat Mark Rushbro-
ok, director global al diviziei de
Motorsport.

„Ne bucurãm de aceastã
relaþie fantasticã pe care

am avut-o cu Ford”
Ford colaboreazã cu M-Sport

fãrã întrerupere din 1997. Ca spe-
cialist certificat Ford în raliuri, M-
Sport pregateºte maºini Ford pen-
tru diferitele clase ale competiþiilor
de raliuri, de la FIA R2 la vârful
absolut, WRC. În acest moment,
în competiþiile de raliuri concurea-
zã la nivel mondial aproape 400 de
maºini Ford Fiesta dezvoltate de M-
Sport. “Ne bucurãm de aceastã re-
laþie fantasticã pe care am avut-o

cu Ford de-a lungul anilor ºi este
excelent sã vedem cã acest sprijin
va creºte în 2018, când avem ca
þintã apãrarea titlurilor obþinute în
Campionatul Mondial de Raliuri
FIA. Prin Sebastien ºi Elfyn vom
avea o echipã foarte puternicã, iar
sprijinul tehnic suplimentar ne va
ajuta sã progresãm la nivelul dez-
voltãrii modelului Ford Fiesta WRC.
Concurenþii noºtri vor fi mai aproa-
pe ca niciodatã, însã sunt foarte
încrezãtor cã, împreunã cu parte-
nerii noºtri, vom putea atinge ace-
laºi nivel de performanþã ºi fiabili-
tate care ne-a oferit atât de multe
satisfacþii în 2017.”,  spune Mal-
colm Wilson, director M-Sport, într-
un comunicat de presã remis de
compania Ford.
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Luni, 15 ianuarie, cu ocazia Zi-
lei Culturii Naþionale, Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri” îºi
deschide din nou porþile spre vizi-

tare, între orele 10.00-18.00, pen-
tru toþi craiovenii dornici sã se bu-
cure ºi altfel de acest univers ma-
gic. Vizitatorii vor putea intra în

culise, în atelierele de producþie ale
Fabricii de Poveºti, în depozitul cu
pãpuºi, decoruri, costume ºi ele-
mente de recuzitã din spectacolele
care au îmbogãþit de-a lungul tim-
pului repertoriul teatrului.

Pânã atunci, teatrul îºi aºteaptã
cu drag publicul sâmbãtã, 13 ianua-
rie, ora 18.00, la spectacolul „De-
a capra cu trei iezi”, adaptare dupã
Ion Creangã, scenariul ºi regia Iulia
Cârstea, muzica Alexandru Iosub,
cu Oana Stancu, Rodica Prisãca-
ru, Alis Ianoº, Iulia Cârstea, Daniel
Mirea, Emanuel Popescu. Dumini-
cã, 14 ianuarie, la ora 11.00, este
programat spectacolul „Gogoaºa ºi
Nãzdrãvanul Petriºor”, adaptare
dupã poveºti populare ruseºti, sce-
nariul ºi regia Alla Cebotari, pe care
publicul o va vedea ºi în distribuþie
alãturi de actorii Emanuel Popescu
ºi Daniel Mirea. Scenografia este

semnatã de Iulia Goanþã, iar muzi-
ca, de Alin Macovei-Moraru. Bile-
tele se pot procura de la Agenþia in-
stituþiei, la preþurile de 7 lei sau 10
lei, în funcþie de categoria locului.

De asemenea, duminicã, 14 ia-
nuarie, ora 12.00, se vor încheia în-
scrierile prin formular online la ate-
lierele de creaþie din seria a doua a
stagiunii (22 ianuarie - 18 martie).
În cazul în care vor exista locuri
neocupate la acea datã sau care se
vor elibera ca urmare a dublei în-
scrieri sau a retragerii vor fi anunþa-
te pe site-ul instituþiei ºi pe paginile
de facebook. Pentru acestea se vor
face înscrieri prin e-mail, pe adresa
atelierecolibri@gmail.com, în perioa-
da 15-17 ianuarie. Potrivit unui co-
municat de presã al Teatrului „Co-
libri”, ultima zi de achitare a taxei
(150 lei / atelier) este 19 ianuarie.

MAGDA BRATU

Ziua Culturii Naþionale
(15 ianuarie) va fi mar-
catã de Muzeul Olteniei
prin organizarea eveni-
mentului „Ziua Porþilor
Deschise”. Accesul vizi-
tatorilor va fi gratuit la
toate cele trei secþii - Is-
torie-Arheologie, ªtiinþe-
le Naturii, Etnografie - în
intervalul orar 9.00-17.00.

«Secþia de Istorie-Ar-
heologie (strada „Mado-
na Dudu” nr.14) îl adu-
ce în atenþia publicului pe
Traian Demetrescu, unul
dintre cei mai de seamã
poeþi ai generaþiei sale.
Cu aceastã ocazie, vor fi prezen-
tate trei volume de versuri ºi pro-
zã: „Iubita”, „Versuri” ºi „Pagini

Vizite gratuite la Muzeul Olteniei, pe 15 ianuarie

În fiecare an, la 12 ianuarie,
Sfânta Muceniþã Tatiana
diaconiþa este sãrbãtoritã în
mod deosebit la Craiova, la
Catedrala mitropolitanã „Sfân-

Sfânta Muceniþã Tatiana, sãrbãtoritã
la Catedrala Mitropolitanã din Craiova

alese din opera lui Traian Deme-
trescu - versuri ºi prozã”, ediþii
princeps. Traian Demetrescu s-a

nãscut în oraºul Craiova,
la 5 decembrie 1866, ºi a
murit în floarea vârstei, la
17 aprilie 1896. Ca vederi
politice, a fost un însem-
nat adept al teoriilor so-
cialiste. Cunoscut om de
culturã, Traian Demetres-
cu ºi-a dedicate întreaga
activitate idealurilor în
care credea», se precizea-
zã într-un comunicat de
presã al muzeului.

