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- Înainte Popescule, moºierii erau

moºieri din tatã-n fiu, acum vãd cã

dupã ‘89 ne-am umplut de moºieri.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

eveniment / 4NormalitateaNormalitateaNormalitateaNormalitateaNormalitatea
ca o pradãca o pradãca o pradãca o pradãca o pradã

Nu mã aºteptam ca lansa-
rea cãrþii gen (r.) Aurel Ro-
gojan „Iulian N. Vlad – Con-
fesiuni pentru istorie”, (Ed.
Proema, Baia Mare), de fapt
testamentul celui care a fost
ministru secretar de stat ºi
ºef al Departamentului Secu-
ritãþii Statului, la momentul
prãbuºirii sistemului socia-
list, din þara noastrã, joi sea-
ra, la Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”,
sã fie realmente perturbatã,
indecent, de câþiva mânioºi ºi
impulsivi,  fundamentaliºti,
dacã nu sufocaþi de urã. Niºte
prozeliþi,  dacã vreþi, ai lui
Mãlin Bot, din Capitalã, în
ipostazele lui cunoscute.
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În arest laÎn arest laÎn arest laÎn arest laÎn arest la
domiciliu dupãdomiciliu dupãdomiciliu dupãdomiciliu dupãdomiciliu dupã
ce l-au tâlhãritce l-au tâlhãritce l-au tâlhãritce l-au tâlhãritce l-au tâlhãrit
pe „bãiatul”pe „bãiatul”pe „bãiatul”pe „bãiatul”pe „bãiatul”
de la pizzade la pizzade la pizzade la pizzade la pizza

actualitate / 8Peste 400Peste 400Peste 400Peste 400Peste 400
de cazuride cazuride cazuride cazuride cazuri
de pneumoniede pneumoniede pneumoniede pneumoniede pneumonie
în numaiîn numaiîn numaiîn numaiîn numai
o sãptãmânão sãptãmânão sãptãmânão sãptãmânão sãptãmânã

Judeþul Dolj se confruntã
cu o creºtere a numãrului de
cazuri de pneumonie, dupã
ce, în numai o sãptãmânã,
436 de persoane au fost dia-
gnosticate cu aceastã afecþi-
une. O parte din acestea a
avut nevoie de internare în
spital dupã ce medicii au ho-
tãrât sã-i þinã sub suprave-
ghere pe bolnavi.
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De la CraiovaDe la CraiovaDe la CraiovaDe la CraiovaDe la Craiova
au plecat, de-aau plecat, de-aau plecat, de-aau plecat, de-aau plecat, de-a
lungul anilorlungul anilorlungul anilorlungul anilorlungul anilor,,,,,
actualele vedeteactualele vedeteactualele vedeteactualele vedeteactualele vedete
din muzicãdin muzicãdin muzicãdin muzicãdin muzicã

Primãria Craiova ºi-a creionat lista de proiecte eu-
ropene pe care se mizeazã în acest an. Cea mai avansatã
este lucrarea de reabilitare a fostei Case Rusãnescu,
cunoscutã mai bine drept Casa Cãsãtoriilor, care se va
transforma în muzeu, dupã modernizare. La capitolul
cel mai stringent proiect se înscrie dotarea cu autobu-
ze ºi tramvaie a parcului auto al RAT Craiova, mijloa-
ce de transport pe care autoritãþile încearcã sã le achi-
ziþioneze tot pe fonduri europene.
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Educatorii ºi învãþãtorii nu mai
trebuie sã absolve studii
de licenþã în profilul postului

Preºedintele Klaus Iohannis a
promulgat, joi, Legea pentru
modificarea OUG nr. 92/2012
privind luarea unor mãsuri în
domeniul învãþãmântului ºi
cercetãrii, precum ºi în ceea ce
priveºte plata sumelor prevãzute în
hotãrâri judecãtoreºti devenite
executorii în perioada 1 ianuarie -
31 decembrie 2013. Astfel, a fost
abrogatã prevederea potrivit cãreia
educatorii ºi învãþãtorii erau
obligaþi sã absolve studii universi-
tare de licenþã, în profilul postului,
pentru a-ºi continua activitatea în
funcþiile didactice. Legea abrogã
articolul VI din OUG 92/2012,
potrivit cãruia educatorii ºi
învãþãtorii din sistemul naþional de
învãþãmânt au dreptul sã-ºi
continue activitatea în funcþiile
didactice din învãþãmântul
preºcolar, respectiv primar cu
condiþia absolvirii studiilor
universitare de licenþã în profilul
postului în cel mult ºase ani de la
intrarea în vigoare a ordonanþei.

ANAF a colectat 214,9 miliarde
de lei în 2017

Agenþia Naþionalã de Adminis-
trare Fiscalã (ANAF) anunþã,
într-un comunicat transmis ieri,
cã planul de încasãri pentru 2017
a fost de 214,3 miliarde de lei ºi,
conform datelor din trezorerie, s-
au încasat 214,9 miliarde de lei.
„Aceastã sumã reprezintã cea mai
mare încasare anualã realizatã de
ANAF din 2003, anul înfiinþãrii
instituþiei, pânã în prezent. Prin
comparaþie, în anul 2017 s-a
încasat cu 15,5 miliarde de lei
(7,8%) mai mult decât în anul
2016”, se aratã în comunicat.
Potrivit ANAF, realizarea
planului de colectare a fost
posibilã „prin implementarea
unor mãsuri de îmbunãtãþire a
conformãrii voluntare, care au
determinat o creºtere anualã
progresivã ºi susþinutã a ratei de
colectare ºi echilibrarea venituri-
lor bugetului general consolidat”.
ANAF precizeazã cã în 2018 „va
continua implementarea mãsuri-
lor de îmbunãtãþire a colectãrii ºi
a conformãrii voluntare, cu
accent pe simplificarea ºi transpa-
rentizarea proceselor interne ºi
creºterea calitãþii serviciilor
furnizate contribuabililor”.

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 2 A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu
Sport: Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Ministrul delegat pentru Fonduri
Europene, Marius Nica, a demisio-
nat, ieri, din funcþie. Anterior retra-
gerii sprijinului politic lui Mihai Tu-
dose, Nica s-a poziþionat de partea
fostului premier. “Marius Nica a de-
cis sã-ºi înainteze demisia din func-
þia de ministru delegat pentru Fon-
duri Europene, dupã trei luni de man-
dat, în care MDRAPFE a semnat
contracte de finanþare în valoare to-
talã de peste 4 miliarde euro. În plus,
în aceastã perioadã au fost lansate
apeluri de proiecte în valoare de 2,3
mld. euro (bani europeni) ºi au fost
programate pentru lansare în urmã-
toarele trei luni alte apeluri în valoare
de 2,4 mld. euro fonduri europene”,
se aratã într-un comunicat de presã
postat pe site-ul ministerului Fondu-
rilor Europene.

“Provocãrile anului 2018, pe care
sunt convins ca succesorul meu le
va trata cu responsabilitate, sunt legate de: evi-
tarea pierderii banilor europeni în Programul
Operaþional Regional (unde au fost identificate
proiecte alternative derulate de beneficiari pe
buget de stat sau împrumuturi), simplificarea
MySMIS2014, rezolvarea problemelor salaria-
le pentru beneficiari”, a declarat ministrul Nica.
Decizia demisiei a fost luatã având în vedere
contextul actual ºi va fi efectivã începând cu

Procurorul Oana Hãinealã este noul ºef al
Corpului de Control al Ministerului Justiþiei.
Informaþia a fost confirmatã, pentru Mediafax,
de magistrat. La sfârºitul anului, magistraþii
Curþii Supreme au anulat decizia Secþiei pentru
procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana
Hãinealã de la Ministerul Justiþiei, la solicitarea
procurorului general, mãsura fiind luatã în con-
textul anchetei privind adoptarea Ordonanþei 13.

„Admite contestaþia formulatã de Schmidt –
Hãinealã Oana Andreea împotriva Hotãrârii nr.
257 din 21 martie 2017 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii. Anuleazã Hotãrârea nr.
257 din 21 martie 2017 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii Anuleazã Hotãrârea
nr.51/3.02.2017 a Secþiei pentru Procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii. Obligã in-
timatul la plata sumei de 3000 lei reprezentând
cheltuieli de judecatã cãtre contestatoare”, a de-
cis definitiv instanþa supremã. Consecinþa a fost
revenirea Oanei Hãinealã în cadrul Ministerului
Justiþiei.

Premierul interimar, Mihai Fifor,
a participat, ieri, la ºedinþa Centru-
lui Naþional de Conducere Integra-
tã, care funcþioneazã în cadrul
MAI, unde a cerut autoritãþilor sã
comunice în permanenþã evoluþiile
fenomenelor meteo ºi a fãcut apel
la populaþie sã se informeze înain-
te de a pleca la drum.

Prim-ministrul interimar Mihai-
Viorel Fifor a participat, ieri-dimi-
neaþã, la ºedinþa Centrului Naþio-
nal de Conducere Integratã, care
funcþioneazã în cadrul Ministeru-
lui Afacerilor Internelor. Premie-
rul interimar a fost informat în le-

Marius Nica, ministrul delegat pentruMarius Nica, ministrul delegat pentruMarius Nica, ministrul delegat pentruMarius Nica, ministrul delegat pentruMarius Nica, ministrul delegat pentru
Fonduri Europene, a demisionatFonduri Europene, a demisionatFonduri Europene, a demisionatFonduri Europene, a demisionatFonduri Europene, a demisionat

data de 22 ianuarie, pentru a nu perturba obli-
gaþiile oficiale implicate de vizita în România,
sãptãmâna aceasta, a unei delegaþii a Comisiei
Europene, transmite sursa citatã.

Marius Nica s-a poziþionat de partea lui Mi-
hai Tudose, în timpul tensiunilor dintre acesta
ºi conducerea PSD. Într-un mesaj pe Facebo-
ok, din data de 13 ianuarie, Nica spunea cã “res-
ponsabilitatea actului de guvernare aparþine Pri-
mului Ministru ºi echipei sale, orice decizie gu-

vernamentalã trebuie luatã în interio-
rul Guvernului”.

Eugen Teodorovici, propunerea
PSD Tulcea pentru ministru al

Finanþelor sau la Fonduri Europene
în Guvernul Viorica Dãncilã

Preºedintele PSD Tulcea, Horia
Teodorescu, a declarat, ieri, cã l-a
propus pe fostul ministru Eugen Te-
odorovici pentru un mandat la Finanþe
sau la Fonduri Europene, în Guver-
nul Viorica Dãncilã. „Am fãcut aceas-
tã propunere. Cred cã Eugen Teodo-
rovici este o variantã foarte bunã.
Decizia va fi luatã, însã, de CEx
PSD”, a spus Teodorescu. La rândul
sãu, Eurgen Teodorovici a spus cã
nu se poate pronunþa în acest caz
decât dupã CEx PSD. „Mã onoreazã
propunerea. Sigur, niciunul dintre
portofolii nu mi-ar fi strãin, dupã atâ-

þia ani de când lucrez în administraþia publicã”,
a declarat Teodorovici.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunþat, joi,
la scurt timp dupã desemnarea Vioricãi Dãnci-
lã, cã în cursul zilei de luni social democraþii se
vor reuni în ºedinþã pentru a stabili componen-
þa Guvernului, astfel ca în 29 ianuarie Parla-
mentul sã fie convocat în ºedinþã extraordinarã
pentru votul de învestiturã.

