
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei Anul XXVIII,  Nr. 8545joi, 18 ianuarie 2018  12 pagini    1 leu

- Dacã mergi în concediu la
munte, auzi cum cântã pãsãre-
lele, Popescule, ºi cum îþi suflã
vântul în buzunare.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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Senatorul Mihai Fifor, ple-
cat de la Craiova, oricum ol-
tean get-beget, cum se spune,
universitar, parlamentar de
Arad, desemnat de preºedin-
tele Klaus Iohannis premier
interimar, dupã ce a refuzat
cu onestitate, poate ºi pruden-
þã, sã candideze în CExN al
PSD, pentru o posibilã nomi-
nalizare – gest apreciat –, a
condus, ieri, o ºedinþã de Gu-
vern, pe a cãrei ordine de zi
s-au aflat cel puþin 7 proiecte
de hotãrâri, o informare ºi
mai multe puncte de vedere
ale executivului la propuneri
legislative.
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Astãzi dupã-amiazã,
ora 17:00, în Sala
„Acad. Dinu C. Giu-
rescu” a Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, are loc
lansarea cãrþii gen. Au-
rel I. Rogojan „Iulian
N. Vlad - Confesiuni
pentru istorie”. Cu o
prefaþã semnatã de is-
toricul Dinu C. Giu-
rescu, volumul în dis-
cuþie, apãrut la Editura
Proema din Baia Mare,
reprezintã o parte din
confesiunile generalului (r.) Iulian
Vlad pentru istorie, înregistrate pe
parcursul a 18 sesiuni de dialog, din
17 martie pânã în 9 decembrie
2015, fostului sãu director de cabi-
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net. Din transcriptul
mai multor zeci de ore
de întrebãri, rãspun-
suri ºi dezbateri, com-
pletate cu anexe do-
cumentare elocvente,
au rezultat peste 800
de pagini, un adevã-
rat testament al celui
care a condus Secu-
ritatea Statului la mo-
mentul prãbuºirii sis-
temului mondial so-
cialist ºi a încheierii
Rãzboiului rece. Mo-
deratorul evenimentu-

lui este Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene, iar printre invi-
taþi se aflã Alexandru Peterliceanu,
directorul Editurii Proema, dar ºi alte
personalitãþi.

Reprezentanþii compa-
niei Wielpütz Automotive
din Germania au semnat,
ieri, contractul de închirie-
re a 3 hectare de teren în
High-Tech Industry Park,
pentru construirea unei fa-
brici de subansamble auto,
investiþie de 10 milioane
euro, care ar urma sã în-
ceapã producþia la 1 sep-
tembrie a.c. La acest eve-
niment organizat la Pala-
tul Administrativ au mai
participat primarul munici-
piului Craiova, Mihail Ge-
noiu, vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Cos-
min Vasile, viceprimarul
Stelian Bãrãgan, adminis-
tratorul public al judeþului
Dolj, Cosmin Durle, ºi di-
rectorul general al High
Tech Industry Park, Dan
Daºoveanu. 
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Anchetã extinsã
în dosarul Tel Drum.
Procurorii au pus
sechestru pe toate
bunurile

DNA a extins cercetãrile în
dosarul Tel Drum, societatea fiind
pusã sub învinuire pentru consti-
tuire de grup infracþional,
evaziune fiscalã ºi complicitate la
abuz în serviciu. Procurorii au pus
sechestru pe toate bunurile mobile
ºi imobile ale firmei. În ceea ce
priveºte infracþiunea de constitui-
re a unui grup infracþional
organizat, procurorii spun cã Tel
Drum “a fost implicatã în mod
direct în activitatea grupului
iniþiat în cursul anului 2001 de
suspectul Liviu Nicolae Dragnea
(la acea vreme preºedinte al
Consiliului Judeþean Teleorman),
în sensul în care, în jurul societã-
þii Tel Drum SA au fost construite
schemele frauduloase de obþinere
a fondurilor publice”.

Dosarul Belina.
Gâdea, fost ºef
al CJ Teleorman,
cercetat
de procurorii DNA

Adrian Gâdea, fost ºef al
Consiliului Judeþean Teleorman,
cercetat în dosarul Belina, a
mers, ieri, la DNA, pentru a îi se
aduce la cunoºtinþã rezultatele
expertizei solicitate de procurori.
Surse judiciare au declarat,
pentru MEDIAFAX, cã documen-
tul are 800 pagini. “O expertizã
poate lãmuri foarte multe lucruri,
dar acum nu am apucat sã
studiez. Consider cã, la vremea
respectivã, ca preºedinte al CJ
Teleorman, am fãcut ce era
corect ºi legal”, a declarat
Adrian Gâdea, acuzat de abuz în
serviciu. La sediul DNA a ajuns ºi
Mircea Dumitrescu, administra-
tor public al judeþului Teleor-
man, cercetat ºi el în dosar. ªi
fostul vicepremier Sevil Shhaideh
este urmãrit penal pentru abuz în
serviciu în dosarul „Insula
Belina”, cauzã în care DNA a
cerut Camerei Deputaþilor ºi
încuviinþarea urmãririi penale
pentru Rovana Plumb, fost
ministru al Fondurilor Europene.
Solicitarea a fost respinsã de
parlamentari.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat, asearã, cã dã încã o ºansã
PSD-ALDE ºi acceptã nominaliza-
rea Vioricãi Dãncilã pentru funcþia
de premier.

“Am ascultat foarte multe opinii
legate de formarea noului guvern de
desemnarea premierului. Astãzi toa-
tã ziua am ascultat opiniile ºi argu-
mentele politicienilor, dar am reuºit,
între întâlniri, sã ascult ºi opiniile
oamenilor simpli, sã citesc mesaje
inclusiv pe reþele de socializare. Sunt
foarte multe opinii ºi foarte multe ar-
gumente. Sunt argumentele legate
de politica partidelor, evident, sunt
multe argumente legate de politica
internã a României, legate de politi-
ca externã ºi de securitate a Româ-
niei. Am ascultat ºi am citit cu aten-
þie toate aceste opinii ºi argumente
ºi le-am cântãrit. Fiindcã acum tre-
buie sã decid. Dar ce fel de decizie
este aceasta pe care trebuie sã o iau.
În primul rând, aceastã decizie tre-
buie sã fie conformã cu Constituþia
ºi cu deciziile CCR în materie de de-
semnare ºi aici argumentul cel mai
puternic este aritmetica parlamenta-
rã. În Parlament, îmi este foarte clar
PSD dispune de o majoritate”, a
spus ºeful statului.

Drept urmare, preºedintele Io-

Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a
semnat, ieri, decizia de eliberare a lui Bog-
dan Despescu din funcþia de inspector
general al Inspectoratului General al Po-
liþiei Române, cu rang de secretar de stat,
se aratã într-un comunicat de presã al Gu-
vernului remis Mediafax. Totodatã, Fifor
a semnat decizia de împuternicire, pentru
o perioadã de ºase luni, în funcþia de in-
spector general al Inspectoratului Gene-
ral al Poliþiei Române, cu rang de secretar
de stat, a lui Alexandru-Cãtãlin Ioniþã. Am-
bele decizii au fost luate la propunerea
ministrului Afacerilor Interne, Carmen
Dan, ºi vor intra în vigoare odatã cu pu-
blicarea în Monitorul Oficial.

Pe 9 ianuarie, ministrul Afacerilor In-
terne, Carmen Dan, anunþa cã i-a trimis
premierului de la acea vreme, Mihai Tu-
dose, propunerea de schimbare din func-
þie a ºefului Inspectoratului General al
Poliþiei Române (IGPR), Bogdan Despes-
cu. Carmen Dan a propus atunci înlocui-
rea acestuia cu Cãtãlin Ioniþã. Mihai Tu-
dose a anunþat însã ulterior cã Ioniþã a
refuzat numirea ºi cã el i-a cerut lui Bogdan Des-
pescu sã îi prezinte, în termen de sãptãmânã, un
raport, fãrã însã a lua o decizie privind demiterea.

ªeful demis al Poliþiei
Române a transmis
un mesaj colegilor sãi

„Sunt conºtient cã eforturile noastre, ale celor
pentru care meseria de poliþist este o vocaþie, pot
fi umbrite cu uºurinþã de comportamente izolate
ale celor care nu au înþeles cã uniforma de poliþist
nu te poziþioneazã deasupra legii. Un astfel de
caz, cãruia i-am acordat o atenþie deosebitã, a fost
relatat ºi în ultimele zile. Vã asigur cã am dispus
luarea tuturor mãsurilor pentru identificarea ºi
prinderea persoanei în cauzã, precum ºi pentru
tragerea la rãspundere a celor care nu ºi-au înde-
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Premierul susþinut de PSD, Viorica Dãncilã, a declarat, ieri, cã aºteaptã votul
de învestiturã al Parlamentului, afirmând cã pentru PSD ºi pentru români este
importantã implementarea programului de guvernare, „tratarea aºa cum se cuvi-
ne” a Centenarului ºi pregãtirea preºedinþiei Consiliului UE. ”Mulþumesc dom-
nului preºedinte Iohannis, domnului preºedinte Dragnea, colegilor mei ºi
colegilor de alianþã pentru încrederea acordatã. Aºtept sã avem votul în
Parlament pentru cã pentru noi este importantã punerea în practicã a pro-
gramului de guvernare, pentru România ºi pentru români, sã tratãm aºa cum
trebuie 2018 - anul Centenarului (Marii Uniri - n.r.), dar în acelaºi timp sã
pregãtim preluarea preºedinþiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie
2019”, a declarat premierul desemnat de PSD, Viorica Dãncilã într-o declaraþie
de presã susþinutã alãturi de liderul PSD, la Parlament.

hannis a desemnat pentru funcþia
de premier propunerea PSD ALDE,
în persoana Vioricãi Dãncilã. Iohan-
nis a transmis însã ºi un avertis-
ment pentru PSD. “Acum PSD tre-
buie sã performeze. Românii au
mari aºteptãri ºi eu am mari aºtep-
tãri. PSD a promis ºi în campania
electoralã, ºi dupã, lucruri impor-
tante, a promis salarii, pensii, ºcoli,
manuale, spitale, infrastructurã,
dar pânã acum prea puþin s-a reali-
zat. Acum PSD trebuie sã dove-
deascã cã ce a promis face. Avem,
la un an de la alegerile parlamen-
tare, care au fost câºtigate de PSD,
douã guverne PSD eºuate. Acum
primesc ºansa de a dovedi cã ºtiu
ce vor ºi ºtiu cum se face. În con-
tinuare îi invit pe cei implicaþi în
procedurã sã se mobilizeze ºi sã
lucreze repede ºi bine. Este posi-
bil ca pânã la 1 februarie întreaga
procedurã sã fie finalizatã ºi noul
Guvern sã se apuce de treabã ºi sã
rezolve problemele mai degrabã de-
cât sã le încurce”.

Consultãrile pentru formarea
unui nou Guvern au început ieri la
Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Pri-
mii chemaþi au fost liderii PSD-
ALDE, delegaþie condusã de liderul
PSD Liviu Dragnea ºi secretarul ge-

neral al ALDE, Daniel Chiþoiu, în lip-
sa preºedintelui de partid. Coaliþia
PSD-ALDE a susþinut-o pe eurode-
putata PSD Viorica Dãncilã pentru
funcþia de premier al României, dupã
demisia lui Mihai Tudose. Partidele
din opoziþie, PNL ºi USR vor alegeri
anticipate, în vreme ce PMP, prin
vocea lui Traian Bãsescu, a susþi-
nut cã Iohannis ar trebui sã desem-
neze un premier din opoziþie.