De asemenea, cei inte-
resaþi pot vizita, cu acest
prilej, expoziþiile de bazã
ale Secþiei de Istorie-Ar-
heologie - „Oltenia Preis-

toricã”, „Redescoperã Istoria” ºi
„Oltenia Rediviva”.

MAGDA BRATU
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tul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de Mir”, care
adãposteºte o parte din sfintele
sale moaºte, alãturi de cele ale
Sfinþilor Nifon, Serghie ºi Vah.

Momentele
liturgice dedicate
prãznuirii sfintei
muceniþe au
început ieri, când
sfintele sale
moaºte au fost
purtate în procesi-
une în jurul
Catedralei Mitro-
politane, dupã
slujba Vecerniei
unitã cu Litia.
Programul serii a
continuat cu
Utrenia ºi, cãtre
miezul nopþii,
Sfânta Liturghie.

 Astãzi, în zi de
prãznuire a Sfintei
Tatiana, Sfânta
Liturghie va fi
sãvârºitã de ÎPS
Irineu, Arhiepi-
scopul Craiovei ºi

Mitropolitul Olteniei, înconjurat
de un sobor de preoþi ºi
diaconi. Rãspunsurile la Sfânta
Liturghie vor fi date de Grupul
psaltic „Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie”, dirijat de prof.
Victor ªapcã.

Moaºtele Sfintei Tatiana au
fost aduse în þara noastrã de
boierii Craioveºti de la Con-
stantinopol, dupã anul 1453.
Ele au fost aºezate iniþial la
Mãnãstirea Bistriþa, din judeþul
Vâlcea. De aici au fost mutate
de Sfântul voievod Neagoe
Basarab la Biserica Domneascã
din Curtea de Argeº. Dupã
reorganizarea Mitropoliei
Olteniei, la 25 octombrie 1949,
în timpul arhipãstoririi vredni-
cului de pomenire Mitropolit
Firmilian al Olteniei, capul
Sfintei a fost adus la Catedrala
mitropolitanã din Craiova, unde
se gãseºte ºi astãzi spre
cinstire ºi închinare, alãturi de
moaºtele Sfinþilor Mucenici
Serghie ºi Vah ºi ale Sfântului
Ierarh Nifon, Patriarhul
Constantinopolului.

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” gãzduieºte, înce-
pând de astãzi, expoziþia de artã plas-
ticã intitulatã „Expresii hibernale”.
Picturile expuse - peisaje de iarnã -
poartã semnãtura artiºtilor Antoneta
Cocoº Andreescu, Bebicã Ghiþã, Te-
odora Ceolan, Georgeta ªerban, Lia
Gaºpar, Antoneta Oltei, membri ai
Cenaclului „Constantin Brâncuºi”.
Expoziþia este deschisã în Galeria
„Theodor Aman” ºi va putea fi vizi-
tatã pânã la data de 9 februarie 2018.

Biroul de Presã

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
lanseazã o invitaþie ineditã publicului
fidel: „Faþã în faþã” la cinã cu un actor.
Norocosul câºtigãtor va fi ales prin
tragere la sorþi pe 22 ianuarie, pe baza
biletelor de intrare la spectacolele
instituþiei, completate cu numele ºi
numãrul de telefon ºi introduse în urna
amplasatã în foaierul teatrului. «Pe 29
ianuarie puteþi sta faþã în faþã cu Iulia
Colan, la Elipse Ramada Plaza Craiova.
Anul trecut, Iulia a câºtigat Premiul
Publicului pentru cea mai popularã
actriþã, iar pe scenã o vedem  în „Dacã
am gândi cu voce tare”, „O lunã la
þarã”, „Pescãruºul”, „Spargerea” ºi
„Monstrul Nisipurilor”», precizeazã
reprezentanþii teatrului. Puteþi solicita
mai multe informaþii la adresa de e-mail
pr@tncms.ro.

MAGDA BRATU
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La Palatul Cotroceni a avut
ceremonia de premiere a unitã-
þilor de învãþãmânt preuniver-
sitar, prin conferirea unor me-
dalii, þinând cont de vechimea
învãþãmântului românesc. La
douã sute de ani de la înfiinþa-
re ,  Preºedinte le  României ,
Klaus Iohannis ,  a  conferi t
Ordinul „Meritul pentru învãþã-
mânt”, în grad de Mare Ofiþer,
Colegiului Naþional „Sf.Sava”
din Bucureºti, o unitate de elitã
a sistemului educaþional din
România. Cu acest prilej, s-au
acordat ºi alte distincþii ale sta-
tului, pentru învãþãmânt, preºe-
dintele Klaus Iohannis reiterând
cã este nevoie de o educaþie
serioasã în ºcoalã, fãrã de care

Învãþãmântul dÎnvãþãmântul dÎnvãþãmântul dÎnvãþãmântul dÎnvãþãmântul din Calafat,in Calafat,in Calafat,in Calafat,in Calafat,
premiat la premiat la premiat la premiat la premiat la Palatul CotroceniPalatul CotroceniPalatul CotroceniPalatul CotroceniPalatul Cotroceni

Douã instituþii de învãþãmânt preuniversi-
tar din municipiul Calafat au fost premiate,
la  Palatul Cotroceni, de preºedintele Ro-
mâniei, Klaus Iohannis. Este vorba de Li-

ceul Teoretic „Independenþa” ºi ªcoala
Gimnazialã „Constantin Gerota”.