Mihai Fifor, premierul interimar, apel la populaþie
sã se informeze înainte de a pleca la drum

gãturã cu situaþia din teren ºi cu
mãsurile operative de intervenþie
pentru remedierea problemelor
generate de fenomenele meteoro-
logice extreme.

Autoritãþile au intervenit, inclu-
siv cu elicoptere SMURD, în ca-
zul persoanelor care necesitã în-
grijiri medicale speciale. De ase-
menea, au acþionat, inclusiv în cur-
sul nopþii, pentru deschiderea ul-
timelor drumuri publice afectate
de ninsoare, în Galaþi ºi Tulcea,
iar în prezent se iau mãsuri pen-
tru reluarea alimentãrii cu energie
electricã, în urmãtoarele ore, a lo-

calitãþilor afectate de avarii ale re-
þelei electrice.

„Mulþumesc celor care au in-
tervenit pe parcursul acestor zile.
Este un efort susþinut din partea
tuturor ministerelor implicate”, a
afirmat prim-ministrul interimar.
ªeful Executivului a cerut autori-
tãþilor sã comunice public în per-
manenþã evoluþiile fenomenelor
meteorologice ºi face apel la po-
pulaþie sã se informeze înainte de
a pleca la drum. „Fac apel ca, în
cazul în care va apãrea un nou val
de ninsoare, cetãþenii sã înþeleagã
cã trebui sã ne sprijine prin res-

pectarea regulilor care se impun
pentru siguranþa lor. Mã refer la
evitarea drumurilor, dacã condi-
þiile meteorologice sunt severe
sau, în cazul în care apar urgen-
þe, sã plece la drum cu autovehi-
cule corespunzãtor echipate”, a
subliniat prim-ministrul interimar
Mihai-Viorel Fifor.

Situaþia la nivel naþional este
monitorizatã permanentã de Cen-
trul Naþional de Conducere Inte-
gratã, în care sunt prezenþi ºi spe-
cialiºti din cadrul Ministerului
Transporturilor ºi Ministerului
Energiei.

Oana Hãinealã este noul ºef al Corpului de Control al Ministerului Justiþiei
Oana Hãinealã a fost retrasã din funcþia de

secretar de stat al Ministerului Justiþiei, acolo unde
fusese detaºatã cu avizul Secþiei pentru procu-
rori a CSM, la cererea ministrului. Aceeaºi mã-
surã a fost dispusã ºi în cazul lui Constantin Sima,
procuror la Parchetul General, detaºat ca secre-
tar de stat la minister, în mandatul lui Florin Ior-
dache. Ulterior, Sima a cerut pensionarea.

În contextul demarãrii anchetei privind ad-
optarea Ordonanþei 13, procurorul general al
României, Augustin Lazãr, a cerut Secþiei pen-
tru Procurori a CSM încetarea detaºãrii celor
doi. „Solicitarea este motivatã de necesitatea de
a asigura, în condiþii de deplinã imparþialitate, o
desfãºurare a anchetei de cãtre Direcþia Naþio-
nalã Anticorupþie, în legãturã cu împrejurãrile
elaborãrii proiectului de ordonanþã de urgenþã
privind modificarea ºi completarea Codului pe-
nal ºi a Codului de Procedurã Penalã, precum
ºi a proiectului de lege pentru graþierea unor
pedepse”, se aratã în decizia Secþiei pentru pro-
curori a CSM, de la începutul acestui an.

Ulterior detaºãrii, Hãinealã a sesizat ºi CCR,
iar Curtea Constituþionalã a decis cã reglemen-
tarea legislativã privind detaºarea magistraþilor
este neconstituþionalã pentru cã nu precizeazã
condiþiile încetãrii detaºãrii

Toader: Restructurãm Corpul de Control.
Sunt 32 de posturi vacante. Hãinealã,
experienþã la GRECO

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toader, a declarat,
pentru Mediafax, cã a numit-o pe Oana Hãinealã
ºef al Corpului de Control al ministerului pentru
cã are o experienþã bogatã la Greco, ministrul
precizând cã se face restructurarea structurii,
fiind scoase la concurs 32 de posturi vacante.
“Restructurãm Corpul de Control. Ministerul
scoate la concurs 32 de posturi vacante. Oana
Hãineala a mai lucrat în minister ºi are o bogatã
experienþã la Greco”, a declarat, pentru Media-
fax, Tudorel Toader. Oana Hãinealã este, înce-
pând cu 2009, evaluator în cadrul Grupului de
state împotriva corupþiei - GRECO.
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Deºi au anunþat cã investiþiile îºi
pãstreazã ºi în acest an felia lor,
de 14% din buget, autoritãþile lo-
cale recunosc cã tot fondurile eu-
ropene sunt salvarea. Municipali-
tatea se laudã chiar cu un portofo-
liu de proiecte, dintre care unele
sunt doar scrise, iar alte mult mai
avansate. Cel mai înaintat dintre
toate, la aceastã orã, este, potrivit
primarului Mihail Genoiu, proiec-
tul de reabilitare a Casei Rusãnes-
cu – monument istoric, actualmen-
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Primãria Craiova ºi-a creionat lista de
proiecte europene pe care se mizeazã în
acest an. Cea mai avansatã este lucrarea
de reabilitare a fostei Case Rusãnescu,
cunoscutã mai bine drept Casa Cãsãtorii-
lor, care se va transforma în muzeu, dupã

modernizare. La capitolul cel mai strin-
gent proiect se înscrie dotarea cu auto-
buze ºi tramvaie a parcului auto al RAT
Craiova, mijloace de transport pe care
autoritãþile încearcã sã le achiziþioneze
tot pe fonduri europene.

te Casa Cãsãtoriilor. „Este în faza de
analizã la Ministerul Dezvoltãrii, unde
se cer planificãri ºi se ajusteazã di-
verse lucruri care se constatã a fi
neclare. Imediat ce va trece de
aceastã fazã, se va proceda la depu-
nerea cererii de finanþare”, a preci-
zat edilul-ºef al municipiului.

Reabilitarea termicã
a blocurilor continuã

Pe lista de proiecte europene ale
Primãriei se mai aflã douã pache-

te pentru reabilitarea termicã a
blocurilor – de 6 ºi 5 blocuri. Au
trecut de faza de întocmire a stu-
diilor de fezabilitate ºi sunt, la
aceastã orã, în preluarea docu-
mentaþiei de la executant ºi depu-
nerea lor mai departe, pentru ce-
rerea de finanþare. Primarul Mi-
hail Genoiu a precizat cã, în afara
acestora, mai sunt în lucru încã
35 de blocuri, ºi acestea aflate în
diverse stadii cu elaborarea docu-
mentaþiilor. Joia trecutã a fost ºi
ultima zi în care s-au mai depus
oferte pentru reabilitarea termicã
a Spitalului de Boli Infecþioase
„Victor Babeº”, lucrare care se
face tot cu fonduri europene ºi
care a fost scoasã la licitaþie încã
de anul trecut.

Autobuze ºi tramvaie,
cumpãrate din bani europeni

Cel mai important proiect este
cel pe care Primãria Craiova se
pregãteºte sã îl depunã pe Axa 4.1,
mijloacele de transport în comun.
În planurile autoritãþilor intrã
achiziþionarea a 30 de autobuze ºi
15 tramvaie, evident toate noi.
„Fiºele tehnice au fost trimise spre
analizã autoritãþii de management,

care verificã la ora aceasta ºi prio-
ritizeazã proiectul. Au termen pânã
la sfârºitul lunii februarie, dupã
care vor merge la ADR”, a deta-
liat primarul stadiul în care se aflã
aceastã iniþiativã. În paralel, mu-
nicipalitatea vom pune pe SEAP
ºi caietul de sarcini pentru achi-
ziþia de autobuze ºi tramvaie de
la bugetul local. „Proiectele merg
în paralel, nu se mai aºteaptã ce-
rerea de finanþare aprobatã de
Ministerul Dezvoltãrii, prin ADR,
ci se merge în paralel ºi cu acor-
dul-cadru de achiziþie a acestor
mijloace de transport”, a menþio-
nat edilul.

Cel mai important proiect:
cartierul de locuinþe

Cu banii de la buget, autoritãþile
îºi propun sã continue investiþiile
în spitale. Potrivit primarului, va fi

realizat un corp de clãdire nou –
ambulatoriu –  la Spitalul Filantro-
pia. Tot acolo va fi reabilitatã ºi
extinsã secþia de Hematologie. „Zi-
lele trecute, am luat hotãrârea ca,
în acest capitol, sã fie cuprins ºi
tot ce a mai rãmas nemodernizat
la spitalul de copii de la parc – sub-
sol, parte exterioarã ºi acoperiº”,
a precizat primarul Mihail Geno-
iu. Acesta a adãugat cã se lucrea-
zã intens, în aceastã perioadã, ºi
la cantonament, iar în ceea ce pri-
veºte stadionul de atletism - un alt
proiect care se face cu bani de la
buget - este în derulare partea de
proiectare, pentru care sunt de-
puse mai multe oferte. Pe acest
palier al investiþiilor de la bugetul
public, prioritatea o reprezintã
însã continuarea lucrãrilor la car-
tierul de locuinþe.

LAURA MOÞÎRLICHE

Aproape 1.400 de doljeni au
ajuns, în doar o sãptãmânã, la
medic, acuzând dureri de cap, in-
flamaþii ale gâtului, febrã ºi o sta-
re generalã proastã. Cei mai mulþi
au fost diagnosticaþi cu infecþii
acute ale cãilor respiratorii supe-
rioare ºi pneumonie.

Numãrul virozelor s-a dublat
Autoritãþile sanitare monitori-

zeazã situaþia ºi, potrivit reprezen-
tanþilor Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã, în judeþul Dolj s-au înregis-
trat 960 de cazuri de infecþii acu-
te ale cãilor respiratorii superioa-
re ºi 436 cazuri de pneumopatii
acute. Numãrul total al cazurilor
de viroze respiratorii ºi gripã în-
registrat în aceastã sãptãmânã –
1.396 este mai crescut faþã de
valoarea înregistratã în sãptãmâ-
na anterioarã (697 de cazuri). O
parte din cei care s-au prezentat
la medic cu pneumonii sau infec-
þii ale cãilor respiratorii – cazurile

Peste 400 de cazuri de pneumonie
în numai o sãptãmânã

Judeþul Dolj se confruntã cu o creºtere a numã-
rului de cazuri de pneumonie, dupã ce, în numai o
sãptãmânã, 436 de persoane au fost diagnosticate

cu aceastã afecþiune. O parte din acestea a avut
nevoie de internare în spital dupã ce medicii au
hotãrât sã-i þinã sub supraveghere pe bolnavi.

mai grave – a avut nevoie ºi de
internare în spital. Deoarece mor-
biditatea înregistratã se aflã în in-
tervalul aºteptat ºi nu existã do-
vada circulaþiei de virusuri gripa-
le în rândul populaþiei, reprezen-
tanþii Direcþiei de Sãnãtate Publi-
cã Dolj au caracterizat sãptãmâ-
na prin lipsã de activitate gripalã.