Liviu Dragnea:
Vrem ca pe 29 ianuarie

sã avem votul de învestiturã
Preºedintele PSD Liviu Dragnea

a anunþat ieri, dupã desemnarea
Vioricã Dãncilã în funcþia de pre-
mier, cã liderii PSD se vor reuni luni
pentru a stabili componenþa Guver-
nului, iar în 29 ianuarie este posibil
votul de învestiturã.

“Preºedintele a acceptat propu-

nerea noastrã ºi a desemnat-o pe
doamna Viorica Dãncilã pentru
funcþia de premier. Preºedintele a
ales stabilitatea, în ciuda presiuni-
lor partidelor din Opoziþie ºi a alto-
ra de a refuza propunerea PSD ºi îi
mulþumim pentru asta ºi apreciem
în mod deosebit. Intrarea într-o cri-
zã politicã ar fi fost un lucru grav
pentru România ºi preºedintele a
vrut sã evite asta”, a declarat Liviu
Dragnea, dupã desemnarea Viori-
cãi Dãncilã.

Liderul PSD a anunþat cã în cur-
sul zilei de luni social democraþii se
vor reuni în ºedinþã pentru a stabili
componenþa Guvernului. “Vom con-
voca Parlamentul în sesiune extra-
ordinarã, pentru ca pe 29 ianuarie
sã avem votul de învestiturã în Par-
lament. Luni va fi convocat comi-
tetul executiv PSD pentru discuta
despre componenþa noului cabi-
net”, a mai spus Dragnea.

Bogdan Despescu, demis de la conducerea Poliþiei Române

plinit atribuþiile. Am fãcut tot ce s-a impus pentru
stabilirea cauzelor reale care au condus la aceas-
tã situaþie. Nu am dorit sã dau curs discuþiilor
lansate în spaþiul public întrucât am considerat
cã rezultatul anchetei este cel care trebuie sã lã-
mureascã aceste aspecte. În ceea ce mã priveºte,
îmi exprim convingerea cã timpul va demonstra
cã modul meu de acþiune a fost corect. De altfel,
activitatea mea profesionalã a fost întotdeauna
caracterizatã de respectarea legii, de integritate
ºi echidistanþã, iar unul dintre angajamentele asu-
mate a fost toleranþã zero faþã de orice individ
care a încãlcat legea, indiferent de calitatea aces-
tuia”, transmite Bogdan Despescu.

Inspectorul ºef demis al Poliþiei Române le-a
mulþumit colegilor sãi pentru sprijinul acordat,
menþionând cã “a fost o perioadã grea, dar fru-

moasã, cu foarte multe provocãri ºi
numeroase cazuri complexe rezolva-
te”. “A fost o perioadã grea, dar fru-
moasã, cu foarte multe provocãri ºi
numeroase cazuri complexe rezolvate.
Deºi am rãmas mai puþini ºi am avut la
dispoziþie resurse limitate, cetãþenii nu
au resimþit acest lucru datoritã nouã,
celor care am ºtiut sã ne desfãºurãm
activitatea cu devotament, sacrificiu
ºi respect faþã de lege ºi comunitate.
Rezultatele vorbesc de la sine, Poliþia
Românã fiind una dintre cele mai apre-
ciate ºi respectate instituþii, atât în
România cât ºi pe plan internaþional.
Împreunã, am reuºit menþinerea tren-
dului descendent al criminalitãþii se-
sizate, în special în privinþa criminali-
tãþii stradale, criminalitãþii comise cu
violenþã ºi a celei din mediul rural, iar
întreaga activitate a condus la creº-
terea gradului de siguranþã pentru ce-
tãþeni, înregistrându-se cel mai ridi-
cat nivel al acesteia din ultimii 10
ani”, mai spune Despescu.

Cãtãlin Ioniþã, noul ºef al Poliþiei Române pen-
tru o perioadã de ºase luni, are 41 de ani, a fost
numit anterior director general al Direcþiei Genera-
le Anticorupþie (DGA) în 2016. Între 2014 - 2016, el
a deþinut funcþia de director al Direcþiei de Inves-
tigare a Criminalitãþii Economice, iar între 2012 -
2013 a fost director adjunct al Direcþiei de Investi-
gare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Gene-
ral al Poliþiei Române. Anterior, a fost pe rând ºef
serviciu al Serviciului de combatere a corupþiei ºi
a infracþiunilor comise în sfera instituþiilor buge-
tare din cadrul Direcþiei de Investigare a Fraude-
lor, ºef serviciu al Serviciului de Investigarea Frau-
delor din cadrul Poliþiei Sector 1 ºi ofiþer specialist
în cadrul Serviciului de Investigarea Fraudelor din
cadrul Poliþiei Sector 1. Cãtãlin Ioniþã este cãsãto-
rit ºi are cinci copii.
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Mihai Fifor: o zi de neuitat!Mihai Fifor: o zi de neuitat!Mihai Fifor: o zi de neuitat!Mihai Fifor: o zi de neuitat!Mihai Fifor: o zi de neuitat!
MIRCEA CANÞÃR

Senatorul Mihai Fifor, plecat de la
Craiova, oricum oltean get-beget, cum
se spune, universitar, parlamentar de
Arad, desemnat de preºedintele Klaus
Iohannis premier interimar, dupã ce a
refuzat cu onestitate, poate ºi pruden-
þã, sã candideze în CExN al PSD, pen-
tru o posibilã nominalizare – gest apre-
ciat –, a condus, ieri, o ºedinþã de Gu-
vern, pe a cãrei ordine de zi s-au aflat
cel puþin 7 proiecte de hotãrâri, o in-
formare ºi mai multe puncte de vede-
re ale executivului la propuneri legis-
lative. Mihai Fifor este ministrul Apã-
rãrii, în formatul actual al Guvernu-
lui, ºi, dupã toate aparenþele, „bine
vãzut” la Palatul Cotroceni, dupã vizi-
ta strategicã în SUA (17-22 septembrie
2017), unde s-a întâlnit, la Pentagon,
cu secretarul Apãrãrii, James Mattis,
apoi cu adjunctul consilierului prezi-

denþial pentru securitate naþionalã,
Ricky Waddell, congresmeni ameri-
cani, reprezentanþi principali ai unor
companii de apãrare americane. ªi asta
într-un moment în care România este
consideratã partenerul cel mai serios
al NATO, pe flancul estic al regiunii,
pe fondul ambiguitãþilor Ankarei. So-
bru în orice împrejurare, cu discurs
îngrijit, deplin calibrat, copt deja, prin
demnitãþile anterioare deþinute, Mihai
Fifor s-a vãzut, ieri, în ipostaza insoli-
tã de premier interimar cu un „cartof
fierbinte” în mâini, obligat fiind sã-l
demitã pe ºeful Poliþiei Române, Bog-
dan Despescu, cu rang de secretar de
stat, dupã ce, în seara precedentã, mi-
nistrul de Interne, Carmen Dan, îi
prezentase propriul raport asupra ac-
tivitãþii IGPR. Pentru o perioadã de 6
luni, chestorul Cãtãlin Ioniþã devine

ºeful Poliþiei Române. Povestea este
cunoscutã deja, în spaþiul public, ge-
neratã fiind de cazul pedofilului Stan
Eugen, agent la Brigada Rutierã a Ca-
pitalei. Dacã fiecare zi are rostul ei în
viaþa unui om, ziua de ieri rãmâne de
neuitat ºi pentru senatorul Mihai Fi-
for. Dar asta îl priveºte. Altceva tre-
buie spus. Neîndoielnic, viaþa politicã
are alte criterii ºi altã logicã decât via-
þa comunitarã obiºnuitã. Cu toate
acestea, e preferabil ca raportul în-
tre pragmatism ºi onorabilitate sã se
pãstreze în hotare convenabile, ast-
fel încât imaginea proprie sã nu fie
afectatã ireversibil. Se pot accepta
câteva riduri prost plasate, dar nu
strâmbãtatea definitivã. Fiecare tre-
buie sã decidã singur pânã la ce limi-
tã, jocul între compromis ºi desfigu-
rare e tolerabil. Fie ºi premier inte-

rimar, pentru puþine zile, deºi, cine
ºtie, Mihai Fifor – în fotoliul destinat
ºefilor vremelnici ai executivului –
ne-a arãtat ºi cum ar trebui sã arate,
inclusiv ca alurã fizicã, primul minis-
tru al României. Deºi, cum politica e
manejul bãºcãliei isteþe, nu puþini vor
strâmba din nas. Îi asigurãm pe toþi
de ceea ce trebuie: a fãcut ºcoalã te-
meinicã ºi la vremea ei.  Ceea ce,
uneori, înseamnã mult. Evident nu ori-
ce învãþat e pregãtit sã preia funcþii
importante în ierarhiile puterii, dar e
foarte bine când oamenii de stat sunt
ºi cultivaþi. Dar se pare cã ºi asta au
descoperit-o strãinii, ºi nu mai reve-
nim. Fiindcã ambianþa politicã româ-
neascã nu crede în biblioteci. Plecat din
Craiova, unul de-ai noºtri, cum se spu-
ne, n-avem de ce sã nu-l privim, cum
se cuvine. De Mihai Fifor e vorba.

Întrebat de jurnaliºti, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
la cât se ridicã, per total, chel-
tuielile lunare ale noului stadion,
primarul Craiovei, Mihail Geno-
iu, a rãspuns cã nu se ºtie, deo-
camdatã, despre ce sumã este
vorba, întrucât nu au sosit toate
facturile la utilitãþi – asta însem-
nând pentru consumul de ener-
gie electricã ºi termicã, apã ºi
canal. „Nu au sosit în totalitate
facturile de la stadion. Deci,
practic, ar trebui sã vinã factu-
rile din noiembrie, dar nu au so-
sit în totalitate ca sã vã pot spu-
ne un consum, o cheltuialã efec-
tivã acolo”, a spus primarul Cra-
iovei.

Instalaþia de fotosintezã
– un energofag

Dar autoritãþile spun cã au în-
treprins, în paralel, propriile ve-
rificãri ºi mãsurãtori proprii,
pentru a vedea care este cea mai
costisitoare parte a stadionului.
A rezultat, conform primarului,
cã cele mai mari cheltuieli vor
proveni din consumul de ener-
gie electricã, îndeosebi de la in-
stalaþia de fotosintezã. Cu toate
cã este aproape un energofag
pentru stadion, primarul a recu-
noscut cã nu se poate renunþa
la acest sistem, folosirea lui fi-
ind obligatorie pe perioada de ga-
ranþie a gazonului. „Am încer-
cat sã cer administratorului sã
ia mãsuri de reducere a consu-
mului, însã având în vedere cã
primul meci este pe 4 februarie,
nimeni nu îºi permite sã riºte sã

Aºteptare încordatã a primei facturi de la stadion!
Stadionul din Craiova a intrat pe consum de la 10

noiembrie, anul trecut, chiar de la primul meci, iar
acum se aºteaptã, cu maxim interes, prima factura
pentru plata utilitãþilor. Autoritãþile spun cã, în

felul acesta, vor ºti la cât se ridicã, efectiv, costuri-
le de întreþinere a complexului sportiv. Între timp,
autoritãþile susþin cã lucreazã la niºte planuri de

promovare a stadionului în rândul organizatorilor
de mari evenimente ºi concerte, gen Untold.

nu asigure condiþiile pe care eºti
obligat sã le asiguri pentru cali-
tatea gazonului. Dacã nu ai res-
pectat condiþiile din certificatul
de garanþie, pe care þi l-ai asu-
mat, riºti sã þi-l punã în braþe
constructorul ºi sã zicã: schim-
bã-l tu, cã nu ai respectat con-
diþiile din garanþie. ªi atunci con-
sider cã suntem obligaþi sã res-
pectãm condiþiile de garanþie”,
a explicat Genoiu.