Românii sunt oameni cu idei, talent, sensibilita-
te ºi dorinþa de a face lucruri care sã rãmânã. Ti-
neri sau maturi, intelectuali, artiºti, personalitãþi
culturale sau oameni obiºnuiþi pot deveni modele
pentru semenii lor. “100 România”este un pro-
iect al TVR Craiova care adunã propunerile tele-
spectatorilor ºi le transformã într-o galerie de
portrete ale românilor demni de admiraþie. Cele-
brãm astfel 100 de ani ai României Mari, dar ºi 20
de ani ai TVR Craiova.

Reportajele dedicate Centenarului pleacã de la ide-
ea cã societatea româneascã suferã de lipsa unor
modele formatoare, pentru tineri, în special. Am
uitat exerciþiul admiraþiei ºi al recunoaºterii merite-
lor celor care fac ceva durabil pentru comunitatea
lor, fie cã ne referim la o ºcoalã, un sat, un grup de
oameni sau o þarã întreagã. În anul 100 de la Marea
Unire vrem sã demonstrãm cã existã români care
îºi fac treaba, meseria, aºa cum trebuie, cã existã
oameni generoºi, care îºi ajutã semenii, cã avem
intelectuali ºi artiºti la care putem sã privim cu ad-
miraþie ºi respect. Vrem sã redescoperim chipul ºi
vocea României adevãrate ºi trainice.

Un obiectiv important al campaniei “100 Ro-
mânia” este implicarea comunitãþii. Personajele
portretelor nu vor fi alese de cãtre jurnaliºtii TVR
Craiova, ci de cãtre oameni din comunitate.

nu se poate progresa.
Printre cei premiaþi sunt ºi

douã instituþii doljene, din Ca-
lafat, care au o istorie comunã
ºi care au primit Ordinul „Me-
ritul pentru Învãþãmânt”, în
grad de Ofiþer (Liceul Teoretic
„Independenþa”) ,  respect iv
„Meritul pentru Învãþãmânt”, în
grad de Cavaler (ªcoala Gim-
nazialã „Constantin Gerota”).
Este un semn de apreciere pen-
tru cadrele didactice din Cala-
fat, care, de-a lungul a peste
100 de ani, s-au pus în slujba
educãrii copiilor. Dar, cei mai
îndreptãþiþi sã vorbeascã sunt
reprezentanþii celor douã unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar din
Calafat.

Douã ºcoli
ºi o istorie comunã
Este o adevãratã istorie la Ca-

lafat, iar distincþiile de acum vin
sã o întregeascã. «Am participat
la ceremonia de la Palatul Cotro-
ceni împreunã cu mai mulþi elevi
ºi am fost onoraþi sã primim
aceastã distincþie. Am preluat de
la înaintaºi ºi vom duce mai de-
parte tradiþia, þinând cont cã
avem rezultate foarte bune la exa-
menele naþionale. Ne legitimãm
astãzi cu multe promoþii de ab-
solvenþi, caractere puternice,
afirmate în diverse domenii de
activitate. Prin ei, ne simþim le-
gaþi de oameni, fapte, locuri, pes-
te tot – în þarã ºi în lume. Sun-
tem bucuroºi cã ºi colegii noºtri
de la ªcoala Gimnazialã „Con-

stantin Gerota” au fost premiaþi,
mai ales cã avem o istorie secu-
larã comunã», a precizat prof.
Adriana Popa, director al Liceu-
lui Teoretic „Independenþa”.

Completarea vine foarte repe-
de, din partea prof. Sorin Iof-
cea, director al ªcolii Gimnazia-
le „Constantin Gerota”: «În no-
iembrie 1916, s-au pus bazele
gimnaziului de bãieþi, curs infe-
rior. În noiembrie 1919, Gimna-
ziul primeºte denumirea „Inde-
pendenþa”, la solicitarea profeso-
rilor ºi la propunerea directoru-
lui din acea vreme, Constantin
Gerota.Au urmat ani mulþi ºi
grei, trecând ºi prin caracteristi-
cile epocilor, dar, la 24 octom-
brie 2003, ªcoala Generalã nr.2
din Calafat a primit denumirea ac-
tualã, de care suntem mândri. Cu

atât mai mult suntem onoraþi de
premierea fãcutã de domnul pre-
ºedinte Klaus Iohannis, dupã re-
cunoaºterea meritelor noastre în
educaþie, alãturi de cei de la „In-
dependenþa”. Suntem o ºcoalã
care are rezultate, iar despre Con-
stantin Gerota mai trebuie amin-
tite unele aspecte: este nãscut pe
27 iulie 1887 la Georocul Mare
(judeþul Dolj), a absolvit Liceul
„Carol I” din Craiova, ulterior
promovând cursurile Universitã-
þii din Bucureºti, specializarea-
Limba ºi literatura românã – lim-
ba latinã. A fost cãsãtorit cu Ma-
riana Columbeanu, profesoarã de
francezã ºi germanã, fiica avo-
catului ªtefan Columbeanu, cel
care a donat terenul pe care s-a
construit ºcoala».