Cele mai expuse rãmân, în con-
tinuare, aºa-numitele categorii la
risc. Mai exact, persoanele aflate în
evidenþele medicale cu afecþiuni
pulmonare, cardiovasculare, cu boli
metabolice, renale, astm bronºic ºi
diabet zaharat. La fel ºi cei care in-
trã în contact cu bolnavii – cadrele
medicale sau personalul auxiliar din
unitãþile sanitare –, respectiv adulþii
ºi copiii care sunt internaþi în insti-
tuþii de ocrotire socialã ºi persoa-
nele cu vârsta peste 65 de ani.

În acest context, specialiºtii din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj recomandã populaþiei sã
asculte sfatul medicilor. Pentru

persoanele vârstnice, în special
cele cu afecþiuni cronice cardia-
ce ºi respiratorii, recomandarea
este aceea de a evita pe cât posi-
bil deplasãrile care creeazã premi-
sele îmbolnãvirii sau a apariþiei
complicaþiilor afecþiunilor existen-
te. În cazul în care apar primele
semne de boalã – febrã, dureri de
cap ºi de gât sau tuse – trebuie
anunþat telefonic, în cel mai scurt
timp posibil, medicul de familie.
În caz de agravare a acestor sem-
ne, în special în cursul nopþii sau
în zilele nelucrãtoare, poate fi ape-

lat gratuit Numãrul Unic pentru
Apeluri de Urgenþã 112 sau per-
soanele afectate se pot prezenta
la camerele de gardã ale celui mai
apropiat spital.

Peste 35.000 de doze de vaccin
antigripal au fost repartizate

în Dolj
Vaccinarea antigripalã rãmâne

cea mai eficientã modalitate de
protecþie împotriva îmbolnãviri-
lor de sezon. În depozitele Direc-
þiei de Sãnãtate Publicã Dolj au
ajuns în luna decembrie a anului

trecut 35.223 doze de vaccin
antigripal, în valoare de 394.879
lei, ce vor fi folosite pentru imu-
nizarea populaþiei la risc.

Sunt vaccinate persoanele cu
risc ridicat de îmbolnãvire, adicã
cele cu vârsta peste 65 de ani, una
din categoriile cele mai expuse la
viroze respiratorii, persoane cu
boli cronice, în special boli respi-
ratorii ºi cardiovasculare,  boli
metabolice, copii ºi bãtrâni insti-
tuþionalizaþi, personal medical,
gravide conform strategiei MS ºi
recomandãrilor OMS ºi ECDC.

Cei care prezintã semne de rã-
cealã ar trebui sã nu ezite sã anun-
þe medicul de familie. În plus, pen-
tru a preveni îmbolnãvirile, specia-
liºtii Direcþiei de Sãnãtate Publicã
îi sfãtuiesc pe doljeni sã respecte
o serie de mãsuri. Medicii reco-
mandã spãlarea frecventã a mâini-
lor, cu apã ºi sãpun, în special în
situaþii de participare la activitãþi
publice. În caz de strãnut, este re-
comandatã folosirea batistelor din
hârtie, de unicã folosinþã, care pre-
vin rãspândirea picãturilor poten-
þial infectate în mediul ambiant.

RADU ILICEANU
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Octavian Ciucu, de 39 de ani,
din Craiova, dat în urmãrire inter-
naþionalã în urmã cu aproape un
an ºi jumãtate, dupã ce pe numele
sãu a fost emis mandat de arestare
preventivã în lipsã, a ajuns în ares-
tul IPJ Dolj. Tribunalul Dolj a con-
firmat, joi, 18 ianuarie a.c., man-
datul emis pe numele sãu în au-
gust 2016: „Confirmã arestarea
preventivã dispusã faþã de incul-
patul Ciucu Octavian prin înche-
ierea nr. 192 din 01 august 2016 a
Tribunalului Dolj. Dispune pune-
rea în executare a mandatului de
arestare preventivã nr. 69 din
01.08.2016 emis pe numele incul-
patului Ciucu Octavian. Constatã
cã termenul de 30 zile pentru care
s-a dispus arestarea preventivã a
inculpatului Ciuciu Octavian cur-
ge începând cu data de 18 ianua-
rie 2018 ºi pânã la 16 februarie
2018 inclusiv. Cu drept de conte-
staþie în termen de 48 ore de la co-
municare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi 18 ianuarie 2018”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei.

Craioveanul a fost prins în SUA
ºi extrãdat, fiind preluat de o es-
cortã formatã din poliþiºti din ca-
drul Centrului de Cooperare Poli-
þieneascã Internaþionalã ºi Serviciu-
lui de Investigaþii Criminale Dolj,
dupã cum au precizat reprezentanþii

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã poliþiºtii Secþiei 5 Poli-
þie Ruralã Pieleºti, au reuºit sã iden-

Craiovean urmãrit internaþional pentru trafic de persoaneCraiovean urmãrit internaþional pentru trafic de persoaneCraiovean urmãrit internaþional pentru trafic de persoaneCraiovean urmãrit internaþional pentru trafic de persoaneCraiovean urmãrit internaþional pentru trafic de persoane
ºi proxenetism, prins în SUA ºi extrãdatºi proxenetism, prins în SUA ºi extrãdatºi proxenetism, prins în SUA ºi extrãdatºi proxenetism, prins în SUA ºi extrãdatºi proxenetism, prins în SUA ºi extrãdat

Un craiovean de 39 de ani, dat în urmãrire
internaþionalã în baza mandatului de arestare
preventivã în lipsã emis pe numele sãu în au-
gust 2016 de Tribunalul Dolj, pentru consti-
tuire de grup infracþional organizat, trafic de
persoane, trafic de minor ºi proxenetism, a
ajuns, joi, în arestul IPJ Dolj. El a fost prins în
SUA ºi extrãdat, Tribunalul Dolj confirmând

mandatul emis pe numele sãu. Craioveanul a
fost trimis în judecatã în lipsã, în urmã cu un
an, de procurorii DIICOT Craiova, împreunã
cu alþi 10 membri ai grupãrii infracþionale din
care fãcea parte, cu toþii fiind acuzaþi cã au
racolat, transportat ºi exploatat sexual în An-
glia, mai multe tinere, unele dintre ele mino-
re, însuºindu-ºi câºtigurile.

IPJ Dolj. Ciucu este acuzat de con-
stituire de grup infracþional orga-
nizat, trafic de persoane, trafic de
minori ºi proxenetism.

Gruparea infracþionalã
destructuratã în iulie 2016

Octavian Ciucu face parte dintr-
o grupare infracþionalã destructu-
ratã pe 22 iulie 2016. Reamintim

cã, la momentul respectiv, poliþiº-
tii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craio-
va ºi procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova au efectuat

8 percheziþii domiciliare, în Craio-
va, dar ºi în alte localitãþi de pe raza
judeþului Dolj, la persoane suspec-
tate de constituire a unui grup in-
fracþional organizat, trafic de per-
soane, trafic de minori ºi proxene-
tism. Potrivit anchetatorilor, din
cercetãrile efectuate, a reieºit cã,
începând cu anul 2011, cei 8
membri ai grupãrii infracþionale

ar fi recrutat, prin inducere în
eroare, multe tinere, minore ºi ma-
jore, cele mai multe din judeþul
Dolj, pe care le-ar fi transportat
ºi adãpostit pe teritoriul Angliei,

obligându-le, prin acte de constrân-
gere, sã practice prostituþia. Ast-
fel, sub promisiuni false cã vor fi
angajate ºi cã vor câºtiga sume
mari de bani, cei în cauzã le-ar fi
determinat pe tinerele racolate sã-
i însoþeascã în Anglia, unde au fost
cazate în apartamente închiriate
iar ulterior, exploatate sexual, pre-
ponderent prin obligarea acestora
la practicarea prostituþiei la „sau-
ne”, dupã cum au comunicat la
momentul respectiv reprezentanþii
Inspectoratului General al Poliþiei
Române (IGPR). Banii obþinuþi de
tinere din practicarea prostituþiei
ajungeau la membrii grupului. În
urma descinderilor, la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
au fost aduse mai multe persoane,
pentru audiere ºi dispunerea mã-
surilor legale, însã o parte dintre
cei vizaþi de activitãþile oamenilor
legii n-au fost de gãsit.

11 persoane trimise în judecatã
în februarie 2017

La finalul audierilor, procuro-
rul de caz a dispus reþinerea pen-
tru 24 de ore a douã craiovence,

parte din reþeaua de traficanþi ºi
proxeneþi, respectiv Raluca Bãl-
teanu ºi Aneta Matei. În plus, pro-
curorii au cerut emiterea unor
mandate de arestare în lipsã pe
numele a patru bãrbaþi, membri ai
grupãrii de traficanþi de persoane.
Judecãtorii au respins însã propu-
nerea de arestare a femeilor, am-
bele fiind plasate în arest la domi-
ciliu, dar pe 1 august 2016 au emis
mandate de arestare în lipsã pen-
tru Cioveie ªtefãnel-Cosmin, Bãl-
teanu Ion Gabriel, Parulea Marian
ºi Ciucu Octavian, aceºtia fiind daþi
în urmãrire internaþionalã. Între
timp, procurorul de caz din cadrul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova a finalizat cercetãrile ºi a dis-
pus trimiterea în judecatã a nu mai
puþin de 11 persoane în acest do-
sar (între inculpaþi fiind ºi cei pa-
tru), pentru constituire a unui
grup infracþional organizat, trafic
de persoane, trafic de minori ºi
proxenetism. Dosarul s-a înregis-
trat pe 15 februarie 2017, la Tri-
bunalul Dolj ºi este în curs de ju-
decare, urmãtorul termen fiind
stabilit pe 31 ianuarie a.c.
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Doi tineri, de 18, respectiv 20 de ani, din comuna

Pieleºti, au fost plasaþi în arest la domiciliu, în baza unei
hotãrâri de joi dupã-amiazã a Judecãtoriei Craiova, fiind
acuzaþi de tâlhãrie calificatã. Cei doi ºi-au comandat pizza
acasã, însã când bãiatul de la livrãri le-a adus-o, au refuzat
sã achite contravaloarea, 72 de lei, ºi l-au ameninþat pe
acesta cu un aparat de electroºocuri.

tifice autorii unei tâlhãrii comise în
noaptea de 16/17 ianuarie 2018, de
autori necunoscuþi, în dauna per-
soanei vãtãmate Ion S., de 44 de

ani, din comuna Robãneºti. Este
vorba despre doi tineri, Ovidiu
Chiº, de 20 ani, ºi Mihai Sandu, de
18 ani, ambii din localitatea Pieleºti,
judeþul Dolj.