1.700 de lei pe orã,
numai nocturna

ªi la noua instalaþie de noctur-
nã s-a fãcut o verificare de cãtre

municipalitate, împreunã cu an-
gajaþi de la servicii publice din
Craiova, ºi a reieºit cã funcþio-
neazã cu un consum foarte mic.
„Este undeva în jur de 1.700 de
lei pe orã, în condiþiile în care,

când se pornea vechea instalaþie
de nocturnã, cãdea curentul în
zona centralã. Deci aceastã in-
stalaþie cu proiectoare pe led este
fantastic de economã”, a mai
spus primarul Craiovei.

Strategia Primãriei
pentru stadion

Costurile de întreþinere a stadio-
nului sunt aºteptate, oricum, sã fie
ridicate. Între timp, Primãria ºi-a fã-
cut o micã strategie pentru a aduna
cât mai mulþi bani ca sã le poatã aco-
peri. În afarã din sumele ce se vor
colecta din taxele pentru desfãºura-
rea meciurilor, o sursã de venit o re-
prezintã spaþiile comerciale din incin-
tã - restaurantul ºi hotelul. Sunt în
procedurã avansatã ºi urmeazã sã fie
scoase la licitaþie pentru închiriere.
Însã grosul banilor trebuie sã provi-
nã din gãzduirea pe stadion a unor
mari evenimente, gen Untold. Auto-
ritãþile se plâng însã cã acest pas este
complicat, deoarece primãria nu poa-
te organiza un concert pe stadion ºi
sã încaseze ºi banii din bilete. „Ceea
ce ne-am propus noi este ca sã pro-
movãm cât mai mult stadionul, ºi a
început departamentul Imagine sã
lucreze la acest lucru. Peste tot, sunt
firme private care închiriazã un sta-
dion ºi organizeazã evenimente. Deja
sunt societãþi care au început sã se
intereseze ºi la noi”, a transmis pri-
marul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform analizei efectuate la
nivelul unitãþii, poliþiºtii din cadrul
Inspectoratului General pentru
Imigrãri - Serviciul pentru Imigrãri
al judeþului Dolj, în cursul anului
2017, au asigurat managementul-
 ºederii ºi rezidenþei, pe raza ju-
deþului, pentru 2.474 de persoa-
ne, dintre care 1.506 strãini din
state terþe, cei mai mulþi din Re-
publica Moldova, Turcia, Siria,
Iran, Iordania ºi 968 de cetãþeni ai
Uniunii Europene/SEE/CH, majo-
ritatea din Italia, Spania ºi Franþa.
Principalele scopuri pentru care
strãinii ºi-au stabilit reºedinþa pe
teritoriul României, respectiv al
judeþului Dolj sunt conexe drep-
tului la unitatea familiei (reîntre-
girea familiei, membrii de familie
ai cetãþenilor români, UE sau
SEE), educaþie, angajare în mun-
cã sau stabilire permanentã pe te-
ritoriul þãrii noastre. 

Astfel, în ceea ce priveºte ad-
misia în România, în perioada de

Magistraþii Tribunalului Dolj
au decis, la primul termen de ju-
decatã, sã amâne procesul în care
Fãnica Vlad, registrator medical
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova la data comiterii

Peste 2.400 de cetãþeni strãini în evidenþelePeste 2.400 de cetãþeni strãini în evidenþelePeste 2.400 de cetãþeni strãini în evidenþelePeste 2.400 de cetãþeni strãini în evidenþelePeste 2.400 de cetãþeni strãini în evidenþele
Serviciului pentru Imigrãri Dolj, anul trecutServiciului pentru Imigrãri Dolj, anul trecutServiciului pentru Imigrãri Dolj, anul trecutServiciului pentru Imigrãri Dolj, anul trecutServiciului pentru Imigrãri Dolj, anul trecut
Poliþiºtii Serviciului pentru Imi-

grãri al judeþului Dolj au asigurat,
anul trecut, managementul ºederii
ºi rezidenþei pe teritoriul României
pentru 2.474 de persoane, dintre
care 1.506 din state terþe ºi 968 ce-
tãþeni ai Uniunii Europene. Au fost

referinþã au fost soluþionate 110
invitaþii depuse pentru strãini din
Algeria, Nigeria, China, India,
Iran, Pakistan, Siria ºi Irak. De
asemenea, a fost aprobatã prelun-
girea dreptului de ºedere ºi au fost
emise 678 de permise de ºedere,
dintre care 648 pentru ºedere tem-
porarã ºi 30 pentru ºedere pe ter-
men lung. Au fost eliberate 260 de
certificate de înregistrare ºi -
11 cãrþi de rezidenþã permanentã.-
 În aceeaºi perioadã, au fost în-
registrate 17 cereri pentru elibera-
rea avizelor de angajare în mun-
cã, fiind emise 14 avize de anga-
jare pentru lucrãtori permanenþi ºi
înalt calificaþi. 

Peste 100 de controale
pentru combaterea

ºederii ilegale a strãinilor în Dolj
Pe linia combaterii ºederii ile-

gale, pe parcursul anului trecut,
au fost organizate 111 acþiuni ºi
controale cu forþe proprii ºi în co-

operare cu instituþiile cu
atribuþii în domeniu, în
urma cãrora au fost de-
pistaþi 79 de strãini în
situaþii ilegale pe terito-
riul judeþului Dolj. Astfel,
în 15 cazuri s-au emis
decizii de returnare, prin
care s-a stabilit obligaþia
de returnare sau terme-
nul pentru plecarea vo-
luntarã de pe teritoriul
României, 10 strãini au
fost puºi în legalitate, 43 au soli-
citat azil, iar faþã de alþi 8 au fost
dispuse alte mãsuri. De asemenea,
au fost depistate 7cãsãtorii de
convenienþã, în baza cãrora cetã-
þenii strãini din Albania, Ucraina
ºi Palestina, urmãreau obþinerea
unui drept de ºedere în România,
care, ulterior, le-ar fi facilitat in-
trarea în alte state europene. În
plus, au fost aplicate 300 de sanc-
þiuni contravenþionale în valoare
de 93.100 de lei, pentru nerespec-

tarea prevederilor actelor norma-
tive care reglementeazã regimul
strãinilor în România. Controlul
permanent asupra respectãrii le-
galitãþii ºederii în România a strãi-
nilor, combaterea migraþiei ilega-
le ºi a muncii nedeclarate rãmân
acþiuni prioritare la nivelul Servi-
ciului pentru Imigrãri Dolj, dupã
cum au mai precizat reprezentan-
þii unitãþii.

Pentru informaþii privind acti-
vitatea Inspectoratului General

pentru Imigrãri, documentaþia ne-
cesarã prelungirii dreptului de
ºedere, tipuri de formulare ºi alte
informaþii, se poate accesa site-ul
oficial al instituþiei la adresa -
www.igi.mai.gov.ro. De aseme-
nea, solicitanþii pot sã utilizeze
aplicaþia on-line de depunere a do-
cumentelor, la adresa www.por-
taligi.mai.gov.ro, pentru reduce-
rea timpului de aºteptare la ghi-
ºeu ºi eficientizarea procesului de
preluare a documentelor.

Angajata Spitalului de Urgenþã Craiova acuzatã
de trafic de influenþã, din nou la instanþã

Magistraþii Tribunalului Dolj au amânat procesul
Fãnicãi Vlad, fostã registrator medical la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, acuzatã de trafic de
influenþã, pentru 29 ianuarie a.c.. Femeia este acuzatã
cã, în urmã cu câþiva ani, a cerut ºi primit 2.900 de euro
de la un bãrbat, pentru a-i angaja soþia în cadrul spitalu-
lui, însã nu ºi-a respectat promisiunea. S-a pensionat
între timp, bãrbatul i-a cerut banii înapoi, însã femeia
i-a promis cã rezolvã în luna septembrie a anului trecut,
în contul sumei respective, la care s-ar mai fi adãugat
1.000 de euro. Numai cã nici de aceastã datã nu a ieºit
aranjamentul, astfel cã femeia a fost denunþatã.

faptelor, este judecatã pentru co-
miterea infracþiunii de trafic de
influenþã. Instanþa a stabilit ur-
mãtorul termen pentru 29 ianua-
rie a.c., datã pânã la care se vor
depune înscrisuri la dosar, incul-

pata fiind menþinutã sub control
judiciar.

Reamintim cã la Tribunalul Dolj
s-a înregistrat, pe 11 octombrie,
anul trecut, un dosar în care cra-
ioveanca Fãnica Vlad, registrator
medical la Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova la data comi-
terii faptelor, a fost trimisã în ju-
decatã, sub control judiciar, pen-
tru comiterea infracþiunii de trafic
de influenþã, cauzã în care cerce-
tãrile au fost efectuate de ofiþerii
de poliþie judiciarã ai Serviciului
Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)
Dolj, din cadrul Direcþiei Generale
Anticorupþie (D.G.A.), sub coor-
donarea procurorului desemnat din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-

bunalul Dolj. Potrivit unui comu-
nicat al DGA, în rechizitoriul în-
tocmit la finalizarea cercetãrilor s-
a reþinut faptul cã, «pe 12 aprilie
2017, la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj a fost înregistrat
denunþul unei persoane prin care
arãta cã, în vara anului 2013, i-a
remis numitei V.F. (n.r. – Vlad
Fãnica) suma de 2.900 euro pen-
tru a-ºi trafica influenþa asupra
unor funcþionari din cadrul insti-
tuþiei în care îºi desfãºura activi-
tatea, pentru ca soþia sa sã fie an-
gajatã pe un post de asistent me-
dical în cadrul aceluiaºi spital.
Întrucât pânã în cursul lunii mar-
tie 2017, persoana nu a fost an-
gajatã pe postul dorit, denunþãto-

rul i-a solicitat inculpatei V.F. re-
stituirea sumei de 2.900 euro, as-
pect confirmat de aceasta printr-
un angajament scris, datat ºi sem-
nat personal, plata urmând sã se
efectueze în douã tranºe. Întrucât
inculpata nu ºi-a onorat promisi-
unea, denunþãtorul a sesizat aces-
te aspecte organelor de cercetare
penalã. În luna septembrie 2017,
au fost scoase la concurs mai mul-
te posturi de asistent medical la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, iar V.F. a promis cã,
în contul sumei de 2.900 euro, la
care s-ar fi adãugat cel mult 1.000
euro, va interveni pe lângã per-
soane cu funcþii de decizie în ca-
drul instituþiei spitaliceºti în sco-
pul menþionat. În urma concursu-
lui, soþia denunþãtorului a fost
declaratã „respins”».