CRISTI PÃTRU

TVR Craiova lanseazã campania “100 România”
Cunoaºteþi oameni deosebiþi, demni de a deveni

modele pentru semenii lor? Pentru 100 România,
puteþi face propuneri din zona Olteniei, Argeº ºi
Teleorman, pe adresa de email 100romania@-
tvr.ro, pe Facebook 100România sau ne puteþi
scrie pe adresa TVR Craiova, Strada Unirii, Nr.
62, Craiova, judeþul Dolj.

“Vrem sã conturãm chipul României din chipu-
rile românilor care nu au uitat sã creadã în valori
ºi sã îºi construiascã viaþa potrivit acestora. Cre-
dem cã voi, telespectatorii, îi cunoaºteþi deja ºi ne
puteþi vorbi ºi nouã despre ei. Este doar un prim
proiect al TVR Craiova dedicat Centenarului Ma-
rii Uniri. Pe parcursul întregului an vom derula o
serie de proiecte prin care aducem în prim plan
acest eveniment istoric, dar ºi mediatizãm acþiu-
nile cele mai importante care marcheazã cei 100
de ani ai României Mari” - Mirela Giodea, produ-
cãtor executiv TVR Craiova

100 de reportaje, 100 de oameni demni de respec-
tul nostru, plus cei 100 ce i-au propus. Îi vom desco-
peri pe toþi treptat, în fiecare sâmbãtã, pe TVR Craio-
va, ora 18:30, în cadrul “Telejurnalului Regional”.

“100 România” se va încheia pe 1 Decembrie
2018 cu un eveniment special, ce va marca 100
de ani ai României Mari, dar ºi 20 de ani ai TVR
Craiova.
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VINERI - 12 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 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 Poveste dupã poveste
23:00 #Creativ
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:30 Exclusiv în România (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Memorialul Durerii (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Revelion la TVR
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 Profeþiile Omului-Molie
2002, SUA, SF, Thriller
23:15 Mãsurând lumea
2012, Germania, Biografic,

Dramã
01:20 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Mãsurând lumea (R)
2012, Germania, Biografic,

Dramã
05:00 Mic dejun cu un campion

(R)
05:55 Imnul României
06:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

08:10 Noua viaþã a lui Paul
Sneijder

10:05 Assassin’s Creed:
Codul Asasinului

12:00 Oamenii focului
13:55 Quintã Royalã
15:55 Tânãrul papã
16:50 Tânãrul papã
17:50 Filme ºi vedete
18:20 Paºii
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:40 Echipa de tâlhari
23:05 Tovarãºul miliþian
23:50 Resident Evil: Capitolul

final
01:40 Înnebunit sã fii normal

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: Cufãrul

Omului Mort
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
23:15 Naºul II
1974, SUA, Dramã, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 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)
06:45 La Dona (R)

08:00 Muppets în spaþiu (R)
10:00 Ce spun românii (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Escrocul ºi-a gãsit naºul!
15:00 America în carantinã (R)
16:45 La bloc
18:45 Mã scoþi din minþi!
20:30 Asediaþi la domiciliu
22:30 Rãzbunatorul
00:15 Nimfomana Vol. I
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

(R)
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Victime Colaterale
2002, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Copiii tatãlui
2006, SUA, Aventuri, Dramã, SF
00:00 Victime Colaterale (R)
2002, SUA, Acþiune, Thriller
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 Teo Show
16:30 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 In bataia inimii
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Teo Show (R)
03:30 Testul de rezistenþã (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
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Conspiraþia
1972, România
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Cum de s-a inecat Mona?

(R)
2000, SUA, Comedie, Crimã,

Mister
04:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
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 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
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
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

SÂMBÃTÃ - 13 ianuarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Cooltura (R)
11:30 Ediþie specialã
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Festivalul Naþional

deFolclor „Ioan Macrea”
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Dosar România
22:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:05 Anchetele comisarului

Antonescu
23:35 Starea naþiei
00:35 Poveste dupã poveste

(R)
01:00 Tezaur folcloric (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360-GEO
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

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

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
11:00 Dale lu Miticã
12:00 Euromaxx
12:30 Gala Umorului
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mncaþi
16:00 Handbal feminin
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mythica: n cãutarea

eroilor
21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Rãtãcitoarea
2010, Germania, Austria,

Ungaria, Dramã, Istoric, Dragoste
00:20 Profeþiile Omului-Molie
2002, SUA, SF, Thriller
02:15 Rãtãcitoarea
2010, Germania, Austria,

Ungaria, Dramã, Istoric, Dragoste
04:20 Memorialul Durerii
05:10 Safari
2002, Emiratele Arabe, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Dramã,
Familie

05:55  Imnul României

TVR 2

07:40 Gardienii Galaxiei Vol. 2
09:55 O altã joacã de-a spionii
11:35 Paºii
13:15 Absolut fabulos: Filmul
14:45 Garden State
16:30 Maºina de bani
18:05 Vânãtorii de fantome
20:00 Nu te pune cu Zohan
21:55 Gardienii Galaxiei Vol. 2
00:10 O terapie pentru viaþã
02:35 Morgan
04:10 Capital propriu
06:00 Familia Hollar