Din cercetãrile oamenilor legii ºi
declaraþia victimei s-a stabilit cã,
cei doi tineri, miercuri, 17 ianuarie
a.c., dimineaþa, ºi-au comandat
pizza de la Pizza Ibiza, iar Ion S.,
de 44 de ani, a fãcut livrarea în ju-
rul orei 5.00. Numai cã în momen-
tul în care a ajuns la adresa de li-
vrare, cei doi tineri, care îl aºtep-
tau, i-au luat pizza din maºinã ºi l-
au ameninþat cu un aparat cu elec-
troºocuri, ca sã nu-i plãteascã cei
72 de lei pe care îi datorau. Bãrba-
tul s-a speriat, s-a urcat în maºinã
ºi s-a oprit direct la Poliþie, unde a
povestit ce a pãþit.

Pe baza descrierii fãcute de bãr-
bat, poliþiºtii i-au identificat ºi ridi-
cat pentru cercetãri pe Ovidiu Chiº
ºi Mihai Sandu, la finalul audierilor
aceºti fiind reþinuþi pentru 24 de
ore, sub acuzaþia de tâlhãrie califi-
cat: „În cauzã s-a dispus continua-
rea urmãririi penale faþã de cei doi
suspecþi ºi punerea în miºcare a
acþiunii penale împotriva acesto-

ra, pe 17 ianuarie a.c., fiind reþi-
nuþi pentru 24 de ore ºi introduºi
în arestul I.P.J. Dolj”, ne-a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Cãtãlin Do-
chia. Joi dupã-amiazã, cei doi au
fost prezentaþi Judecãtoriei Craio-
va cu propunerea de arestare pre-
ventivã, instanþa plasându-i pe
amândoi în arest la domiciliu pen-
tru o perioadã de 30 de zile:

„Respinge propunerea Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova de luare a mãsurii arestãrii

preventive faþã de inculpaþii Chiº
Ovidiu ºi Sandu Mihai. Dispune
luarea din oficiu a mãsurii arestu-
lui la domiciliu a inculpatului Chiº
Ovidiu pe o duratã de 30 zile, de
la data de 18.01.2018 pânã la
data de 16.02.2018 inclusiv. (...)
Dispune luarea din oficiu a mãsu-
rii arestului la domiciliu a incul-
patului Sandu Mihai pe o duratã
de 30 zile, de la data de
18.01.2018 pânã la data de
16.02.2018 inclusiv”, se aratã în
hotãrârea instanþei.
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Normalitatea ca o pradãNormalitatea ca o pradãNormalitatea ca o pradãNormalitatea ca o pradãNormalitatea ca o pradã
Nu mã aºteptam ca lansarea cãrþii

gen (r.) Aurel Rogojan „Iulian N. Vlad
– Confesiuni pentru istorie”, (Ed.
Proema, Baia Mare), de fapt testamen-
tul celui care a fost ministru secretar
de stat ºi ºef al Departamentului Secu-
ritãþii Statului, la momentul prãbuºirii
sistemului socialist, din þara noastrã, joi
seara, la Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman”, sã fie realmente
perturbatã, indecent, de câþiva mânioºi
ºi impulsivi, fundamentaliºti, dacã nu
sufocaþi de urã. Niºte prozeliþi, dacã
vreþi, ai lui Mãlin Bot, din Capitalã, în
ipostazele lui cunoscute. Lansarea unei
apariþii editoriale este, de regulã, un eve-
niment circumscris decenþei desãvâr-
ºite, înainte de toate, ºi apoi unul care
þine de teritoriul cunoaºterii. Memoriile
celui care a crezut cã interesele statului
român trebuie protejate ºi în timpul co-
munismului, înþelegând apoi, cu lucidi-
tate, în decembrie 1989, cã estabilis-
mentul politic al lui Nicolae Ceauºescu
se prãbuºeºte, evitând – fapt necon-
testat – transformarea þãrii în poligonul
de încercare al Europei ºi desenarea sfe-
relor de influenþã, meritã citite. Fiindcã
ele alungã unele umbre asupra unor ade-
vãruri incomode care persistã în privin-
þa evenimentelor din decembrie ’89, ºi
lasã altele sã persiste. ªi citãm din Mi-
chel Castex, adjunctul de la AFP, de-
plasat la Bucureºti, din prima zi a Re-
voluþiei, pentru a scrie, ulterior, în „Un
mensonge gros comme le siecle”:
„Plusieurs des dirigents actuels prepa-

raient l’avenir, de toute evidence, avec
l’etrange bienveillance du general
Vlad” (...). Personnage qu’on dit d’u-
ne intelligence aique, il assiste a la fin
du regne”. Unii dintre colegii sãi de
breaslã l-au fãcut trãdãtor ºi la aceastã
nefastã etichetare fostul general Iulian
Vlad s-a apãrat astfel, în memoriile sale:
„Dacã, într-adevãr, nu l-am apãrat pe
Ceauºescu ºi se considerã cã am trãdat
poporul român ºi þara, atunci este alt-
ceva. Eu am depus jurãmântul militar
poporului român ºi României”. Abor-
dãrile privindu-l pe generalul Iulian N.
Vlad sunt, de bunãseamã, diferite, ºi
este firesc acest lucru. Un istoric de
bunã calitate, un scriitor cu peste 20
de volume publicate, Florian Bichir,
doctor în teologie, doctor în ºtiinþe po-
litice, relaþii internaþionale, membru al
Colegiului Consiliului Naþional pentru
Studierea  Arhivelor  Secur i tã þ i i
(CNSAS), scria, în „Evenimentul zi-
lei”, la plecarea din aceastã lume, a
celui considerat un as al serviciilor se-
crete: „Fiul dascãlului Vladu, genera-
lul Iulian Vlad a informat conducerea
statului, încã din octombrie 1989, de
viitoarea schimbãri. România a rãmas
întreagã. Generalul Iulian Vlad a in-
trat în istorie. Cinste celor care îl apã-
rã, cu bunele ºi relele sale! Ruºine ce-
lor care îl scuipã acum! Drum bun,
generale! Istoria, deºi este fãcutã de
învingãtori, îþi va da dreptate (...). Ai
salvat þara!”. Sã mai revenim o datã la
cartea lui Michel Castex, „O minciunã

mare cât secolul”. Venit la Bucureºti
sã comenteze „oribilul genocid”, cifrat
la 60.000 de morþi, dupã informaþiile
Tanjug, BTA, MTI, scria: „A Paris, le
ministre des Affaiers etrangeres, Roland
Dumas, fait unei declaration remarqu-
ee: la France serait prete a intervenir
en Roumanie «si on lui en fait la de-
mande». „ ªi în continuare, menþiona
constituirea unei brigãzi de voluntari,
dacã românii din exil ºi francezii do-
resc sã se constituie într-un asemenea
corp, cãreia i se promitea facilitarea
deplasãrii. „Voluntarii francezi” erau
deja la frontiera vesticã, în aºteptarea
ordinelor, iar Bernard Kouchner, de
la ONG-ul „Medici fãrã frontiere”,
venea la Bucureºti, „cu ajutoare”, ca
peste tot unde va fi întâlnit ulterior, mai
întâi în Africa, apoi în Kosovo ca înalt
reprezentant al ONU (1999-2001), îna-
inte de a ajunge ministru de Externe
(2007-2010). La rândul sãu, ziaristul
ºi scriitorul Mihai Pelin, în cartea sa
„Un veac de spionaj, contra-spionaj
ºi poliþie politicã”, spunea cã a des-
coperit în arhivele fostei Securitãþi do-
cumente care atestã cã ºeful din epo-
cã al acelei instituþii informative ºi re-
presive a descurajat înclinaþiile subal-
ternilor spre abuz. „Condamnarea ºi
menþinerea sa în detenþie, nemeritatã,
s-a datorat ipocriziei noii puteri de la
Bucureºti, care încerca sã asigure opi-
nia publicã internaþionalã de marºul
voinicesc spre democraþie”. Fireºte, a
existat ºi o supãrare: nu a avut loc un

rãzboi civil, cu o baie de sânge, cum
nu excludeau nici George Bush, nici
Francois Mitterrand, nici Mihail
Gorbaciov. Asta se poate discuta. De
asta se face vinovat generalul (r.) Iu-
lian Vlad. În confesiunile sale, acesta
evitã destule capcane, preferând sã nu
mintã, în numele aºa-zisei raþiuni de
stat. Ca fiecare dintre noi, încearcã ºi
o cosmetizare a portretului, deºi unele
riduri rãmân. „Confesiunile pentru is-
torie” sunt chiar o carte pentru isto-
rie. Fiindcã, izgonit din cotidian, ade-
vãrul poate fi epurat, cu atenþie, pânã
ºi din memorie. Aprinsele discuþii de
joi seara, din Sala „Dinu C. Giurescu”
a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”, au suferit de un defect:
s-a investit necalibrat, ºi în elogii ºi în
urã. ªi, ca sã despãrþim apele: nu poþi
pretinde respect ºi legitimitate când
cauþi arþagul cu orice preþ, când ra-
porturile cu civismul, limba pe care o
vorbeºti, sunt cele ale unui grobian,
cu râgâieli ºi sudalme, evadat din an-
tecamera iadului. Dacã fãrã respon-
sabilitate nu existã normalitate, orice
ideologie sau sistem, care ne absolvã
de responsabilitate, ne absolvã impli-
cit ºi de libertate. ªi, astfel, de norma-
litatea care nu poate fi colonizatã,
cumpãratã, consumatã, ci doar gene-
ratã de persoane libere. Prea satisfã-
cuþi de sine, prea coerenþi cu propriile
premize, cu un prezent al uitãrii de sine,
unii cred cã pot sfâºia normalitatea pre-
cum fiarele o pradã.

Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”
gãzduieºte sâmbãtã, 20 ianua-
rie, începând cu ora 13.00,
lansarea volumului „Proximul
cuantic”, autor Eugen ªtefan
Lenghel. Moderatorul eveni-
mentului este Mircea Liviu
Goga, iar printre invitaþi sunt
prezenþi ºi Aurel Maria Baros ºi
Viorel Pîrligras.

„Ritm, idee, suspans,
finaluri neaºteptate, accident
ºtiinþific, acþiune, teme de
meditaþie, personaje solid
construite, universuri cunos-
cute... Cam asta ne propune
Eugen Lenghel într-o carte
care trebuie cititã mai ales de
aceia care au rãmas perpetuu
îndrãgostiþi de epoca de aur a
science-fiction-ului ºi care ºtiu
din teorie sau simt din instinct
cã stilul clasic nu se demodea-
zã niciodatã”, Dan Doboº.