Având în vedere cele constata-
te în urma administrãrii probato-
riului, pe 8 septembrie a.c., ofiþe-
rii S.J.A. Dolj au pus în executa-
re mandatul de aducere emis de
procuror pe numele Fãnicãi Vlad,
aceasta fiind adusã la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde procurorul de caz a dis-
pus efectuarea în continuare a ur-
mãririi penale faþã de suspectã ºi
punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale pentru sãvârºirea infracþiunii
de trafic de influenþã, fiind insti-
tuitã mãsura preventivã a contro-
lului judiciar.

depistaþi 79 de strãini în situaþii ile-
gale ºi emise 15 decizii de returna-
re. Totodatã, poliþiºtii de imigrãri au
aplicat 300 de sancþiuni contraven-
þ iona le  în  va loare  de  aproape
93.100 de lei, conform bilanþului fã-
cut la nivelul unitãþii.
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Cele 6.357 de proprietãþi, care
însumeazã o suprafaþã de 5.272 de
hectare, aparþin locuitorilor din
comunele Afumaþi, Amãrãºtii de
Sus, Apele Vii, Bârca, Brabova,
Braloºtiþa, Carpen, Castranova,
Fãrcaº, Gherceºti, Giubega, Mã-

ceºu de Sus, Seaca de Câmp ºi
ªimnicu de Sus. Ieri, conducerea
OCPI Dolj a predat primarilor noi-
le cãrþi funciare, precizând cã, deºi
se referã numai la terenurile extra-
vilane, sunt foarte utile întrucât
includ toate informaþiile tehnice,
economice ºi juridice despre fie-
care proprietate în parte. „Odatã
înscris, un imobil are referinþe atât
tehnice, cât ºi economice ºi juridi-
ce. Practic, este o oglindã foarte
clarã a evoluþiei acestor imobile.
Vom face tot ce ne stã în putinþã
ca acest program naþional sã fie
accelerat. Iar în foarte scurt timp
– noi ne-am propus pânã în 2023

Cadastru gratuit pentru 15 comune din DoljCadastru gratuit pentru 15 comune din DoljCadastru gratuit pentru 15 comune din DoljCadastru gratuit pentru 15 comune din DoljCadastru gratuit pentru 15 comune din Dolj

– sã realizãm un procent cât mai
mare de înscriere în sistemul inte-
grat de cadastru ºi carte funciarã
a imobilelor din România, ca sã
clarificãm odatã pentru totdeauna
toate problemele legate de proprie-
tate, de impozite ºi taxe, de cola-

borarea instituþionalã dintre toate
autoritãþile care au nevoie de aces-
te informaþii”, a declarat Mihai Ci-
libiu, directorul instituþiei.

„Trebuia sã se petreacã
de mai multã vreme”

Senatorul de Dolj, Radu Preda,
care a fost prezent ºi el la eveni-
ment, a remarcat cã s-a plecat de
undeva de foarte de jos, de la nu-
mai douã comune cadastrate inte-
gral în Dolj (Mischii ºi Drãnic, prin
Programul Caesar), pentru a se
ajunge acum la ceea ce ar fi tre-
buit sã fie, de mai multã vreme, o
normalitate pentru acest judeþ.

„Vorbim de o normalizare care,
pânã la urmã, trebuia sã se petrea-
cã de mai multã vreme. Dacã abia
acum reprezintã o prioritate, în-
seamnã cã suntem cumva depar-
te. La 27 de ani de la revoluþie, noi
încã ne clarificãm situaþia proprie-
tãþii. Dar este un lucru bun cã se
petrece în procedurã acceleratã”,
a punctat parlamentarul doljean.
Radu Preda a precizat cã aceastã
cadastrare, care clarificã situaþia
proprietãþilor, ajutã foarte mult ºi
în contextul în care, la nivel cen-
tral, se pune tot mai mult accent
pe dezvoltarea zonei rurale -  plata

subvenþiilor, comasarea
proprietãþilor de o aºa
manierã încât agricultu-
ra sã fie mai performan-
tã ºi revigorarea siste-
mului de irigaþii din ju-
deþul Dolj. „Toate efor-
turile de clarificare a
proprietãþilor din judeþ,
prin cadastrarea gratui-
tã, o sã ajute foarte mult
în acest demers”.

Înscrierea în program
a primãriilor se face

la cerere
Întrucât comunele

respective s-au înscris
în programul
naþional de
c a d a s t r a r e
gratuitã, la
cerere, sub-

prefectul de Dolj, Cristi
ªovãilã, a þinut sã-i lau-
de pe primari pentru dis-
ponibilitatea ºi volumul
foarte mare de muncã pe
care aceºtia l-au depus:
„Primarii au muncit mult
ca sã ajungã aici. ªi ºtiu
ce înseamnã asta, pen-
tru cã noi ne confruntãm
împreunã, ºi facem o
echipã foarte bunã, cu
provocãrile legilor fon-
dului funciar. Au început
ºi ei sã înþeleagã impor-
tanþa acestei operaþiuni
de cadastrare ºi înregis-

trare gratuitã, sunt aproape de noi,
ca instituþie care aplicã ºi fondul
funciar. Este un pas important ºi
îmi doresc sã continue aceastã ac-
tivitate ºi în 2018 ca sã finalizãm,
pânã în 2023, acest plan ambiþios
al Guvernului României”.

La rândul sãu, Cosmin Vasile,
vicepreºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, a scos în evidenþã im-
portanþa existenþei unei astfel de axe
de finanþare la nivelul UE ºi i-a în-
curajat pe toþi primarii sã profite
de acest avantaj: „Este îmbucurã-
tor faptul cã, pentru prima datã,
existã o axã pentru cadastrarea gra-
tuitã. Sunt alocate din fonduri eu-
ropene 312 milioane de euro ºi oda-
tã contractaþi aceºti bani de la UE,
pânã la urmã, vom merge clar la
bun sfârºit cu proiectele. Vom con-
tinua chiar ºi pe bani guvernamen-
tali pentru cã problema cadastru-
lui ºi a cãrþilor funciare, cel puþin
în partea aceasta de þarã, este mare
în aceastã zonã a þãrii”.

155.000 de lei,
atribuiþi fiecãrei localitãþi

Potrivit conducerii OCPI, toate
primãriile din Dolj au avut posibili-
tatea, ºi încã o mai au, ca sã se
înscrie, la cerere, în programul
naþional de cadastru ºi carte fun-

ciarã, care este disponibil pânã în
anul 2023, programul fiind finan-
þat atât din venituri proprii ale Agen-
þiei Naþionale de Cadastru ºi Publi-
citate Imobiliarã (4 miliarde de lei),
cât ºi din fonduri externe, obþinute
prin POR (312 milioane de euro).
„Orice comunã care doreºte sã facã
acest cadastru gratuit are aceastã
posibilitate. Sã vinã sã semneze
contractul de finanþare cu OCPI
Dolj ºi, în baza acestui contract,
are credite de angajament pentru
doi ani de zile. Va face o licitaþie ºi
va semna contractul de servicii cu
prestatori, persoane fizice ºi juri-
dice, autorizate, care va executa
lucrarea”, a precizat directorul
Mihai Cilibiu.

În anul 2016, fiecare comunã a
avut la dispoziþie o sumã de 135.000
de lei pentru cadastrare, iar din Dolj
s-au înscris 5 comune, acestea fi-
ind ºi primele care au primit noile
cãrþi funciare. În 2017, suma ofe-
ritã prin program primãriilor a fost
de 155.000 de lei, iar din judeþul
nostru s-au înscris ºi au finalizat
cadastrarea 15 comune. ªi în 2018
este alocatã aceeaºi sumã, fiind vor-
ba de 24 de localitãþi beneficiare.
Pânã acum, cele mai avansate sunt
localitãþile Goicea, Coþofenii din
Dos, Brãdeºti ºi Pieleºti.

Tot mai multe primãrii din Dolj încep sã sesizeze oportu-
nitatea de a beneficia de cadastru gratuit pentru terenurile
agricole ºi se înscriu în programul naþional. Ieri, peste
6.300 de cãrþi funciare au fost înmânate primarilor din  15
comune de cãtre conducerea OCPI Dolj, aceºtia urmând ca,
mai apoi, sã le predea proprietarilor din localitãþile lor.
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Compania germanã este cel de-
al 15-lea investitor cu care High-
Tech Industry Park a încheiat un
contract de închiriere sau super-
ficie. Wielpütz Automotive, cu o
tradiþie de peste 100 de ani, acti-
veazã în domeniul producþiei de
componente pentru industria
auto ºi a solicitat o suprafaþã to-
talã de 30.000 de metri pãtraþi,

angajându-se ca, în primii 5 ani,
sã realizeze investiþii cu o valoa-
re cumulatã de 10,5 milioane de
euro ºi sã ajungã la un numãr de
500 de angajaþi. “Astãzi s-a în-
cheiat licitaþia ºi s-a semnat con-
tractual de închiriere a unei su-
prafeþe de 30.000 mp în High
Tech Park cu firma Wielputz din
Hilden, poate cel mai important
eveniment pe linie de investiþie
din România, din ultimii doi ani
ºi jumãtate. Alãturi de mine se
aflã domnul Schlegel, CEO-ul
companiei”, a menþionat Dan Da-
ºoveanu, directorul general al
High Tech Industry Park.

„Ne-am simþit
ca acasã dupã
prima discuþie”

CEO al Wielpütz Automotive,
Volker Schlegel, a afirmat cu acest
prilej cã reprezentanþii societãþii
cautã de mai mult timp un loc nou
de producþie pentru prima investi-
þie în strãinãtate, pentru cã în Ger-
mania nu se mai pot extinde.  “Sunt
foarte fericit cã sunt astãzi (n.r.)
la Craiova. Gãsirea unei locaþii noi
de producþii, pentru prima noastrã
investiþie în strãinãtate a fost reali-
zatã cu succes. Dorim sã mulþu-
mim tuturor partenerilor pentru co-

Compania germanã Wielpütz Automotive s-a instalatCompania germanã Wielpütz Automotive s-a instalatCompania germanã Wielpütz Automotive s-a instalatCompania germanã Wielpütz Automotive s-a instalatCompania germanã Wielpütz Automotive s-a instalat
la Craiova ºi va crea 500 de locuri de muncãla Craiova ºi va crea 500 de locuri de muncãla Craiova ºi va crea 500 de locuri de muncãla Craiova ºi va crea 500 de locuri de muncãla Craiova ºi va crea 500 de locuri de muncã

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Reprezentanþii companiei Wielpütz Automotive din
Germania au semnat, ieri, contractul de închiriere a 3

hectare de teren în High-Tech Industry Park, pentru
construirea unei fabrici de subansamble auto, investi-

þie de 10 milioane euro, care ar urma sã înceapã
producþia la 1 septembrie a.c. La acest eveniment

organizat la Palatul Administrativ, au mai participat
primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu,

vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Cosmin
Vasile, viceprimarul Stelian Bãrãgan, administratorul
public al judeþului Dolj, Cosmin Durle, ºi directorul
general al High Tech Industry Park, Dan Daºoveanu. 

operarea foarte profesionalã ºi
foarte prietenoasã.  Cãutam de
ceva timp o locaþie nouã de pro-
ducþie în România ºi am avut pri-
mele discuþii în judeþul Mureº ºi
acum opt sãptãmâni  am fost pri-
ma oarã în Dolj ºi am cãutat aici
ºase locaþii. Ne-am simþit ca aca-
sã dupã prima discuþie aici, în Cra-
iova. Dupã aceste discuþii ne-am

întors în Germania cu un sentiment
foarte bun. ªi acum patru sãptã-
mâni am hotãrât sã ne depunem
candidatura pentru locaþia din
High-Tech Park ºi astãzi suntem

fericiþi cã am încheiat demersul.
Firma Wielpütz are o tradiþie de
peste 100 de ani, paleta de produse
porneºte  cu sisteme simple, îndoi-
re fire de metal, pânã la sisteme de
alimentare sau rãcire high-tech pen-
tru motoarele de combustie. Clien-
þii noºtri principali sunt toate firme-
le de renume mondial : Daimler,
Volkswagen, BMW, General Mo-
tors, inclusiv, Ford. Trebuie sã spu-
nem deschis cã în Germania nu ne
mai putem sã ne extindem ºi de
aceea am luat hotãrârea de a merge
în strãinãtate pentru o nouã inves-
tiþie. Suntem absolut convinºi cã aici
avem posibilitatea de a ne extinde,
de a creºte”, a spus managerul fir-
mei germane. 