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 La mijloc
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
11:45 Ce spun românii (R)
12:45 Legendele toamnei
1994, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Western, Dragoste
15:15 Poartã-te ca o doamnã,

gândeºte ca un bãrbat
2012, SUA, Comedie
17:30 Paulie
1998, SUA, Aventuri, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Un socru de coºmar
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Un socru de coºmar (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:30 Legendele toamnei (R)
1994, SUA, Dramã, Rãzboi,

Romantic, Western, Dragoste
06:00 Lecþii de viaþã (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 Cum m-am îndrãgostit
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 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:30 Escrocul ºi-a gãsit naºul!
(R)

09:30 America în carantinã (R)
11:15 La bloc (R)
13:15 Mã scoþi din minþi! (R)
15:00 Asediaþi la domiciliu (R)
16:45 La bloc
18:45 Reþetã pentru dezastru
20:30 Air Force One
23:00 Casa Usher
00:45 Air Force One (R)
03:00 Cine A.M

PRO CINEMA

07:00 Observator
10:00 Guess My Age – Ghiceste

varsta (R)
11:00 Spartacus
2004, SUA, Acþiune, Dramã
13:00 Observator
14:00 Beethoven 5
2003, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
16:00 Observator
17:00 Ceva nou
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 Neînfricatã
2012, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri
22:00 Prinþesa îndãrãtnicã 2 -

Nuntã
2004, SUA, Comedie
00:30 Jurassic Park III
2001, SUA, Aventuri, SF
02:00 E.T. Extraterestrul
1982, SUA, Aventuri, SF
04:00 Ceva nou (R)
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
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
15:15 Profetul, aurul ºi ardelenii
1978, Romania, Aventuri,

Comedie, Western
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Întoarcerea Panterei Roz
1975, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
01:45 ªtirile Kanal D (R)
03:00 Asta-i România! (R)
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 Bocet vesel
15:00 Pãcalã
1974, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Furie in cer
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
00:30 Umbre de îndoialã
1998, SUA, Mister, Thriller
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Furie în cer (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri
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
2011, SUA, Comedie
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 “Faceti jocurile“ - Poker ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat "Moroºanu,

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

PRO X
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind conce-

dentul, în special denumirea, codul fiscal,
adresa, numãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Giurgiþa, cu sediul în comuna Giur-
giþa, strada Calea Dunãrii, nr.123, telefon:
0251.357.122, fax: 0251.357.122, cod fiscal:
5077595, persoanã de contact: Spânu Cori-
na Diana, e-mail: primariagiurgita@yahoo.-
com. 2.Informaþii generale privind obiectul
concesiunii, în special descrierea ºi identi-
ficarea bunului care urmeazã sã fie conce-
sionat: teren în suprafaþã de: 1.660mp -Lo-
tul 2, categoria de folosinþã curþii-construc-
þii (strada Plopilor, nr.2B, Tarlaua 90, Parce-
la 1/1, vecinãtãþi: Nord: Canal Buzatu (HC
522), Est: Canal Buzatu (HC 522), Sud: Drum
exploatare, Vest: strada Calea Dunãrii (Dj
561) proprietate UAT comuna Giurgiþa. 3.In-
formaþii privind documentaþia de atribuire:
Documentaþia de atribuire se poate procu-
ra de la sediul Primãriei Giurgiþa, judeþul Dolj.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaþiei de atribui-
re: prin cerere, de la sediul Primãriei Giurgi-
þa, judeþul Dolj. 3.2.Denumirea ºi adresa ser-
viciului/compartimentului din cadrul conce-
dentului, de la care se poate obþine un
exemplar din documentaþia de atribuire:
Compartiment Secretariat al Primãriei Co-
munei Giurgiþa, judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi
condiþiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit preve-
derilor Ordonanþei de Urgenþã a Guvernu-
lui nr.54/2006: 0Lei. 3.4.Data-limitã pentru
solicitarea clarificãrilor: 25.01.2018, ora
16.00. 4.Informaþii privind ofertele: la sediul
Primãriei Comunei Giurgiþa, judeþul Dolj.
4.1.Data-limitã pentru depunerea ofertelor:
02.02.2018, ora 14.00. 4.2.Adresa la care tre-
buie depuse ofertele: la sediul Primãriei
Giurgiþa, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exem-
plare în care trebuie depusã fiecare ofertã:
2 exemplare (un exemplar în original ºi un
exemplar în copie). 5.Data ºi locul la care
se va desfãºura ºedinþa publicã de deschi-
dere a ofertelor: 05.02.2018, ora 12.00, la
sediul Primãriei Comunei Giurgiþa, judeþul
Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul de tele-
fon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale in-
stanþei competente în soluþionarea litigii-
lor apãrute ºi termenele pentru sesizarea
instanþei: Secþia contencios administrativ
ºi fiscal a Tribunalului Dolj, str.Brestei, nr.12,
localitatea Craiova, judeþul Dolj, e-mail: in-
registraredosare.dj@just.ro, telefon:
0251.418.612, fax: 0251.410.140. 7.Data trans-
miterii anunþului de licitaþie cãtre instituþiile
abilitate, în vederea publicãrii: 10.01.2018.