„Volumul de faþã face
legãtura între realitatea cuanti-
cã ºi inteligenþele artificiale,
fãrã a exploata un eventual
conflict, cãutând în acelaºi
timp modalitãþi de convieþuire.
Inteligenþele artificiale vor fi
exact ceea ce le obligãm sã
fie, prin ceea ce suntem noi.
Le vom fi pãrinþi ºi educatori.
Vor fi exact ceea ce pot fi
copiii noºtri, doar cã nu vor fi
copii. Vor fi extensiile noastre

sociale într-un univers cvasi-
necunoscut. Sunt proximii
cuantici ai umanitãþii, acele
entitãþi despre care nu vom
putea ºti dacã sunt umane.
Dar pentru a ºti trebuie sã
învãþãm din nou ce înseamnã
umanitatea, cum sã fim
toleranþi cu natura ºi cu noi
înºine”, Eugen Lenghel.

Eugen Stefan Lenghel (n.
10 ianuarie 1966) , autorul
cãrþii, este specialist în infor-
maticã cu experienþã de peste
30 de ani. Din 1986 a frecven-
tat Cenaclul studenþesc „Sola-
ris”, intrând în viaþa literarã
doar puþin dupã începutul vieþii
profesionale.

Una dintre prozele sale a
fost selectatã pentru publicare
în Almanahul „Anticipaþia
1990”, urmatã de publicarea în
numãrul 6 al colecþiei „Clubul
SF”, în 1990, a altor douã
povestiri. Dupã o perioada de
consolidare profesionalã, a
reluat activitatea literarã în
paginile unor reviste online ºi
antologii, dintre care se pot
menþiona antologia de prozã
scurtã “Ferestrele Timpului”,
Tracus Arte 2013, ºi antologia
de poem fantastic “Cerul de
Jos”, Editura Virtualã, 2013.

Debutul în volum personal
este concretizat prin selecþia de
prozã scurtã “9 Istorii Reutili-

zate”, Editura Tritonic, 2014.
În acelaºi an, la Târgul de
carte Gaudeamus, lanseazã
volumul de prozã scurtã
“Numãrãtoare Inversã”, la
editura Tritonic.  În 2015 an
revine cu volumul “Fermierul
virtual”,  la Editura Tracus
Arte dublat de volumul prin
care abordeazã noi tematici
“Instabilitate cuanticã”, la
Tritonic, ambele fiind lansate la
Târgul de carte Gaudeamus
2015. Urmeazã lansarea în
2017 a volumului „Proximul
cuantic”, publicat cu sprijinul
Editurii Eikon, care cuprinde
douã proze premiate.

Pe lângã volumele de mai
sus, contribuie cu de prozã
scurtã, eseuri ºi articole
diverse în Luceafãrul de
dimineaþã, Revista SRSFF,
Revista Nautilus, Gazeta SF ºi
Fictiuni.ro.

Experienþa de coordonator
în publicistica virtualã înce-
pând cu 2010, i-a permis ca în
2013 sã înfiinþeze revista de
literaturã ºi arte vizuale Fictiu-
ni.ro, pe care o conduce în
prezent. Tot în 2013 iniþiat ºi
continuã sã organizeze Festiva-
lul Science & Fiction de la
Râºnov.

Biroul de Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”

MIRCEA CANÞÃR

Lansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carte
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 „Sistemele de educaþie ºi for-
mare europene trebuie sã ofere
cetãþenilor din toate mediile socia-
le competenþele adecvate pentru a
progresa ºi prospera din punct de
vedere profesional ºi, de asemenea,
trebuie sã le ofere condiþii pentru a
deveni cetãþeni implicaþi. Trebuie
sã îmbunãtãþim potenþialul educa-
þiei de a stimula coeziunea socialã
ºi sentimentul de apartenenþã. Pen-
tru a realiza acest obiectiv, trebuie
sã ne bazãm pe valorile noastre
comune ºi sã ne asigurãm cã edu-
caþia oferã elevilor ºi studenþilor
ºansa de a profita de identitatea lor
europeanã în toatã diversitatea sa
ºi de a învãþa mai mult despre Eu-
ropa, despre alte þãri europene ºi
despre ei înºiºi...”, a subliniat Ti-
bor Navracsics, comisarul pentru
educaþie, culturã, tineret ºi sport.

O recomandare a Consiliului
Iniþiativele propuse de Comisie

sunt urmãtoarele: o propunere de -
recomandare a Consiliului privind
competenþele-cheie pentru învãþarea
pe tot parcursul vieþii, ce prezintã
actualizãri importante în concordan-
þã cu evoluþiile rapide din procesul
de predare ºi învãþare din ultimul
timp; un Plan de acþiune în dome-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Orice vânzare cu preþ redus, in-
diferent de tip (de soldare, de li-
chidare, promoþionalã etc.), trebuie
sa fie însoþitã sau precedatã de pu-
blicitate ºi anunþatã sub denumirea
ei (“soldare/soldãri/solduri”, “lichi-
dare”, “promoþii” etc.).  Conduce-
rea Comisariatului Regional pentru
Protecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia trage un semnal
de alarmã ºi spune cã orice vânza-
re de acest tip trebuie sã fie însoþi-
tã de data de debut ºi de durata
acesteia; sã ºtie cã, în cazul în care
oferta este deja în derulare, con-
sumatorii trebuie sã fie informaþi
cu privire la valabilitatea reducerii
sau ca oferta este valabilã numai
“în limita stocului disponibil”; sã
verifice dacã oferta mai este vala-
bilã în momentul respective.

„Consumatorii sunt sfãtuiþi sã
verifice dacã reducerea de preþuri
anunþatã este identicã cu cea realã
(la cititoarele de cod de bare din
cadrul marilor magazine sau direct
la casã, dacã preþul afiºat
este cel facturat); la achizi-
þionarea pachetelor promo-
þionale de tipul „3 la preþ de
2”, trebuie sã verifice preþul
individual al produselor, care
trebuie sã existe în mod
obligatoriu la vânzare, pen-
tru a-l putea compara cu
preþul pachetului promoþio-
nal”, a precizat Radu Pre-
da, comisar-ºef al Comisa-
riatul Regional  pentru Pro-

Conducerea ALDE Dolj a anali-
za datele sondajului de opinie reali-
zat de institutul CURS ºi dat re-
cent publicitãþii. Deputatul Ion
Cupã, liderul organizaþie judeþene
a ALDE Dolj susþine într-un co-
municat de presã cã ”românii apre-
ciazã consecvenþa, dreapta mãsu-
rã ºi lupta partidului pentru drep-
turile ºi libertãþile cetãþenilor”.
Parlamentarul doljean vorbeºte
totodatã ºi de rezistenþa tot mai
mare la manipulare, la neadevãr ºi
la propagandã goalã.

„Ultimul sondaj CURS ne aratã
o atitudine corectã a românilor în
raport cu ALDE, pe deplin confor-
mã cu realitatea. ALDE, în opinia
românilor, conform cercetãrii
CURS, este partidul care a deza-
mãgit cel mai puþin ºi ale cãrui stra-
tegii politice au fost cele mai adec-

Deputatul Ion Cupã:
„Vom încerca sã impunem un ritm mai accelerat

în direcþia dezvoltãrii economiei”

vate. Oamenii apreciazã activitatea
desfãºuratã de ALDE, atât în Par-
lament, cât ºi la guvernare. Acest
lucru face dovada faptului cã par-
tidul condus de Cãlin Popescu Tã-
riceanu a imprimat consecvenþã ºi
stabilitate în asigurarea unui pro-
ces legislativ corect ºi a unei gu-
vernãri performante reflectate de
altfel în creºterea economiei ºi a
veniturilor populaþiei”, a subliniat
Ion Cupã. Reprezentanþii ALDE
Dolj sunt convinºi cã pe mai de-
parte, aceastã formaþiune politicã
va pãstra în continuare profilul de
partid echilibrat, raþional, veritabi-
lã busolã a guvernãrii ºi va încerca
sã impunã un ritm mai accelerat în
direcþia dezvoltãrii economiei, a
sprijinului pentru investiþii compe-
titive în România care sã genereze
bunãstare socialã.

Îmbunãtãþirea competenþelor-cheieÎmbunãtãþirea competenþelor-cheieÎmbunãtãþirea competenþelor-cheieÎmbunãtãþirea competenþelor-cheieÎmbunãtãþirea competenþelor-cheie
ºi digitale ale cetãþenilor europeniºi digitale ale cetãþenilor europeniºi digitale ale cetãþenilor europeniºi digitale ale cetãþenilor europeniºi digitale ale cetãþenilor europeni
Noi iniþiative privind îmbunãtãþirea competenþelor-

cheie ºi digitale ale cetãþenilor europeni, în scopul
promovãrii valorilor comune ºi al sensibilizãrii elevilor
cu privire la modul de funcþionare a Uniunii Europene,
au fost adoptate ieri de Comisia Europeanã. Propunerile
au ca obiectiv reducerea inegalitãþilor socio-economice,
susþinând în acelaºi timp competitivitatea, pentru a
construi o Europã mai unitã, puternicã ºi democraticã.

niul educaþiei digitale care evidenþia-
zã modul în care UE poate ajuta ce-
tãþenii, instituþiile de învãþãmânt ºi
sistemele de educaþie sã se adapteze
mai bine la viaþa ºi munca într-o erã
a schimbãrilor digitale rapide ºi nu
în ultimul rând, o recomandare a
Consiliului privind promovarea valo-
rilor comune, a educaþiei favorabile
incluziunii ºi a dimensiunii europene
a predãrii, având ca obiectiv conso-
lidarea coeziunii sociale ºi combate-
rea creºterii miºcãrilor care instigã
la dezbinare ºi a rãspândirii ºtirilor
false; în acest sens, Comisia urmea-
zã sã ia mãsuri pentru intensificarea
schimburilor virtuale între ºcoli, prin
reþeaua de succes e-Twinning, ºi
sporirea mobilitãþii ºcolare, prin pro-
gramul Erasmus+.

Întemeierea Spaþiului european
al educaþiei

Noile propuneri reprezintã, de
asemenea, o contribuþie la primul-
Summit european privind educa-
þie, gãzduit de comisarul Navrac-
sics în data de 25 ianuarie, la Bru-
xelles. Tema reuniunii la nivel înalt
este „Întemeierea Spaþiului euro-
pean al educaþiei: pentru o educa-
þie inovatoare, favorabilã incluziu-
nii ºi bazatã pe valori”. ªefii de
stat ºi de guvern au discutat în
mod informal tematica educaþiei
ºi formãrii la Summitul social de
la Göteborg, din noiembrie 2017,
în baza Comunicãrii Comisiei -
„Consolidarea identitãþii europene
prin educaþie ºi culturã”.

Sfaturi pentru consumatorii  careSfaturi pentru consumatorii  careSfaturi pentru consumatorii  careSfaturi pentru consumatorii  careSfaturi pentru consumatorii  care
achiziþioneazã produse cu preþ redusachiziþioneazã produse cu preþ redusachiziþioneazã produse cu preþ redusachiziþioneazã produse cu preþ redusachiziþioneazã produse cu preþ redus

tecþia Consumatorilor Regiunea
Sud-Vest Oltenia.