O investiþie totalã,
fazã finalã,

de aproximativ
10 milioane de euro

Reprezentantul Wielpütz Auto-
motive a menþionat faptul cã pe

terenul pe care l-a închiriat va
construi o halã nouã ºi vor fi cre-
ate 500 de locuri de muncã, des-
tinate în cea mai mare parte fe-
meilor, care vor putea lucra ca
montatori, ingineri ºi nu în ulti-
mul rând în cercetare-inovare.-
 ”Bineînþeles cã parcursul nostru
depinde foarte mult ºi de piaþa
auto care este foarte competiti-
vã ºi foarte fluctuantã în acest
moment. Sã ajungem la crearea
de 500 de locuri de muncã ºi o
investiþie totalã, fazã finalã, de
aproximativ 10 milioane de euro.
Pentru prima halã planificãm un
mix de produse pornim în prin-
cipal cu montaj ºi în al doilea pas
cu produse high-tech care în
acest moment sunt în faza de
prototip. Abia, în 2019 pornim
producþia de serie pentru aceste
produse high-tech. Avem nevoie
de angajaþi, marea majoritate vor
fi doamne ºi pornim de la locuri
de muncã simple - montatori ºi
ajungem pânã la locuri de muncã

extrem de calificate, cu studii su-
perioare ºi desigur cã vom avea
un mix de activitãþi, de la activi-
tãþi simple de montaj pânã la cer-
cetare-dezvoltare. Avem un pro-
iect extreme de ambiþios ºi do-
rim ca pânã la 1 septembrie 2018
sã pornim producþia”, a mai spus
managerul firmei. 

15 firme
pe platforma

economicã High
Tech Industry Parc
Cele 15 companii instalate pe

platforma economicã de la High
Tech  ºi-au asumat realizarea
unor investiþii în valoare cumu-
latã de peste 20 de milioane de
euro ºi crearea unui numãr de
peste 1.500 de locuri de mun-
cã. În ceea ce priveºte High-
Tech Industry Park, Consiliul
Judeþean Dolj are în derulare
procedura pentru atribuirea con-
tractului de execuþie a reþelelor
exterioare de drumuri ºi de uti-
litãþi, contract cu o valoare esti-
matã de aproape 11 milioane de
lei. “Ne face mare plãcere sã ne
reîntâlnim cu reprezentanþii fir-
mei Wielpütz Automotive, din
Germania, cu care am avut o
serie de întrevederi la sfârºitul
anului trecut, pentru cã astãzi
suntem în mãsurã sã anunþãm
construirea unei noi fabrici la
Craiova, pe cea de-a doua plat-
formã economicã a Consiliului
Judeþean Dolj, High-Tech Indus-
try Park.  Dintre toate investi-
þiile realizate de cãtre o autori-
tate localã, cele mai apreciate de
cãtre comunitate sunt cele care
genereazã locuri de muncã, iar
aceastã companie, al cãrei sediu
central se aflã în Hilden, va crea
în primii cinci ani un numãr de
500 de posturi. Pentru noi, acest
demers înseamnã foarte mult ºi
doresc sã-l asigur pe partenerul
nostru din Germania de întrea-
ga noastrã deschidere ºi susþi-
nere”, a subliniat  Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj. 
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O panã de curent a afectat, ieri
dupã-amiazã, activitatea celei mai
mari unitãþi sanitare din Oltenia.
Reprezentanþii Spitalului Judeþean
din Craiova au precizat cã în acel
moment în blocurile operatorii nu
se afla nimeni, programul opera-
tor fiind pânã la ora 14.00. Ulte-
rior se opereazã doar urgenþele ºi
nu a fost niciun asemenea caz.

În plus, potrivit managerului
Spitalului Judeþean din Craiova, dr.
Bogdan Fãnuþã, într-o astfel de si-
tuaþie sãlile de operaþie nu pot fi
afectate decât preþ de câteva se-
cunde, pânã în momentul în care
intrã în funcþiune generatorul uni-
tãþii medicale. „Generatorul a in-
trat în funcþiune. Nu a fost nicio

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

În urma discuþiilor ce au avut
loc sãptãmâna aceasta, a fost
stabilitã o modalitate de lucru

Autoritãþile sanitare au anunþat
când vor avea loc cele mai impor-
tante examene din sistemul sanitar
în anul 2018. Anul acesta concur-
sul de Rezidenþiat pentru domenii-
le medicinã, medicinã dentarã ºi
farmacie este programat în treia
duminicã din luna noiembrie, mai
exact pe data de 18 noiembrie.

Primul test important din acest
an pentru cadrele medicale este
programat pentru data de 21 mar-
tie, când va avea loc examenul de
obþinere a titlului de medic, medic
dentist, respectiv farmacist specia-
list. Apoi, pe data de 16 mai are
loc examenul pentru obþinerea de
atestate de studii complementare
pentru medici, medici dentiºti ºi

Panã de curent la Spitalul JudeþeanPanã de curent la Spitalul JudeþeanPanã de curent la Spitalul JudeþeanPanã de curent la Spitalul JudeþeanPanã de curent la Spitalul Judeþean
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova

problemã. Însã acesta nu asigurã
curent electric pentru întreg spi-
talul, ci doar pentru Terapie In-
tensivã, sãlile de operaþie ºi alte
câteva sectoare. Existã o perioa-
dã de timp de 7-8 secunde pânã
intrã în funcþiune”, a declarat dr.
Bogdan Fãnuþã, managerul Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã
din Craiova.

Reprezentanþii unitãþii medica-
le au precizat cã alimentarea cu
energie electricã a fost opritã pen-
tru aproximativ 30 de minute, timp
în care toþi pacienþii au fost în afa-
ra oricãrui pericol. Atât cei din cli-
nica ATI, cât ºi cei din Unitatea
de Primiri Urgenþe au fost venti-
laþi în condiþii normale.

Promisiuni pentru pacienþii cu transplant
ºi cei de pe listele de aºteptare

Autoritãþile sanitare afirmã cã au în
vedere îmbunãtãþirea cadrului legislativ
pentru activitatea de transplant, în pre-
zent un proiect în acest sens aflându-se
în dezbatere publicã.

pentru soluþionarea solicitãrilor
Asociaþiei Transplantaþilor din
România, care vizeazã creºterea

gradului de ac-
cesibil i tate la
serviciile medi-
cale de profil, în
condiþii de sigu-
ranþã pentru via-
þa pacienþilor.

Se încearcã o
îmbunãtãþire a
accesului la trans-
plant ºi monitori-
zare, atât pentru
pacienþii aflaþi
pe listele de aº-

teptare, dar ºi pentru cei care
au beneficiat deja de transplant.
În acest sens, s-au prevãzut în

programele naþionale pre ºi post
transplant fondurile necesare
pentru creºterea numãrului pro-
cedurilor de transplant ºi asigu-
rarea monitorizãrii stãrii post
transplant.

Aproape 3.800 de români
se aflã pe listele de aºteptare

pentru un transplant
Marea îngrijorare a ATR este

scãderea semnificativã a numã-
rului de donatori, în contextul
dezbaterilor negative din spaþiul
public privind activitatea de trans-
plant. O altã problemã semnalatã
este necesitatea diversificãrii ariei

medicaþiei imunosupresoare ºi a
celei complementare ºi include-
rea acestora în schemele terapeu-
tice din programele naþionale pre
ºi post-transplant. De asemenea,
este necesar accesul la transplant
pulmonar în strãinãtate, precum
ºi despre asigurarea unei protec-
þii sociale adecvate acestei cate-
gorii de pacienþi.

Datele statistice europene, arã-
tau cã în 2016 România se situa
pe penultimul loc ca numãr de
donatori la un milion de locuitori.
Mai mult, în ultimele 12 luni nu-
mãrul donatorilor a scãzut dra-
matic, ajungând la jumãtate faþã
de 2016. Toate acestea în condi-
þiile în care 3.793 români se aflã,
în prezent, pe listele de aºteptare
pentru un transplant de organe.
România rãmâne una dintre puþi-
nele þãri care practicã ºi trans-
plantul de la donator viu.

S-a stabilit calendarul examenelor ºi concursurilor în SãnãtateS-a stabilit calendarul examenelor ºi concursurilor în SãnãtateS-a stabilit calendarul examenelor ºi concursurilor în SãnãtateS-a stabilit calendarul examenelor ºi concursurilor în SãnãtateS-a stabilit calendarul examenelor ºi concursurilor în Sãnãtate
Ministerul Sãnãtãþii a publicat calendarul de examene,

concursuri ºi sesiuni de înscriere la a doua specialitate ce
vor fi organizate în anul 2018.

farmaciºti. În doua decadã a lunii
mai a.c. este programatã sesiunea
de înscrieri pentru a doua speciali-
tate în regim cu taxã pentru me-
dici, medici dentiºti ºi farmaciºti
specialiºti. Pe data de 30 mai este
programat examenul de obþinere a
gradului de specialist, respectiv
principal pentru biologi, biochimiºti
ºi chimiºti, iar pe 20 iunie a.c. va
fi susþinut examenul pentru obþi-
nerea gradului de primar pentru
medici, medici dentiºti ºi farma-
ciºti. În ultima sãptãmânã a lunii
iulie, în conformitate cu ce s-a în-
tâmplat în ultimii ani, ar urma sã
fie organizat concursul de admite-
re la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Craiova.

Cele mai importante concursuri
ºi examene, programate

în toamnã
Calendarul se reia apoi în sep-

tembrie a.c., pe data de 29 sep-
tembrie fiind programat examenul
pentru obþinerea titlului de medic
specialist anestezie ºi terapie inten-
sivã ºi a diplomei EDA. Pe 17 oc-
tombrie 2018 se va desfãºura exa-
menul de obþinere a titlului de me-
dic, medic dentist respectiv farma-
cist specialist. În prima decadã a
lunii noiembrie 2018 va avea loc
sesiunea de înscrieri pentru a doua
specialitate în regim cu taxã pen-
tru medici, medici dentiºti ºi far-
maciºti specialiºti. În data 7 noiem-
brie 2018 se va derula examenul
pentru obþinerea de atestate de stu-
dii complementare pentru medici,
medici dentiºti ºi farmaciºti. Una
dintre cele mai importante date în

calendarul examenelor din Sãnãta-
te este 18 noiembrie, atunci când
absolvenþii facultãþilor de medici-

nã, medicinã dentarã ºi farmacie
vor susþine concursul de intrare în
rezidentþiat.
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Casa de Culturã a Studenþilor
din Craiova va oferi, începând cu
17 ianuarie 2018, o nouã experi-
enþã culturalã, prin proiectul „The
Place To Be”. În cadrul programu-
lui, foaierul instituþiei s-a transfor-
mat într-un ambient plãcut, plin de
fantezie, unde tinerii se pot bucu-
ra de o carte bunã sau, pur ºi sim-
plu, îºi pot petrece timpul liber alã-
turi de prieteni.