1.Informaþii generale privind conce-
dentul, în special denumirea, codul fis-
cal, adresa, numãrul de telefon, telefax
ºi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Comuna Giurgiþa, cu sediul în
comuna Giurgiþa, strada Calea Dunãrii,
nr.123, telefon: 0251.357.122, fax:
0251.357.122, cod fiscal: 5077595, per-
soanã de contact: Spânu Corina Diana,
e-mail: primariagiurgita@yahoo.com. 2.In-
formaþii generale privind obiectul conce-
siunii, în special descrierea ºi identifica-
rea bunului care urmeazã sã fie concesi-
onat: terenuri intravilane în suprafaþe de
700mp, 1.500mp, 1.500mp aparþinând
Lot.2, în suprafaþã totalã de 3.700mp si-
tuate în Tarlaua 90, Parcela 179/1, comu-
na Giurgiþa, judeþul Dolj. 3.Informaþii pri-
vind documentaþia de atribuire: Docu-
mentaþia de atribuire se poate procura de
la sediul Primãriei Giurgiþa, judeþul Dolj.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în pose-
sia unui exemplar al documentaþiei de
atribuire: prin cerere, de la sediul Primã-
riei Giurgiþa, judeþul Dolj. 3.2.Denumirea
ºi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care se poa-
te obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire: Compartiment Secretariat al
Primãriei Comunei Giurgiþa, judeþul Dolj.
3.3.Data-limitã pentru solicitarea clarificã-
rilor: 25.01.2018, ora 16.00. 4.Informaþii
privind ofertele: la sediul Primãriei Comu-
nei Giurgiþa, judeþul Dolj. 4.1.Data-limitã
pentru depunerea ofertelor: 02.02.2018,
ora 14.00. 4.2.Adresa la care trebuie de-
puse ofertele: la sediul Primãriei Giurgi-
þa, judeþul Dolj. 4.3.Numãrul de exempla-
re în care trebuie depusã fiecare ofertã: 2
exemplare (un exemplar în original ºi un
exemplar în copie). 5.Data ºi locul la care
se va desfãºura ºedinþa publicã de des-
chidere a ofertelor: 05.02.2018, ora 12.00,
la sediul Primãriei Comunei Giurgiþa, ju-
deþul Dolj. 6.Denumirea, adresa, numãrul
de telefon, telefax ºi/sau adresa de e-mail
ale instanþei competente în soluþionarea
litigiilor apãrute ºi termenele pentru se-
sizarea instanþei: Secþia contencios ad-
ministrativ ºi fiscal a Tribunalului Dolj,
str.Brestei, nr.12, localitatea Craiova, ju-
deþul Dolj, e-mail: inregistraredosare.-
dj@just.ro, telefon: 0251.418.612, fax:
0251.410.140. 7.Data transmiterii anunþu-
lui de licitaþie cãtre instituþiile abilitate, în
vederea publicãrii: 10.01.2018.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI BOTOªEªTI

PAIA  anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de cã-
tre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj-
fãrã acord de mediu în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asupra me-
diului/fãrã evaluare adecvatã pentru pro-
iectul ,,Construire pod peste pârãul Urdi-
niþa în punctul Drãgoescu în comuna Bo-
toºeºti Paia, judeþul Dolj”, propus a fi
amplasat în intravilanul satului Botoºeºti
Paia, comuna Botoºeºti Paia, pe strada
Fântânilor. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã  pot
fi consultate la sediul APM Dolj, Munici-
piul Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zi-
lele de luni- joi între orele 800-1630 ºi vineri
între orele 800 -1400 precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 16.01.2018.

PRESTÃRI SERVICII
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
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 3 camere
ºi balcon comuna Iz-
voare- Dolj- Convena-
bil.  Vând teren intra-
vilan 1 leu / mp.Tele-
fon: 0725/ 223.364.
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
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 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.
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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, 12 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:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând 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 alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect-
100 lei, televizor color
-100 lei, sãpun de
casã- 5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã- 120 lei,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru 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 maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

Proprietar cumpãr
apartament 2 camere
ºi garsonierã. Telefon:
0745/589.825.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere
garsonierã zona 1 Mai
(Facultatea de Medi-
cinã). Telefon: 0748/
102.286.
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/ 131.341.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

A N U N Þ

În conformitate cu art. 57 alin. (1) - (5) ºi art. 58 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Consiliul Judeþean Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
unei funcþii publice de execuþie vacante de consilier, gradul profesional superior, clasa
I, studii superioare din cadrul Serviciului Programe Locale, Relaþii cu Presa, Imagine ºi
ONG-uri- Compartiment Relaþii cu Presa, Imagine.

Pentru a participa la concurs, candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii:

-   condiþiile generale prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de

lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul fundamental-
ºtiinþe sociale, ramura de ªtiinþã-ªtiinþe administrative;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice de execuþie:
minim 9 ani.