Menþionarea noului preþ lângã
preþul anterior

Cumpãrãtorii trebuie sã solicite
informaþii suplimentare atunci când
au nelãmuriri privind orice campa-

nie publicitarã fãcutã prin orice mij-
loace (în cadrul magazinului, prin
afiºe sau pliante, prin anunþuri pe
site etc.); sã ºtie cã orice anunþ
de reducere de preþ exprimatã în
valoare absolutã sau în procent
trebuie efectuat vizibil, lizibil ºi
fãrã echivoc pentru fiecare pro-

dus sau grupa de produse
identice: fie prin menþionarea
noului preþ lângã preþul an-
terior, barat, fie prin menþiu-
nile “preþ nou”, “preþ vechi”
lângã sumele corespunzãtoa-
re, fie prin menþionarea pro-
centului de reducere ºi a pre-
þului nou care apare lângã
preþul anterior, barat, indife-
rent de tipul de vânzare cu
preþ redus (soldare, lichida-
re, promoþionale etc.).
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Filmul  „Pororoca” spune po-
vestea lui  Tudor (Bogdan Dumi-
trache) ºi a Cristinei (Iulia Lumâ-
nare). Cei doi duc o viaþã de cuplu
obiºnuitã, fãrã alte griji aparente,
altele decât cele inerente, legate de

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Filmul „Pororoca” va rula ºi la Cinema Patria, începând de duminicãFilmul „Pororoca” va rula ºi la Cinema Patria, începând de duminicãFilmul „Pororoca” va rula ºi la Cinema Patria, începând de duminicãFilmul „Pororoca” va rula ºi la Cinema Patria, începând de duminicãFilmul „Pororoca” va rula ºi la Cinema Patria, începând de duminicã
„Pororoca”, cu scenariul ºi regia de Constantin Popescu – cu-

noscut pentru filme precum „Portretul luptãtorului la tinereþe”,
„Principii de viaþã” sau scurtmetrajul „Porcul” din „Amintiri din
epoca de aur” –, a fost lansat, ieri, în cinematografele din Româ-
nia. La Craiova, filmul va avea trei proiecþii la Cinema Patria: du-
minicã ºi luni, de la ora 17.45, ºi joi de la ora 15.30. Filmul i-a adus
trofeul pentru Cel mai bun actor la Festivalul Internaþional de Film
de la San Sebastian lui Bogdan Dumitrache, fost actor al Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Craiova în perioada 2001-2003. Prin-
tre spectacolele în care publicul craiovean l-a putut vedea se numã-
rã „Îmblânzirea scorpiei” (regia: Mircea Corniºteanu).

creºterea ºi educaþia copiilor: Ma-
ria (5 ani) ºi Ilie (7 ani). Într-o
duminicã dimineaþã, Tudor iese cu
copiii în parcul din apropierea blo-
cului. Într-o clipã de neatenþie a
tatãlui, Maria dispare. Împreunã cu
alþi pãrinþi, Tudor o cautã frenetic
prin zonã. 30 de minute mai târ-
ziu, anunþã poliþia. Maria este con-
sideratã, oficial, dispãrutã.

„Filmul îºi propune sã prezinte
o situaþie dramaticã des întâlnitã,
dispariþia unui copil. Modul în care
ea afecteazã viaþa unui cuplu, cum

îl erodeazã, cum îl descompune,
în ultimã instanþã, în elementele de
bazã ce alcãtuiesc sentimentele
care ies la ivealã în urma unei ast-
fel de drame – vina, durerea, fu-
ria, deznãdejdea. Ca ºi modul în
care cuplul încearcã sã facã faþã
unei astfel de încercãri tulburãtoa-
re, în lipsa rãspunsurilor de orice
fel. Povestea se concentreazã, în-
cetul cu încetul, pe transformarea
lui Bogdan ºi pe modul în care
acesta încearcã, obsesiv, sã-ºi gã-
seascã fetiþa sau mãcar sã afle ce

s-a întâmplat cu ea”, spune regi-
zorul Constantin Popescu.

Pororoca este denumirea unui
fenomen care se petrece pe Ama-
zon, când apele Oceanului Atlan-
tic se nãpustesc în sus pe fluviu ºi
râurile adiacente, formând valuri
care pot atinge înãlþimi de 4 m.
Numele sãu provine din limba in-
digenã Tupi, tradus „rãget puter-
nic” sau „care poate distruge totul
cu o furie intensã”. Filmul va fi
prezentat sãptãmâna urmãtoare în
competiþia Voices a Festivalului

Internaþional de Film de la Rotter-
dam, care va avea loc în perioada
24 ianuarie – 4 februarie.

Din distribuþie fac parte Bogdan
Dumitrache, Iulia Lumânare, Adela
Mãrghidan, ªtefan Rãuº, Constan-
tin Dogioiu, Elvira Deatcu, Ioana
Flora, Adina Lucaciu, Emanuel
Pârvu, Izabela Neamþu, Dragoº
Olaru, Angel Popescu, Mircea
Gheorghiu. Imaginea este semna-
tã de Liviu Mãrghidan, montajul –
Corina Stavilã, sound design –
Mihai Bogos.

Pe 9 decembrie 2014,
Teatrul ACT din Bucu-
reºti ºi Marcel Iureº au
adus primul spectacol la
Craiova, în cadrul pro-
iectului „Colibri într-un
ACT”. Dupã mai bine de
3 ani, parteneriatul cu
Teatrul pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” funcþi-
oneazã, bucurând publi-
cul. Alte douã spectaco-
le fiind anunþate în pe-
rioada urmãtoare: „O
intervenþie”, de Mike
Bartlett, în regia lui
Radu Iacoban, cu Ana
Ularu ºi Lucian Iftime,
scenografia Cezarina
Iulia Popescu (joi, 25
ianuarie, ora 19.00), ºi
„LUNGS”, de Duncan
Macmillan, cu Denisa Nicolae, Liviu Ro-
manescu, regia Nicolae Constantin Tãnase,
scenografia Adeline Andreea Bãdescu (22
februarie, ora 19.00), ambele nerecoman-
date persoanelor sub 16 ani.

«Undeva în adâncul sufletului îmi amin-
tesc cã îmi eºti prieten pentru cã pot sã râd
cu tine, pentru cã pot sã te cert, sã te înjur ºi,

Sfârºitul de sãptãmânã este unul animat
la Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri”:
douã spectacole ºi vernisajul expoziþiei de
fotografie #InstaPuppets sunt aduse în faþa
publicului.

Astãzi, 20 ianuarie, la ora 18.00 este pro-
gramat spectacolul „Rãþuºca cea urâtã”, de
H. Ch. Andersen, regizat de Todor Valov, cu
scenografia de Stefka Kyuvlieva ºi muzica de
Elena Metodieva. În distribuþie: Oana Stancu,
Emanuel Popescu, Alla Cebotari, Ionica Do-
brescu, Adriana Ioncu, Iulia Cârstea, Rodica
Prisãcaru, Mugur Prisãcaru, Daniel Mirea.

Înainte de spectacol, la ora 17.30, craio-
venii sunt invitaþi la vernisajul expoziþiei de
fotografie #InstaPuppets, organizatã de Aso-

Douã spectacole ale Teatrului ACT din
Bucureºti, în ianuarie ºi februarie, la Craiova!

cel mai important, îmi eºti
prieten pentru cã ºtiu cã
vei fi disponibil la orice orã
din zi ºi din noapte, atunci
când voi avea nevoie de
tine. Asta se întâmplã în
spectacolul „O interven-
þie”. Se opereazã pe viu ºi
fãrã anestezie o relaþie
umanã, cu toate implica-
þiile ei. Cu haz, cu urã, cu
sfaturi, cu emoþie, cu dis-
ponibilitate ºi cel mai im-
portant cu prezenþa. Mike
Bartlett scrie pentru un
public ancorat în realitate.
Textele sale stârnesc atât
emoþia, cât ºi inteligenþa
publicului, iar „O Interven-
þie” nu face excepþie. Re-
plicile sale au zvâc, incisi-
vitate, umor ºi emoþie. Eu,

ca tânãr regizor, am avut grijã sã nu distrug
coordonatele unei reþete cu succes aºteptat»,
spune regizorul Radu Iacoban.

Biletele, la preþul de 20 lei, se pot procu-
ra de la Agenþia Teatrului „Colibri”, de luni
pânã sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica, în intervalul
10.00-13.00.

„Simon Boccanegra”, spectacolul
Operei Române Craiova regizat de Plamen
Kartaloff (Bulgaria), îl readuce pe barito-
nul ªtefan Ignat în rolul principal - marele
corsar care în secolul al XIV-lea a devenit
Doge al Genovei. Reprezentaþia are loc
astã-searã, începând cu ora 19.00, în sala
Cercului Militar Craiova, ºi – spun
reprezentanþii instituþiei – „este un prilej
pentru melomani de a asculta cea mai
complexã dramã verdianã, un spectacol
care a avut succes de la premiera din anul
2016, deopotrivã în rândul criticilor ºi al
publicului”.

Conducerea muzicalã îi aparþine
dirijorului italian Maurizio Colasanti

Searã de operã,
cu „Simon Boccanegra”

(Italia), iar în distribuþie se aflã atât
îndrãgiþi soliºti ai Operei craiovene, cât
ºi invitaþi apreciaþi la nivel internaþional.
Alãturi de Orchestra ºi Corul Operei
Române Craiova, iubitorii muzicii îi vor
putea asculta pe ªtefan Ignat (Bucureºti)
– Simon Boccanegra, Stanislav Chernen-
kov (Rusia) – Jacopo Fiesco, Renata
Vari – Maria (Amelia) Boccanegra,
Gianni Leccese (Italia) – Gabriele
Adorno, Francesco Baiocchi (Italia) –
Paolo Albiani, Dragoº Drãniceanu –
Pietro, Bogdan Olaru – Cãpitanul
Crossbowmen ºi Mãdãlina Neagoie –
Un’Ancella (Camerista Mariei /Ameliei
Boccanegra).

Teatrul „Colibri”:
Pãpuºi în scenã ºi în expoziþie!

ciaþia April Hub împreunã cu Comunitatea In-
stagram Craiova ºi Teatrul „Colibri”. Sunt pre-
zentate fotografii realizate de 9 instagrameri
din Craiova în cadrul Festivalului „Puppets
Occupy Street” - Air Edition 2017. Expoziþia
va fi deschisã pânã pe 15 februarie, intrarea
publicului fiind liberã.