«Ideea proiectului a pornit de la
dorinþa de a oferi tinerilor un loc al
lor, în casa lor – CSS Craiova, unul
în care sã se simtã confortabil, fie
cã îºi doresc sã participe la un eve-

Un proiect pentru prezent, cu finalizare în viitorUn proiect pentru prezent, cu finalizare în viitorUn proiect pentru prezent, cu finalizare în viitorUn proiect pentru prezent, cu finalizare în viitorUn proiect pentru prezent, cu finalizare în viitor,,,,,
la Casa de Culturã a Studenþilor din Craiovala Casa de Culturã a Studenþilor din Craiovala Casa de Culturã a Studenþilor din Craiovala Casa de Culturã a Studenþilor din Craiovala Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova

Ieri, la Casa de Culturã a Studenþilor
(CCS) din Craiova a avut loc deschide-
rea oficialã a unui proiect care se vrea –
convingerea fiind cã îºi va avea ºi rezul-
tatele– de atragerea studenþilor cãtre
activitãþi cu prezentare în spaþiul public.
Este vorba despre un program de viitor,

care va conduce ºi la revitalizarea acti-
vitãþii culturale a CCS. Manifestarea a
purtat denumirea „The Place To Be”, iar
directorul CCS a detaliat ºi planurile
pentru revigorarea activitãþilor studen-
þeºti, prin punctarea principalelor obiec-
tive pe acest an.

niment cultural, fie sã treacã, doar
pentru câteva minute, pragul CCS.
Mai mult decât atât, „The Place To
Be” reprezintã punctul de întâlnire
dintre CSS ºi publicul sãu, aici fi-
ind punctul de întâlnire cu referenþii
culturali ai instituþiei, cu posibilita-
tea de beneficiere a unor oportu-
nitãþi multiple de dezvoltare perso-
nalã, prin programele ºi proiectele
finanþate de Ministerul Tineretului
ºi Sportului. Îmi pare rãu cã nu
este lângã noi,fiind prins în alte ac-
tivitãþi, Andrei Bucãtaru, cel care
a dezvoltat acest concept, ºi-i mul-
þumim pentru sprijin domnului Io-

nuþ Dumitrache, directorul CCS.
În aceastã searã, de la ora 19:00
(n.r. – ieri ), craiovenii sunt aºtep-
taþi la spectacolul „MIXEAZÃ PIE-
SA DE TEATRU”, în regia lui La-
urenþiu Tudor, de la Teatrul Naþi-
onal „Marin Sorescu” din Craio-
va, în care va juca ºi  Radu Tu-
dor,unul dintre partenerii noºtri în
proiect», a precizat  Mirela Diºa,
coordonator al proiectului, actriþã
ºi interpretã în piesa care va fi pre-
zentatã publicului. „Este o colabo-
rare extraordinarã cu CCS ºi spe-
rãm ca ea sã continue, cu atât mai
mult cu cât este centratã pe edu-
caþia studenþilor, ºi nu numai. Ne
gândim ºi la programe mai ample
ºi sunt convins cã vom reuºi”, a
spus Radu Tudor.

„Sã scoatem din cuptor ceea ce
am pus la dospit timp de trei ani”

Proiectul început ieri se bucurã
de sprijinul conducerii CCS ºi face
parte dintr-o planificare amplã,
care îºi doreºte revitalizarea acti-
vitãþii culturale studenþeºti craio-
vene. «Este un nou început. De
fapt, noi, de câþiva ani, avem acest
gen de activitãþi în portofoliu. În
sfârºit, avem foarte mulþi volun-
tari cu pregãtire foarte bunã, tre-
când prin teatru, muzicã etc., de
aceea suntem pregãtiþi „sã scoa-

tem din cuptor ceea ce am pus la
dospit timp de trei ani”. ªi vorbesc
aici, poate expresia nu este cea mai
potrivitã, de ceea ce avem în plan.
Aºteptãm ºi aprobarea bugetului,
dar pe prima jumãtate a acestui an
avem deja pregãtite manifestãri
culturale ºi vã vom þine la curent
cu desfãºurarea acestora. Vor cã-
pãta o altã dimensiune ºi cercurile
studenþeºti, în prezent având 12
formaþii rock înregistrate. Ne do-
rim sã promovãm actul cultural ºi
sã ieºim cu tinerii în lume. Vom
merge pe faza de creaþie, nu ac-
ceptãm play-back-ul, ºi avem ne-
voie de tineri talentaþi, care sunt
dedicaþi activitãþii. Ne-am dori sã
reînviem ºi umorul, cel de bunã
calitate, mai ales cã de aici a ple-
cat „Vacanþa Mare”, dar în zona
aceasta þine mai mult de talent,
deoarece trebuie sã ºtii sã atragi
publicul ºi sã-l facã sã râdã», a
menþionat  Ionuþ Dumitrache ,

director al CCS Craiova.
La momentul inaugurãrii, CCS

Craiova afost cea mai modernã uni-
tate de acest gen din România, dar
anii au trecut ºi timpul ºi-a pus am-
prenta pe instalaþii ºi utilitãþi, fie cã
este vorba de echipamentul tehnic,
fie de utilaje care întreþin bunul mers
al instituþiei. „Am trecut prin perioa-
de dificile, în acest an am rezolvat ºi
problema încãlzirii, dar mai este mult
de muncã. Ne bucurãm cã i-am fã-
cut sã înþeleagã ºi pe cei de la minis-
ter cã este nevoie de investiþii în ac-
tul de creaþie studenþesc, cu tot ceea
ce presupune acesta. La inaugura-
re, acest sediu a fost cel mai mo-
dern din þarã, la standarde moderne.
Ne dorim ca, în foarte scurt timp,
sã putem ajunge sã organizãm spec-
tacole pentru care sã se plãteascã
biletul de intrare, sala sã fie plinã,
aºa cum era odatã”, a mai precizat
Ionuþ Dumitrache.

CRISTI PÃTRU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aris-
tia Aman”, în parteneriat cu ªcoala Gim-
nazialã “Mihai Eminescu”, organizeazã as-
tãzi, începând cu ora  12.30, în sala
“Acad. Dinu C. Giurescu”, evenimentul
„Gândind la Eminescu”.

Construitã în sensul cinstirii poetului Mihai
Eminescu, acþiunea reuneºte diverse concur-
suri interactive, dar ºi momente lirice, muzi-
cale ºi coregrafice susþinute de ºcolari ºi
preºcolari de la doisprezece unitãþi de învãþã-

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” organizeazã astãzi, începând cu ora
16.30, lansarea volumului „Viaþa într-o
cãlimarã”, autori Rodica Nicoleta Ion ºi
Diodor Firulescu. La eveniment ºi-au anunþat
participarea: Petre Gigea Gorun, ambasador;
Carmen ªtefãnescu, poet; Angi Melania
Cristea, poet; Lorin Cimponeriu, scriitor.
Lansarea de carte se va desfãºura în Sala
„Acad. Basarab Nicolescu”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”,
în parteneriat cu Asociaþia Naþionalã de Dezvoltare
Continuã a Tinerilor din România, gãzduieºte astãzi,
începând cu ora 16.00, clubul de lecturã Reading
Club, organizat de studenþii Erasmus+, prin proiectul
Kromatikon. Tema primei întâlniri a anului este ro-
manul „Coliba unchiului Tom” de Harriet Beecher
Stowe. Lunar, studenþii Erasmus + organizeazã întâl-
niri pe teme literare la Secþia Mediatecã ºi American
Corner Craiova cu scopul de a  promova cultura, lec-
tura ºi dezvoltarea spiritului critic în comunitate.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

„Gândind la Eminescu”
mânt din municipiul Craiova. Cu acelaºi prilej
va fi organizatã o expoziþie de lucrãri plastice.

„Zeci de elevi ºi profesori vor fi prezenþi
la bibliotecã pentru a-l cinsti pe Mihai Emi-
nescu. Ultima acþiune dedicatã Zilei Culturii
Naþionale vine sã închidã într-un mod cât se
poate de fericit seria de activitãþi pe care le-
am construit pentru aceastã ocazie. Cum,
dacã nu prin activitãþi cu elevii, putem sã-l
celebrãm pe Mihai Eminescu, poetul fãrã
pereche ºi publicistul iscusit de acum mai
bine de 100 de ani? Alãturi de poeziile pe
care le vor recita cei mici, în programul ac-
tivitãþii figureazã ºi alte acþiuni. Spre exem-
plu, momentele muzicale sau expoziþia de
artã plasticã sunt doar câteva dintre ideile pe
care ni le propun elevii craioveni”, a decla-
rat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

La eveniment vor participa copii de la mai
multe unitãþi de învãþãmânt din Craiova, dupã
cum urmeazã: Grãdiniþa ,,Pinocchio”,   ªcoala
Gimnazialã „Elena Farago”, ªcoala Gimna-
zialã ,,Gheorghe Þiþeica”, ªcoala Gimnazialã
„Mircea  Eliade”, ªcoala Gimnazialã „Nico-
lae Bãlcescu”, ªcoala Gimnazialã ,,Nicolae
Romanescu”, ªcoala Gimnazialã ,,Sf. Gheor-
ghe”, ªcoala Gimnazialã ,,Terra Veda”, ªcoala
Gimnazialã “Mihai Eminescu”, Liceul de Arte
„Marin Sorescu”, Liceul Tehnologic de Trans-
porturi Auto, Colegiul Naþional ,,Elena Cuza”.