Concursul se organizeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj din Calea Unirii, nr. 19,
în data de 15.02.2018, ora 10, proba scrisã ºi într-un termen de maximum 5 zile
lucrãtoare de la data susþinerii probei scrise, proba de interviu.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, la sediul Consiliului Jude-
þean Dolj din mun. Craiova, Calea Unirii, nr.19, camera 1, respectiv pânã la data de
31.01.2018.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu documen-
tele prevãzute la art. 49 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei funcþionarilor publici, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Condiþiile de participare la concurs, bibliografia ºi atribuþiile specifice postului se
afiºeazã la sediul Consiliului Judeþean Dolj ºi pe site-ul Consiliului Judeþean Dolj
www.cjdolj.ro.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului Judeþean Dolj din mun. Craio-
va, Calea Unirii, nr. 19, camera 1, la telefon: 0251/408270, fax: 0251/408224, prin e-
mail personalcjdolj@yahoo.com. Persoanã de contact: Ancuþa Cristina- consilier, gradul
profesional superior în cadrul Serviciului Organizare Resurse Umane.
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Ca ºi în sezonul trecut, Uni-
versitatea Craiova ºi Dinamo se
întâlnesc în sferturile de finalã ale
Cupei României, aºa stabilind sor-
þii la tragerea de ieri, de la Casa
Fotbalului. În urmã cu un an, tot
oltenii au fost gazde, la Severin,
ºi s-au calificat în urma lovituri-
lor de departajare, dupã un meci
dramatic, penalty-ul decisiv fiind
transformat de Andrei Ivan. De
aceastã datã, derby-ul se va juca
pe noul “Ion Oblemenco”, ºi se
anunþã de pe acum un meci cu
“casa închisã”.  Cãpitanul Uni-
versitãþii Craiova, Alex Bãluþã,
este bucuros cã va juca împotri-
va lui Dinamo în Cupa României,
datoritã atmosferei care se pre-
conizeazã pe arena din Bãnie.
Bãluþã a fost eliminat în minutul
63 al meciului din Cupã de anul
trecut ºi va lipsi ºi în derby-ul din
campionat, primul meci oficial
din 2018, fiind suspendat. “Sunt
sigur cã va fi un meci foarte fru-
mos, sunt foarte fericit cã am
picat cu Dinamo. Nici nu vreau
sã mã gândesc la atmosfera care

În primul tur al turneului de
Mare ªlem de la Melboourne, Aus-
tralian Open, lideul mondial WTA,
Simona Halep, o va întâlni pe re-
prezentanta gazdelor, Destinee Aia-
va, în vârstã de 17 ani, locul 193
în lume. În mod normal, în turu-
rile urmãtoare, Halep ar trebui sã
joace cu: Eugenie Bouchard (tu-
rul 2), Petra Kvitova (turul 3),
Elena Vesnina (optimi). Celelalte
românce prezente pe tabloul prin-
cipal vor avea adversare destul de
dificile: Sorana Cârstea (loc 37, 27
de ani, foto) – Zarina Diyas (Ka-
zahstan, loc 60, 24 de ani) – s-au
mai întâlnit o datã, în 2014, la
Wuhan, pe hard, victorie Diyas în

Tabloul românilor la Australian Open
2 seturi; Irina Begu (loc 40, 27 de
ani) – Ekaterina Makarova (Rusia
loc 33, 29 de ani) – 1-1 la directe,
rusoaica a câºtigat la Washington,
în 2015, Begu la Moscova, un an
mai devreme, ambele meciuri pe
hard; Monica Niculescu (loc 85,
30 de ani) – Mona Barthel (Ger-
mania, loc 52, 27 de ani) –
nemþoaica are 2-1 la directe,  dupã
ce s-a impus pe hard la Luxem-
bourg, în 2014, ºi pe iarbã, la
Wimbledon, în 2013, ºi Nicules-
cu a câºtigat pe hard, la Hobart,
în 2014; Mihaela Buzãrnescu (loc
57, 29 de ani) – Caroline Woznia-
cki (Danemarca, loc 2, 27 de ani)
– unica întâlnire directã a fost la

US Open, pe ciment, în 2017, iar
daneza s-a impus cu 6-1, 7-5; Ana
Bogdan (loc 107, 25 de ani) –
Kristina Mladenovic (Franþa, loc
11, 24 de ani) – În 2015, franþu-
zoaica s-a impus pe hard, la Mos-
cova, în 2 seturi; Irina Bara (183
WTA) ºi Alexandra Dulgheru (190
WTA) s-au calificat în turul 2 al
calificãrilor.

Unicul reprezentant de pe ta-
bloul masculin, Marius Copil (lo-
cul 93, 27 de ani), va juca împo-
triva lui Gilles Simon (Franþa, loc
57, 33 de ani), românul câºtigând
unica disputã directã anterioarã,
tot în Australia, tot pe rapid, la
Brisbane, în 2014, scor 2-0.

Exilatã în Sala Sporturilor „Ion
Constantinescu”, din Valea Vlãicii,
deoarece suprafaþa din Polivalentã
fusese deja modificatã pentru par-
tida din grupele Cupei EHF la hand-
bal, SCM Craiova – Randers, echi-
pa de baschet din Bãnie a câºtigat
restanþa din etapa a 11-a a Ligii Na-
þionale, cu Phoenix Galaþi, scor 93-
84, pe sferturi: 28-22, 14-25, 28-
18, 23-19. A fost un meci drama-
tic, cu oaspeþii conducând cu 11
puncte în sfertul 3, dar cu un parþi-
al fantastic de 16-0 al alb-albaºtri-

Baschetbaliºtilor le merge bineBaschetbaliºtilor le merge bineBaschetbaliºtilor le merge bineBaschetbaliºtilor le merge bineBaschetbaliºtilor le merge bine
cu noul antrenorcu noul antrenorcu noul antrenorcu noul antrenorcu noul antrenor

lor, care s-a dovedit decisiv pentru
victorie. Craiovenii au avut un pro-
centaj foarte bun la aruncãrile de la
distanþã, 50% (11 din 22), pivotul
Nemanja Aleksandrov marcând toa-
te cele 4 aruncãri de 3 puncte. Ca
ºi în meciul cu Mureºul, Goran
Martinic a avut o prestaþie excelen-
tã, fiind de aceastã datã la 3 recu-
perãri de un triple doulbe. Munte-
negreanul a avut eficienþã 31, el
contabilizând 22 de puncte (2x3),
13 assist-uri, 7 recuperãri ºi 4 in-
tercepþii. Au jucat pentru echipa

antrenatã de Aco Todorov: Marti-
nic 22 de puncte, Siriscevic 21,
Samuels 20, Aleksandrov 16, Vâr-
nã 6, Berceanu 4, Paasoja 2, Kikos
2 ºi  Novak. În urma acestui suc-
ces, baschetbaliºtii din Bãnie i-au
egalat pe gãlãþeni în clasament, fi-
ind pe locul 7 ºi au ocazia sã lege 3
succese la rând, jucând sâmbãtã,
de la ora 18, în deplasare, cu echi-
pa de pe locul 10, Timba Timiºoa-
ra. Urmãtorul meci pe teren pro-
priu al SCM va fi cu BCMU Piteºti,
luni, 22 ianuarie, de la ora 17.45.

Universitatea Craiova va disputa douã derby-uri
cu Dinamo în decurs de o lunã, primul în deplasare,

în campionat, iar al doilea pe „Ion Oblemenco”,
în sferturile Cupei României

va fi pe stadion ºi noi trebuie sã
ne ridicãm la înãlþimea suporte-
rilor. Stadionul va fi plin, ne vor
împinge spre o calificare, aºa
cum a fost ºi anul trecut, la Se-
verin” spune decarul oltean, care
a fost la un pas de a fi suspen-
dat, dupã ce a dat tonul galeriei
oltene la scandãri anti-Dinamo, la
finalul unui meci disputat anul
trecut, pe Arena Naþionalã.

ªi croatul Renato Kelic, care a
fost pe teren ºi a transformat una
dintre loviturile de departajare
acum un an, în duelul de la Seve-
rin, sperã într-o reeditare a acelui
succes, la finalul cãruia terenul de
la Severin a fost invadat de su-
porterii alb-albaºtri. „ªi în sezo-
nul trecut am jucat cu ei ºi a fost
stadionul plin, atunci a fost un
meci teribil, tensionat, cum cred
cã va fi ºi acum ºi sper sã câºti-
gãm, la fel ca la Severin. Este un
avantaj mare cã jucãm acasã, cu
suporterii alãturi, cu stadionul
plin” a declarat stoperul Craiovei.

Antrenorul Devis Mangia este
convins ºi el cã va fi un meci de-

osebit: „Meciul cu Dinamo din
sferturile Cupei va fi cu siguranþã
unul frumos, un meci important
pentru noi, atât prin prisma adver-
sarului, dar ºi pentru cã ne dorim
sã ne calificãm mai departe în
aceastã competiþie. Mã bucur
foarte mult cã jucãm acasã în faþa
suporterilor noºtri care cu sigu-
ranþã vor face o atmosferã foarte
frumoasã.”

De când a revenit în Liga I,
Universitatea Craiova nu a jucat
cu Dinamo pe „Ion Oblemenco”.
S-au jucat douã partide pe „Ex-
tensiv”: 0-0 ºi 3-0, ºi alte 3 me-
ciuri la Severin: 2-1, 0-0 ºi acel
6-5 din Cupã.

Dinmoviº t i i ,  s igur i  cã vor
câºt iga în  fa þa a 30 .000

de o l ten i
Secretarul general al lui Dina-

mo, Bogdan Bãlãnescu a declarat,
dupã tragerea la sorþi, cã elevii lui
Miriuþã vor câºtiga în faþa a
30.000 de olteni ºi vor ajunge si-
gur în ultimul act al competiþiei.
„E un meci mai dificil, dar ne vom
bucura sã câºtigãm în faþa a
30.000 de olteni. Cred cã toþi ad-
versarii sunt dificili în faza aceas-
ta a Cupei României ºi jocurile
anterioare au demonstrat-o. Mer-
gem încrezãtori, Cupa este un ob-

iectiv în acest sezon ºi vrem sã
ne calificãm. Bineînþeles cã putem
sã trecem de Craiova, de ce nu?
Uitaþi-vã la meciurile anterioare, în
afarã de cel din Cupa României de
anul trecut, au fost echilibrate. Si-
gur, au un avantaj cã joacã acasã,
în faþa propriilor suporteri, dar nu
cred cã sunt favoriþi. Ale meciuri
cu ei sunt importante. ªi acesta,
ºi cel din campionat. O vom lua
pas cu pas ºi vrem sã câºtigãm
primul meci, din campionat. Ca sã
ne atingem obiectivele din acest
sezon trebuie sã jucãm indiferent
de calendar, nu vãd o problemã

cã a intervenit acest meci de cupã
în calendar. Cã era Gaz Meta-
n Mediaº sau Craiova, meciul ar
fi avut aceeaºi încãrcãturã” a spus
Bãlãnescu. Partida din sferturile de
finalã ale Cupei României, dintre
Universitatea Craiova ºi Dinamo,
se va juca pe 27 sau 28 februarie
sau pe 1 martie. Cele douã rivale
se vor întâlni ºi la începutul lunii
februarie, în etapa a 23-a a Ligii
I, în Capitalã. Celelalte meciuri din
sferturile de finalã ale Cupei Ro-
mâniei: FC Hermannstadt – FCSB,
Gaz Metan Mediaº – Astra Giur-
giu, FC Botoºani – CSMP Iaºi.
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