Birou Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Lansare
de carte

Reading Club
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JOI - 18 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 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 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Dincolo de hartã
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
01:55 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Vorbeºte corect! (R)
03:20 Telejurnal (R)
04:00 Sport (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

(R)
11:00 Euromaxx
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 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Paris Express
2010, Acþiune, Comedie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Escorta morþii (R)
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:35 Mic dejun cu un campion (R)

TVR 2

07:50 Demolat
09:30 Toþi oamenii regelui
11:35 Rules Don't Apply
13:40 Jack Reacher: Sã nu te

întorci niciodatã!
15:40 Piraþii din Caraibe: Cufãrul

Omului Mort
18:10 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Cold Mountain
22:30 Richard Linklater: Visul împlinit
00:00 Bad Santa 2
01:35 Pe cãi ocolite

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 1.000 post Terra
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
22:15 Justitiarul
2012, SUA, Acþiune
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 1.000 post Terra (R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
01:45 Lecþii de viaþã (R)
02:45 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

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)

08:15 Nãscuta ieri (R)
10:15 Ce spun românii (R)
11:30 La bloc (R)
13:30 Frankenweenie (R)
15:00 Grace de Monaco (R)
16:45 La bloc
18:45 Zbor frânt
20:30 Obligat sã ucidã
22:30 Oamenii Companiei
00:45 Obligat sã ucidã (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
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 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Prizonierii Timpului
2003, SUA, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Ora de vârf 2 (R)
2001, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 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
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (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 Camera de râs
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 Pãcalã se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
23:15 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:45 Focus din inima României
00:30 Focus Magazin
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
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 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

VINERI - 19 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 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
19:35 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
02:10 Istoria nu ne iartã (R)
03:10 Vorbeºte corect! (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 Euromaxx (R)
14:40 Starea naþiei (R)
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 Revoluþia
1985, Marea Britanie, Aventuri,

Rãzboi, Western
23:10 Evadarea
1994, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Dramã, Romantic, Thriller,
Dragoste

01:10 Paris Express (R)
2010, Acþiune, Comedie
02:50 Poate nu ºtiai
03:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
04:40 Gala Umorului (R)
05:35 MotorVlog (R)
06:00 Imnul României
06:05 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
06:30 Teleshopping

TVR 2

08:00 Familia Hollar
09:30 Un minut de tãcere
11:05 Nu te pune cu Zohan
13:00 Spionii din vecini
14:50 Tânãrul papã
15:45 Tânãrul papã
16:45 Filme ºi vedete
17:15 Piraþii din Caraibe: La

capãtul lumii
20:00 Templierii
20:50 Prafuri
21:35 Bãieþii nu plâng niciodatã
23:35 Tovarãºul miliþian
00:15 Molly Hartley: Exorcizarea
01:55 Cu orice preþ

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: La

capãtul lumii
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:15 Naºul III
1990, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

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)

08:45 Zbor frânt (R)
10:45 La bloc (R)
12:45 Dansul dragostei 2 (R)
14:30 Nãscutã ieri (R)
16:30 La bloc
18:30 Cercul de foc
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 22 Bullets
01:15 Vinovat ºi victimã (R)
03:00 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
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 Taken 3: Teroare în L.A.
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:00 Întuneric total
2000, SUA, Horror, SF
00:00 Taken 3: Teroare în L.A.

(R)
2014, Franþa, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:00 Observator (R)
02:45 Acces direct (R)
04:15 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 Detectiv cu greutate:

Înºelat de douã ori
1993, SUA, Crimã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 In bãtaia inimii
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Teo Show (R)
03:15 Cei 7 ani de acasã (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 Camera de râs
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 Totul pentru fotbal
1982, Germania, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
02:00 Despre morþi numai de

bine
2005, România, Acþiune, Dramã
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 Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

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

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

PRO X
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CONVOCATOR  AGOA Consiliul de

Administraþie al SC Construcþii Ferovia-
re Craiova SA, cu sediul în Craiova, str.
Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, înregistrat
la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI
RO 2292068, capital social 5.415.480,84 lei,
întrunit în ºedinþa din data de 15.01.2018,
în temeiul prevederilor legale ºi ale Actu-
lui Constitutiv, CONVOACÃ. ADUNA-
REA GENERALÃ ORDINARÃ A ACÞIO-
NARILOR PENTRU DATA DE 20.02.2018,
ORA 10:00. Adunarea îºi va desfãºura lu-
crarile la sediul societãþii din Craiova, str.
Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A fiind îndrep-
tãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii
înregistraþi în registrul acþionarilor la sfâr-
ºitul zilei de 12.02.2018, considerata data
de referinþã. Adunarea Generalã Ordina-
rã a Acþionarilor are urmãtoarea ordine
de zi: 1. Prezentarea ºi aprobarea Situaþii-
lor financiare ale anului 2017, pe baza
Rapoartelor Administratorilor ºi Audito-
rului Financiar Extern. 2. Aprobarea re-
partizarii profitului net realizat în anul
2017, conform propunerii Consiliului de
Administraþie. 3. Aprobarea descãrcãrii
de gestiune a administratorilor pentru
exercitiul financiar al anului 2017. 4. Dis-
cutarea ºi aprobarea Bugetului de Veni-
turi ºi Cheltuieli pentru anul 2018. 5. Apro-
barea remuneratiei lunare brute cuvenite
administratorilor în anul 2018 ºi pânã la
data þinerii AGOA de închidere a exerci-
tiului financiar 2018 ºi a nivelului poliþei
de asigurare profesionalã a administra-
torilor. 6. Aprobarea întocmirii situatiilor
financiare anuale pentru anul 2017, con-
form IFRS, set independent de situaþiile
financiare anuale întocmite ºi publicate
în conformitate cu legislaþia românã în
vigoare. 7. Aprobarea datei de 09.03.2018
ca data de înregistrare, respectiv de iden-
tificare a acþionarilor asupra cãrora se ras-
frâng efectele hotãrãrii adunãrii generale
ordinare a acþionarilor, conform dispozi-
þiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind
emitenþii de instrumente financiare ºi ope-
raþiuni de piaþã, respectiv a datei de
8.03.2018 ca “ex date”. 8. Imputernicirea
domnului Þenea Aurel, director general,
cu posibilitatea de substituire, pentru a
actiona pe seama societatii, a efectua si
indeplini toate formalitãþile necesare le-
gate de ducerea la îndeplinire a hotãrâri-
lor adoptate, pentru a semna, executa ºi

Anunþul tãu!
înregistra la Oficiul Registrului Comerþu-
lui ºi publica la autoritãþile competente
hotãrârile adunãrii generale ordinare a
acþionarilor. Unul sau mai mulþi acþiona-
rii, reprezentând individual sau împreu-
nã, cel putin 5% din capitalul social, au
dreptul: - de a introduce puncte pe ordi-
nea de zi a adunãrilor generale, cu con-
diþia ca fiecare punct sã fie însoþit de jus-
tificare ºi de un proiect de hotãrâre pro-
pus spre adoptare adunãrilor generale în
termen de cel mult 15 zile de la data pu-
blicãrii în Monitorul Oficial; - de a prezenta
proiecte de hotãrâri pentru punctele pro-
puse spre a fi incluse pe ordinea de zi a
adunãrilor generale. Fiecare acþionar,
persoanã fizicã sau juridicã, are dreptul
sã adreseze întrebãri privind punctele de
pe ordinea de zi a adunãrii generale pânã
la data de 15.02.2018. Societatea poate ras-
punde inclusiv prin postarea raspunsu-
lui pe web-site-ul propriu www.construc-
tiiferoviare-craiova.ro. Solicitãrile acþiona-
rilor menþionate la alineatele precedente
vor putea fi transmise în scris, în origi-
nal, prin poºtã sau servicii de curierat, la
sediul societãþii. În vederea identificãrii ºi
a dovedirii calitãtii de acþionar a unei per-
soane care adreseazã întrebãri sau soli-
citã completarea ordinii de zi, persoana
în cauza are obligaþia sã anexeze solici-
tãrii documente care îi atestã identitatea
(pentru persoana fizicã: copie BI/CI, pen-
tru persoana juridicã: copie BI/CI repre-
zentant legal ºi certificat constatator eli-
berat de Registrul Comerþului sau un act
emis de o autoritate competentã, în care
acþionarul este înmatriculat legal) ºi ex-
trasul de cont emis de Depozitarul Cen-
tral SA din care rezultã calitatea de acþio-
nar ºi numãrul de acþiuni deþinute. Acþi-
onarii înscriºi în registrul acþionarilor la
data de referinþã pot participa la aduna-
rea generalã direct sau pot fi reprezentaþi
de alte persoane,  pe baza unei împuter-
niciri speciale sau generale, sau pot vota
prin corespondenþã conform procedu-
rii afiºate pe website-ul societãþii
www.constructiiferoviare-craiova.ro. Ac-
cesul acþionarilor îndreptãþiþi sã partici-
pe la adunarea generalã este permis prin
simpla proba a identitãþii acestora, facu-
tã în cazul persoanelor fizice cu actul de
identitate sau, în cazul persoanelor juri-
dice cu actul de identitate al reprezen-

tantului legal ºi a documentului care ates-
tã calitatea de reprezentant legal. Dova-
da calitãþii de reprezentant legal a persoa-
nei juridice se constatã pe baza listei ac-
þionarilor eliberatã de Depozitarul Central
sau se dovedeste cu un certificat con-
statator eliberat de ORC, în original sau
copie conformã cu originalul, emis cu
cel mult 3 luni  înainte de data publicãrii
convocatorului adunãrii generale a acþi-
onarilor. Dacã acþionarul este reprezen-
tat de o alta persoanã, reprezentantul va
prezenta actul sau de identitate ºi împu-
ternicirea specialã, semnatã de acþiona-
rul persoanã fizicã sau de reprezentantul
legal al persoanei juridice. In cazul partici-
pãrii la AGOA prin reprezentant sau în ca-
zul votului prin corespondenþã, dupã
completarea ºi semnarea împuternicirilor
speciale sau a formularelor de vot prin
corespondenþã, un exemplar din acestea
va fi depus, in original, la sediul societãþii,
cu 48 de ore înainte de termenul fixat pen-
tru þinerea adunãrii generale, conform pro-
cedurii afiºate pe website-ul societãþii
www.constructiiferoviare-craiova.ro. Ince-
pând cu data publicãrii în Monitorul Ofi-
cial al României partea a IV-a a Convoca-
torului AGOA,  formularele de împuterni-
cire specialã ºi formularele de vot prin co-
respondenþã se gasesc pe website-ul so-
cietãþii www.constructiiferoviare-craiova.-
ro. Proiectul de hotãrâre a AGOA, precum
ºi documentele ºi materialele de ºedinþã
de pe ordinea de zi sunt disponibile înce-
pând cu data publicãrii convocatorului în
Monitorul Oficial al României partea a IV-
a, în format electronic, pe website-ul so-
cietãþii la adresa www.constructiiferoviare-
craiova.ro ºi la sediul societãþii, în zilele lu-
crãtoare între orele 10.00-14.00. In situaþia
în care la data de 20.02.2018 nu se întru-
neºte cvorumul necesar desfãºurãrii în
condiþiile legii a lucrãrilor AGOA, aceasta
se va desfãºura la a doua convocare, în
data de 21.02.2018, în locul ºi la ora indica-
tã pentru prima convocare, cu aceeaºi or-
dine de zi, indiferent de cvorumul întrunit
ºi va adopta hotãrâri cu majoritatea votu-
rilor exprimate. Informaþii suplimentare se
pot obþine zilnic, între orele 10:00-14:00 de
la sediul societãþii, dupa data apariþiei pre-
zentului convocator în M.O. al României -
partea a IV-a. Preºedintele Consiliului de
Administraþie, Aurel Þenea
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 18 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.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia APM

Dolj privind etapa de încadrare pentru
proiectul ”Construire depozit agregate
ºi staþie de betoane” al S.C. Mag Con-
struct S.R.L. S.C. Mag Construct S.R.L.,
titular al proiectului ”Construire depo-
zit agregate ºi staþie de betoane”, anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, fãrã evaluarea impactului asupra
mediului ºi fãrã evaluare adecvatã, pen-
tru proiectul menþionat, propus a fi am-
plasat în comuna Pieleºti, sat Pieleºti,
DC87, judeþul Dolj. Proiectul deciziei de
încadrare ºi motivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în zilele de
L-J, între orele 8-16, ºi vineri între orele
8-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, pânã la data de 25.01.2018.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm transport mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+ 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã 3 camere ºi
balcon comuna Izvoare
– Dolj - Convenabil.
Vând teren intravilan 1
leu / mp.Telefon: 0725/
223.364.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire centra-
lã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
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 sau colaborez cu
un teren în vatra satului,
pentru înfiinþarea unei
pepiniere pomicole, viti-
cole, crescãtorie de fa-
zani, gîºte ºi curci. Tele-
fon: 0768/661.401.

Vând teren intravilan ca-
dastru, vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stradale.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile instalate, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0744/ 563.640, 0351/
402.056.
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut la
10 km de Craiova sau
schimb cu garsonierã
plus diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr MATIZ, an fabri-
caþie 2004-2008, cu GPL.
Ofer maxim 3000 lei. Te-
lefon: 0727/700.411.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.

Vând chituci frasân pen-
tru restaurante. Telefon:
0768/661.401.
Vând frigider Zanussi ur-
gent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.

Vând 5 calorifere din fon-
tã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.

Vând combinã frigorificã.
Telefon: 0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã (3
piese) Telefon: 0729/
684.222.
Vând garniþã de unturã
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 apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex în
stare bunã- 120 lei, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

Vând frigider „ZIL” puþin
folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.

Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª - 3
ochiuri, cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã total
250 lei ºi chiuvetã pentru
bucãtãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 0728/011.731.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de rezervã
nouã, discuri cu muzicã
Cenaclul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 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 gar-
sonierã zona 1 Mai (Fa-
cultatea de Medicinã).
Telefon: 0748/102.286.

Închiriez camerã la casã
în Craiova la eleve sau
studente. Telefon: 0758/
131.341.

Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/956.600.
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Preºedintele FRF, Rãzvan Bur-
leanu, a venit ieri la Craiova la invi-
taþia preºedintelui divizionarei C,
CSO Filiaºi, Florin Spânu, reprezen-
tant al Ligii a III-a în Comitetul Exe-
cutiv al FRF, care ºi-a aniversat ziua
de naºtere. Însoþit de Gheorghiþã
Geolgãu ºi de Gabriel Bodescu,
ºeful fotbalului a profitat de ocazie
pentru a se întâlni ºi cu membrii
afiliaþi, la sediul AJF Dolj. Înainte
de întâlnire, a rãspuns câtorva în-
trebãri, majoritatea legate de alege-
rile de la FRF, din 18 aprilie.

Rãzvan Burleanu
despre...

...organizarea meciului cu Sue-
dia la Craiova: „Am deschis o co-
municare cu autoritãþile locale pen-
tru a organiza meciul cu Suedia,
de pe 27 martie, la Craiova. Ne
doream încã de anul trecut sã ju-
cãm în Bãnie, ne dorim ºi acum,
cred cã ºi autoritãþile locale îºi do-
resc, este ca ºi într-o cãsnicie, când
ambele pãrþi îºi doresc...Totuºi,
deocamdatã nu am apucat sã dis-
cut cu domnul primar. Nu putem
vorbi de o revanºã în faþa Suediei
dupã eliminarea de la World Cup
1994, pentru a ne revanºa trebuie
sã vorbim de un meci oficial ºi de
unul care sã conteze”.

Irina Begu a fost învinsã de
croata Petra Martic cu 6-4, 7-6
(3), în turul 2 al turneului Austra-
lian Open. Begu (27 ani, 40 WTA)
a cedat dupã douã ore ºi douã mi-
nute în faþa croatei de 26 de ani,
care ocupã locul 81 în clasamen-
tul mondial. Begu a pierdut în tu-
rul 2 ºi anul trecut la Melbourne.

La dublu, Raluca Olaru ºi
ucraineanca Olga Savciuk s-au

Begu, eliminatã de la Australian OpenBegu, eliminatã de la Australian OpenBegu, eliminatã de la Australian OpenBegu, eliminatã de la Australian OpenBegu, eliminatã de la Australian Open
calificat în turul 2l dupã 6-3, 6-3
cu cuplul Katerina Kozlova
(Ucraina)/Iulia Putinþeva (Kazah-
stan), iar urmãtorul meci va fi
contra cehoaicelor Lucie Safaro-
va/Barbora Strycova, cap de se-
rie numãrul patru.

În faza a doua s-a calificat ºi
Sorana Cârstea, alãturi de bra-
zilianca Maia Haddad, dupã ce
le-au învins pe Kudermetova ºi

Sabalenka, scor 6-2, 6-2.
Mihaela Buzãrnescu ºi argenti-

nianca Maria Irigoyen au fost în-
trecute de cuplul Su-wei Hsieh
(Taiwan)/Shuai Peng (China), cap
de serie numãrul opt, cu 6-3, 7-5.

De asemenea, la dublu mascu-
lin, Florin Mergea ºi Nenad Zi-
monjic au fost întrecuþi cu 6-2,
6-4 de spaniolii Feliciano Lopez/
Marc Lopez.

Prezent în Antalya cu lotul
alb-albastru, Alexandru Mitriþã a
semnat prelungirea contractului
cu Universitatea Craiova pânã în
vara lui 2021, dupã ce gruparea
din Bãnie a achitat italienilor de
la Pescara suma de 700.000 de
euro pentru atacantul de 22 de
ani. Acesta va avea în Bãnie un
salariu lunar de 12.000 de euro,
plus bonusuri de performanþã.
„Mã simt fericit ºi mândru cã am
semnat prelungirea contractului
cu Universitatea. De mic copil
voiam sã joc la ªtiinþa, m-am

nãscut ºi am copilãrit în Craio-
va ºi mergeam la meciuri pe sta-
dion. Acum am ocazia sã repre-
zint culorile Universitãþii ºi nu
poate fi un sentiment mai fru-
mos decât sã-þi reprezinþi oraºul
de origine ºi echipa pe care o iu-
beºti. Mã bucur când marchez
ºi îmi ajut echipa sã câºtige, par-
curgem un sezon destul de bun
ºi sper sã continuãm la fel. Me-
ciurile de acasã sunt foarte im-
portante pentru noi, vrem sã le
arãtãm fanilor un fotbal bun pe
noul stadion, fiindcã este un sen-

timent frumos sã joci într-o at-
mosfera cum este la noi la Cra-
iova. ªi pentru mine, ca pentru
orice fotbalist, este un obiectiv
ºi sã joc ºi la echipa naþionalã.
Nu-mi fac probleme, cu sigu-
ranþã cã va veni ºi convocarea,
o datã cu meciurile bune pe care
le vom face” a declarat Mitriþã.

În acest  sezon,  Mitr i þã  a
marcat 8 goluri ºi a dat o pasã
decisivã pentru Universitatea în
20 de meciuri, 17 în Liga I, 2
în Europa League ºi 1 în Cupa
României.

Preºedintele FRF, prezent ieri în Bãnie, spune cã
nu va mai face vreun compromis la viitoarele alegeri

...tragerea la sorþi a grupelor
Ligii Naþiunilor: „Aºteptãm sã ve-
dem cu cine vom pica la tragerea
la sorþi ºi apoi vom fixa ºi al doi-
lea amical din martie, fiindcã nu
vrem sã jucãm cu vreo echipã pe
care o vom întâlni ºi în Liga Naþi-
unilor. Îmi doresc sã picãm cu
echipe pe care le putem bate, ast-
fel încât sã terminãm Liga Naþiu-
nilor pe primul loc”.

...planul sãu pentru alegerile
FRF: „Am demarat deja discuþii-
le cu membrii afiliaþi în privinþa
alegerilor, am început deja sã le
prezint oamenilor proiectul meu.
Nu aº fi intrat în aceastã compe-
tiþie pentru un nou mandat dacã
nu aº fi considerat cã sunt capa-
bil sã asigur continuitatea proiec-
telor. Fiecare candidat trebuie sã-
ºi prezinte proiectele membrilor
afiliaþi, iar aceºtia vor lua cea mai
bunã decizie. Membrii FRF vor
decide dacã vom continua împre-
unã. Nu vreau sã uitãm cã am ple-
cat de la un deficit uriaº. Eu, ca
manager, nu fac selecþiile naþiona-
le, nici nu antrenez una dintre echi-
pele naþionale, treaba mea este sã
asigur fondurile necesare pentru
îndeplinirea tuturor proiectelor”

...noua posturã a lui Gicã Po-
pescu: „Nu am discutat pânã

acum cu Gicã Popescu, în prin
primul rând pentru cã nu am pri-
mit niciun rãspuns oficial din par-
tea guvernului, ca sã ºtim de pe
ce poziþii sã comunicãm”

... relaþia cu Ionuþ Lupescu: „Nu
ºtiu dacã va candida la ºefia FRF.
Relaþiile mele cu Lupescu sunt
bune, comunicãm cu el, eu ºi co-
legii mei din zona tehnicã”

...Marcel Puºcaº: „La alegerile
precedente am fost obligat sã mã
aliez cu el. Ce-mi doresc pentru
viitoarele alegeri este sã nu mai fac
niciun compromis”.

...Florin Prunea: „Este o per-
soanã foarte cunoscutã, dar care
în interiorul fobalului nu este cu-
noscutã pentru lucrurile bune ºi nu
aº vrea sã spun mai multe”

...amestecul politicului în ale-
gerile de la FRF: „Nu mã tem nici
de jocuri de culise, nici de anumite
alianþe. Nu cred cã politicul se va
amesteca în alegeri. În 2014, când
am candidat, nu am avut nicio în-
tâlnire cu vreun lider politic de la
vremea respectivã. Fotbalul trebuie
sã stea departe de orice decizie
politicã. În politicã sunt mai multe
partide, iar în fiecare partid sunt
majoritãþi, aºa cã, dacã ar fi spriji-
nit politic, preºedintele Federaþiei
ar trebui fie permanent atent la
aceste schimbãri din plan politic,
am fi într-o situaþie similarã þãrilor

din lumea a treia, cu toate riscurile
de rigoare, de suspendare ºi aºa
mai departe”.

...centrele de juniori: „La juniori
îmi doresc sã avem un sistem de
clasificare a academiilor, a centre-
lor, fiindcã îmi doresc sã întãrim
aceastã fundaþie a fotbalului, repre-
zentatã de sectorul juvenil”

...numãrul de echipe din Liga I:
„Îmi doresc un campionat cu 16
echipe. Am foarte multe argumen-
te pentru a mãri numãrul de echi-
pe, dar unul dintre ele este faptul
cã vin multe echipe de tradiþie din
spate, din eºaloanele inferioare, ºi
ne dorim sã le oferim o ºansã în
plus de a ajunge în prima ligã. O
nereuºitã a mea în acest prim man-
dat este revenirea la sistemul cu 18
echipe în Liga I, pe care mi-l pro-
pusesem, dar aþi vãzut ce proble-
me am avut cu Liga Profesionistã
pentru cele douã principii pe care

le-am introdus: regula under 21 ºi
investirea unui procent de 10% din
transferuri în propriile academii”.

...cum va afecta cãderea guver-
nului organizarea Euro 2020 la
Bucureºti: „Cãderea guvernului nu
afecteazã absolut deloc organiza-
rea Euro 2020 la Bucureºti. Cel mai
important rol îl are Primãria Capi-
talei, care deþine Arena Naþionalã,
ºi acolo suntem foarte avansaþi. Un
alt rol important îl Compania Naþi-
onalã de Investiþii. Dacã ne dorim
sã nu avem probleme cu cele 4 sta-
dioane, guvernul trebuie sã asigu-
re finanþarea pentru CNI”

...lupta pentru ºefia FRF: „Eu
sunt atacat în continuu de 4 ani de
zile, fiindcã sunt o grãmadã de per-
soane ºi grupuri de interese care au
fost afectate de venirea mea ºi aceº-
tia vor considera cã este ultima lor
bãtãlie. Mã aºtept la orice, nu cred
cã se vor abþine de la nimic.
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