Duminicã, 21 ianuarie, ora 11.00, puteþi
vedea spectacolul „Punguþa cu doi bani”,
dupã Ion Creangã, un spectacol de Iulia Câr-
stea, pe muzica lui Alin Macovei-Moraru. Ies
la rampã Mugur Prisãcaru, Cosmin Dolea,
Oana Stancu, Alis Ianoº, Emanuel Popescu,
Daniel Mirea, Adriana Ioncu, Ionica Dobres-
cu, Alla Cebotari, Rodica Prisãcaru ºi Iulia
Cârstea.
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Pânã acum, Festivalul Interna-
þional „Portativul veseliei” are 12
ediþii disputate, Festivalul Naþional
„Gala Cântecelor de Iarnã” are
nouã faze desfãºurate, „ProMuzi-
ca” are patru ediþii, iar „ArteFest”
are trei ani de competiþie. De-a
lungul perioadei, au participat Ho-
ria Moculescu, regretatul Dumi-
tru Lupu, Mihai Trãistariu,
compozitoriiClaudiu Bulete ºi
Cristian Alivej ºi textierul Mari-
an Stere,iar rezultatele s-au vãzut
de-a lungul anilor.

„Toate aceste festivaluri au fost
o rampã de lansare pentru mulþi
copii. Amintim câteva nume: Ni-
coleta Ghinea (Nicole Cherry),
Irina Ionescu (membrã a tru-
pei XOXO), Teodora Diaconu
(Theo Rose), Bianca Niþã (Bri-
anna), Vanessa Marzavan (câº-
tigãtoare a ediþiei a II-a a „Next
Star”), Luiza Mãriuca (finalist
„Next Star”), Teodora Sima (band
„Vocea României”), Jennifer Du-
mitraºcu (finalistã „Vocea Româ-
niei Junior” ºi protagonistã a se-
rialului TV „Îngeraºii”), Alina Din-
cã (în ultima fazã a competiþiei „X-
Factor”), Mãdãlina Lefter ºi An-

Oraºele în care TVR organizea-
zã, alãturi de parteneri, semifinalele
Selecþiei Naþionale au fost stabilite
“cu câteva luni în urmã”, precizea-
zã televiziunea publicã, drept repli-
cã la informaþiile furnizate de cãtre
primarul Sucevei, potrivit cãruia
acest oraº “nu mai gãzduieºte Eu-
rovision, pentru cã nu poate decon-
ta, legal, banii solicitaþi de TVR”.

Potrivit unui comunicat al tele-
viziunii, transmis AGERPRES,
“conducerea TVR a luat mãsurile
necesare pentru ca spectacolele sã

Desfãºurarea unor festivaluri ºi concursuri destinate
copiilor are, deja, o tradiþie, în Craiova, iar unii dintre
laureaþi ºi-au dezvoltat o carierã în muzicã. Principalul
promotor al acestor manifestãri este Club ARTI, cu o
tradiþie de peste zece ani, în mai multe aplicaþii de acest
gen, unul încurajãrii talentelor.

dreea Olariu (câºtigãtoare a douã
show-uri de televiziune în Italia),
Miruna Popescu (Maya Pop),
Petronela Birsilã (în ultima eta-
pã la „Next Star”), Andrei Ciu-
rez (finalist la „VoceaRomâniei
Junior”)”, a precizat  Dana Nea-
goie, promotorul acestor concur-
suri, din partea „Club ARTI”.

Trei copii de viitor
Ultimul succes a avut loc la

„Gala Cântecelor de Iarnã”, orga-
nizatã în urmã cu o sãptãmânã,
rezultatele fiind fãcute cunoscute
ºi de cotidianul nostru. Din juriul
competiþiei au fãcut parte ºi trei ti-
neri, care meritã sã li se aminteas-
cã numele.  Andra Nicoleta Ian-
cu (11 ani) a câºtigat primul tro-
feu la „Portativul veseliei”, în 2014,
iar cele mai mari realizãri, de atunci,
sunt locul al III-lea la „Românii au
talent” ºi câºtigarea show-lui TV
„Zestrea neamului”.  Ana Maria
Doanã  (12 ani) a câºtigat, în 2012,
„Portativul veseliei”, în anul urmã-
tor triumfând la „Gala Cântecelor
de Iarnã”. A mai fost laureatã la
„Mamaia Copiilor”, la „GEF SAN-
REMO JUNIOR” ºi „KAUNAS

TALENT LITHUANIA” (cel din
urmã fiind considerat al treilea
mare festival din Europa, dupã
SANREMO JUNIOR ºi EUROVI-
SION JUNIOR).  Mario Nicules-
cu  (11 ani) a luat prima distincþie
în 2014, la „Portativul veseliei”,

obþinând, în 2015, Marele Trofeu
la „Pro Muzica”, iar în 2017 a fost
cel mai bun la „Gala Cântecelor de
Iarnã”. Are în palmares ºi distinc-
þii internaþionale: Premiul I , în
2016, în Germania („Der Kinder
Nurnberg”); locul III în Malta

(2017 – Festivalul „EuroPop Mu-
sic”); prima treaptã a podiumului
în Serbia („Best voice”, categoria
10 – 12 ani) ; Marele Trofeu „The
Best New Song”, la Festivalul „An-
gel Voice” din Belgrad.

CRISTI PÃTRU

TVR: Oraºele în care Televiziunea Românã organizeazã Semifinalele
Selecþiei Naþionale a Eurovision au fost stabilite cu luni în urmã

beneficieze de cea mai bunã susþi-
nere din partea autoritãþilor locale,
în urma negocierilor fiind stabilite
ºi anunþate public urmãtoarele ora-
ºe gazdã: Focºani (21 ianuarie),
Timiºoara (28 ianuarie), Craiova
(4 februarie), Turda (11 februa-
rie) ºi Sighiºoara (18 februarie)”.

Reprezentanþii TVR aratã cã vin
cu aceste precizãri “pentru a nu
genera confuzie în ceea ce priveº-
te proiectul Eurovision România,
în condiþiile în care duminicã seria
semifinalelor Selecþiei Naþionale de-

buteazã la Focºani”.
Primarul municipiului Suceava,

Ion Lungu, a afirmat, miercuri,
într-o conferinþã de presã, cã “Su-
ceava nu va mai gãzdui una dintre
cele cinci semifinale ale concur-
sului Eurovision (România - n.r.)
din acest an, deoarece nu poate
suporta cheltuielile necesare aces-
tui eveniment”.

‘’Vestea proastã este cã nu mai
organizãm la Suceava Eurovision.
Vã spun ºi de ce (...) Am primit o
solicitare sã gãzduim Eurovison-ul.

Cu mare plãcere le-am spus cã da.
Ne-au trimis un deviz care nu era
foarte mare, 128.000 de lei, numai
cã, din pãcate, în baza legalã, noi
nu putem sã suportãm mai mult de
50% din aceste cheltuieli. Sunt ge-
nul de cheltuieli diurnã, onorarii,
comisioane care nu-s legale, nu le
putem deconta (...) Primãria nu
este sponsor, sã dea 128.000 de
lei ca-n fântânã ºi gata. Sunt me-
tode de decontare a acestor chel-
tuieli culturale. Noi, din aceastã
sumã, în conformitate cu legisla-
þia în vigoare, decontãm undeva la
60.000 de lei (...) Cei de la TVR
ne-au spus cã trebuie sã dãm toatã
suma. Le-am spus cã noi nu avem
aceastã posibilitate ºi, nu mai ºtiu,
au mutat Eurovision-ul în altã par-

te’’, a spus Lungu.
Eurovision este o competiþie

muzicalã internaþionalã, organiza-
tã de European Broadcasting Uni-
on (EBU), cea mai mare asociaþie
a televiziunilor publice din Europa.
Organizatorul selecþiei naþionale
pentru Eurovision este Televiziu-
nea Românã, membrã a EBU, Ro-
mânia participând la competiþia
europeanã din anul 1993.

Semifinalele ºi finala Selecþiei
Naþionale Eurovision se vor des-
fãºura pe parcursul lunilor ianua-
rie ºi februarie, în ºase oraºe din
România.

Eurovision Song Contest 2018
va avea loc la Lisabona, cu semifi-
nalele în zilele de 8 ºi 10 mai ºi
finala în data de 12 mai.
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07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
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 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Sibiu 825
16:30 Festivalul Naþional

deFolclor Ioan Macrea
17:50 Discover Romania
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 Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Recurs la moralã
01:00 Tezaur folcloric (R)
01:55 Zon@ IT (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Animaþie, Familie
09:00 Safari
2002, SUA, Africa de Sud,

Acþiune, Aventuri, Comedie,
Dramã, Familie

09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 D'ale lu' Miticã
12:00 New York
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 MotorVlog
14:00 Memorialul Durerii
15:00 Cap compas
15:30 Plimbaþi ºi mâncaþi
16:00 Handbal feminin: CSM

Slatina - Mãgura Cisnãdie
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mythica: Puterea

cristalului întunecat
2015, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:10 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii
2012, Germania, Austria, Cehia,

Dramã, Istoric, Romantic
00:20 Revolutia (R)
1985, Marea Britanie, Aventuri,

Rãzboi, Western
02:20 Rãtãcitoarea: Vremea

rãzbunãrii (R)
2012, Germania, Austria, Cehia,

Dramã, Istoric, Romantic
04:20 Memorialul Durerii (R)

TVR 2

07:25 Spionii din vecini
09:10 Spy Kids 3-D: Sfârºitul

jocului
10:35 Cronicile din Narnia:

Cãlãtorie pe mare cu Zori-de-Zi
12:30 Francisc: Roagã-te pentru

mine
14:20 Îngerii lui Charlie
16:00 Jackie
17:40 Piraþii din Caraibe: Pe ape

ºi mai tulburi
20:00 Hidden Figures
22:10 Logan
00:30 Tomahawkul de os

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Insula din vis
2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
11:45 Ce spun românii (R)
12:45 Danseazã cu mine
1998, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
15:15 Minþi diabolice
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
17:15 Taxi 3
2003, Franþa, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Doi cuscri de coºmar
2004, SUA, Comedie
00:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:15 Doi cuscri de coºmar (R)
2004, SUA, Comedie
04:15 Insula din vis (R)
2008, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
06:00 Lecþii de viaþã (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)

08:15 Cercul de foc (R)
10:15 La bloc (R)
12:15 Drumul spre Rio
14:15 Zbor frânt (R)
16:00 La bloc
18:15 Lawrence al Arabiei
20:30 Jocul asasinilor
22:30 Furia nevãzutã
00:30 Jocul asasinilor (R)
02:15 Cine A.M
06:00 La Mãruþã (R)

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 Marea ºansã a lui

Beethoven
2008, SUA, Familie
16:00 Observator
17:00 Bãrbatul Perfect
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 Cartea Junglei
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
21:30 Poliþist de grãdiniþã 2
2016, SUA, Comedie
23:30 Antiglonþ
1996, SUA, Comedie
01:00 Ceva nou
2006, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:00 Marea ºansã a lui

Beethoven (R)
2008, SUA, Familie
04:30 Barbie ºi uºa secretã
2014, SUA, Animaþie, Familie
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 Detectiv cu greutate:

Înºelat de douã ori (R)
1993, SUA, Crimã
17:17 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Pantera roz contraatacã
1976, Marea Britanie, Comedie,

Crimã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Pastila de râs (R)
03:00 Asta-i România! (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

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 Alarmã în deltã
1975, România, Aventuri
15:00 Pãcalã se întoarce (R)
2006, România, Aventuri,

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

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Strãinul
1964, România, Dramã
00:30 Capcanele tinereþii
2010, Canada, Dramã,

Romantic
03:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
04:00 Strãinul (R)
1964, România, Dramã
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
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, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Tacaneala
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.2
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

DUMINICÃ - 21 ianuarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Handbal feminin: U Cluj -

CSM Roman
18:10 Lozul cel mare
18:45 România în versiune

francezã
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Extragere Loteria

bonurilor fiscale
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
22:30 Eurovision 2018
23:30 Garantat 100%
00:30 Dosar România (R)
01:25 Ultima ediþie (R)
02:15 Cooltura (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:45 Sport (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Trenul cu dinozauri
2009, SUA, Marea Britanie,

Animaþie, Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme
12:00 New York
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Profetul, aurul ºi ardelenii
1978, România, Aventuri,

Comedie, Western
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Întoarcerea lui Vodã

Lãpuºneanu
1980, România, Dramã, Istoric
22:40 Fugi ºi nu privi inapoi!
2013, Germania, Franþa,

Polonia, Dramã
00:40 Profetul, aurul ºi ardelenii

(R)
1978, România, Aventuri,

Comedie, Western
02:20 Întoarcerea lui Vodã

Lãpuºneanu (R)
1980, România, Dramã, Istoric
04:45 New York (R)
05:15 Ferma (R)
06:05 Imnul României

TVR 2

08:45 ªtrumpfii
10:30 Ultimul vânãtor de dragoni
12:15 Dacã Truman ar vorbi
14:05 Pe platourile de filmare
14:35 500 de zile cu Summer
16:10 ªtrumpfii
17:50 John Carter
20:00 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
22:10 Tovarãºul miliþian
22:55 Echipa de tâlhari
00:20 Fãrã armã în linia întâi
02:40 Încã o datã, cu pasiune
04:30 Dragoste de adolescentã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Minþi diabolice (R)
1997, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Taxi 3 (R)
2003, Franþa, Comedie
14:30 Rocky II
1979, SUA, Dramã, Sport
17:00 Scrisori cãtre Julieta
2010, SUA, Comedie, Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Stãpânul inelelor:

Întoarcerea regelui
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
00:15 Gazda
2013, SUA, Acþiune, Aventuri,

Romantic, SF
02:30 Rocky II (R)
1979, SUA, Dramã, Sport
04:30 I Like IT (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:45 Drumul spre Rio (R)
09:45 La bloc (R)
11:45 Cercul de foc (R)
13:45 Lawrence al Arabiei (R)
16:00 La bloc
18:15 Lawrence al Arabiei
20:30 Saga Amurg: Eclipsa
22:45 Þinutul din mijlocul verii
01:00 Saga Amurg: Eclipsa (R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:15 Cartea Junglei (R)
1967, SUA, Animaþie, Comedie,

Muzical
13:00 Observator
14:00 Poliþist de grãdiniþã 2 (R)
2016, SUA, Comedie
16:00 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 Cavalerul negru
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:30 Întuneric total
2000, SUA, Horror, SF
01:30 Spartacus
2004, SUA, Acþiune, Dramã
03:15 Cavalerul negru (R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Artista, dolarii ºi

ardelenii
1980, România, Aventuri
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Pantera roz contraatacã

(R)
1976, Marea Britanie,

Comedie, Crimã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã (R)
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design

09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Totul pentru fotbal (R)
1982, Germania, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Cred în mine
00:15 Strãinul (R)
1964, România, Dramã
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:00 Capcanele tinereþii (R)
2010, Canada, Dramã,

Romantic
05:30 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
10:00 ªtiri Sport.ro
11:00 Superspeed la PRO TV
11:30 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Fotbal UEFA Champions

League, Bayern - PSG
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
18:00 M.A.S.H.
1972, SUA, Comedie, Dramã
19:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
20:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
21:30 Reºedinþa Goldberg
2013, SUA, Comedie
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep.3
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Local Kombat Finala,

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev (EXPLOZIV)

PRO X
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Anunþul tãu!
JAHANI DARIUS FARID, JA-

HANI FAHEMEN ªI KLYOS MEDIA
SRL PRIN ÎMPUTERNICIT ERGEN
ALI ERGUX cu domiciliul  în Bu-
cureºti, B-dul Agronomiei, Nr. 8-16,
Bl. N1-4, Ap. 12 anunþã publicul in-
teresat asupra elaborãrii primei
versiuni a PUZ REAMENAJARE
CENTRU COMERCIAL ªI EXTIN-
DERE CU REGIM DE ÎNÃLÞIME
P+1, localitatea Craiova, str. Calea
Severinului Nr. 115, 115A  ºi 117 ºi
declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de me-
diu. Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.1,
Craiova, judeþul Dolj, site-ul APM
Dolj, http ://apmdj.anpm.ro. Co-
mentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj, în
termen de 18 zile calendaristice de
la data prezentului anunþ.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind administraþia

publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 26.01.2018, ora 14.00 la sediul consiliului
judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:

1. Proiect de hotãrâre privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanþarea cheltuieli-
lor privind drumurile judeþene ºi comunale, pe unitãþi administrativ-teritoriale, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii 2019-2021.

2. Proiect de hotãrâre privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit ºi a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adãugatã pentru echilibrarea bugetelor locale, pe unitãþi administrativ-teritoriale, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii
2019 – 2021, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcþionare ºi/sau de capital, pentru susþine-
rea programelor de dezvoltare localã ºi pentru susþinerea proiectelor de infrastructurã care necesitã cofinanþare localã.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secþiunii de
dezvoltare în anul 2017.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea utilizãrii unei sume din excedentul bugetar al anului 2017 pentru finanþarea
unor cheltuieli ale secþiunii de dezvoltare în anul 2018.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare practicate de Regia Autonomã Aeroportul Internaþional Craiova.
6. Proiect de hotãrâre privind stabilirea componenþei Colegiului Director al Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi

Protecþia Copilului Dolj.
7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea regulamentului de organizare ºi funcþionare pentru serviciile sociale din cadrul

Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brânco-

veneºti” Dãbuleni.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico-Socialã Bechet.
11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
12. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Stancu Florin Ionuþ, director general al

Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.
13. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Bobocicã Mihai Ciprian, promovat

temporar în funcþia publicã de director executiv al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dolj.
14. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Dobrescu Constantin, director al Direc-

þiei Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Pîncu Bogdan Mihai, director al Clubu-

lui Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
16. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Florea Emilia Georgeta, director al

Centrului Judeþean pentru Protecþia Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj.
17. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Tulitu Luiza Constanþa, director al

Unitãþii Medico-Socialã Bechet.
18. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã ªtefan Iulian, numit temporar în funcþia

de director al Unitãþii Medico-Socialã Cetate.
19. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Kalman Aurora, director al Unitãþii

Medico-Socialã Melineºti.
20. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Florescu Marius Eugen, director al

Unitãþii Medico-Socialã Sadova.
21. Proiect de hotãrâre privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiazã Dragomir Gabriel Adrian, director al

Unitãþii de Asistenþã Medico-Socialã Pleniþa.
22. Proiect de hotãrâre privind numirea lui Cãprariu Bogdan în funcþia de director în cadrul Centrului Medico – Social Brabova.
23. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în consiliul de adminis-

traþie al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sf. Mina” Craiova.
24. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale drumului judeþean DJ 641.
25. Proiect de hotãrâre privind prelungirea termenului de dare în folosinþã gratuitã a unui spaþiu cãtre Asociaþia Grupul de

Acþiune Localã ”Colinele Olteniei”.
26. Proiect de hotãrâre privind trecerea unei construcþii aferentã Imobilului 349 Craiova,  din domeniul public al judeþului

Dolj în domeniul privat al judeþului, în vederea desfiinþãrii.
27. Proiect de hotãrâre privind modificarea ºi completarea inventarului bunurilor care aparþin domeniului public al judeþului Dolj.
28. Proiect de hotãrâre privind solicitarea adoptãrii unei hotãrâri de Guvern pentru modificarea punctului 7 din anexa la

Hotãrârea Guvernului nr.1099/18.09.2003.
29. Proiect de hotãrâre privind constituirea comisiei pentru stabilirea ºi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C.

ROMARTA S.A. Bucureºti.
30. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului Judeþului Dolj la S.C. Compania de Apã Oltenia S.A. pentru

a vota în adunarea generalã ordinarã a acþionarilor documente prevãzute de lege.
31. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi

Poduri Dolj S.A. sã voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri.
32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii tarifelor pentru utilaje ºi mijloace de transport din dotarea S.P.L.D.P.

Dolj S.A. ºi tariful pentru manoperã directã a muncitorilor.
33. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate pe traseele

Craiova – Dudoviceºti ºi Bojoiu – Pieleºti (Ciromat) – Craiova.
34. Raport privind activitatea Preºedintelui Consiliului Judeþean Dolj în perioada iunie 2016 – decembrie 2017.
35. Diverse – interpelãri

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã, Secretariat.

         NR. 42 Emisã astãzi, 19.01.2018

P R E ª E D I N T E   CONTRASEMNEAZÃ
          SECRETAR

 ION PRIOTEASA
           GHEORGHE BARBÃRASÃ

 

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/504.515.

Vând casã 3 camere
ºi balcon comuna Iz-
voare – Dolj - Conve-
nabil. 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 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 20 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 casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
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 scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual . Tele-
fon: 0764/779.702
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
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. Te-
lefon: 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 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 chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 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 cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 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 fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând 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
Medicinã). Telefon:
0748/102.286.
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.

Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

DIVERSE

Persoanele care deþin
informaþii unde se aflã
arhiva SMA Horezu
Poenari Dolj sunt ru-
gate sã sune la telefon:
0723/684.511.

BIOFIRE PLUS
SRL cu sediul în Cra-
iova, str. Bariera Vâl-
cii, nr. 110, judeþul
Dolj, J16/ 1934/2012,
CUI 30964407, de-
clar pierdut certifica-
tul constatator nr.
550818/ 12.11.2012
privind autorizarea
funcþionãrii la sediul
social. Se declarã nul.

Pierdut certificat con-
statator terþi emis la
data de 17.11.2014
DRICU CRISTIAN –
DRAGOª I.I. Se de-
clarã nul.

CONDOLEANÞE
Dr. Septimius Antonie
regretã nespus dece-
sul celui care i-a fost
bun prieten VIOREL
NEAÞU (BIJU). Dum-
nezeu sã-l odihneas-
cã în pace! Sincere
condoleanþe familiei
îndoliate!

COMEMORÃRI
Au trecut cinci ani
de când SORESCU
RODICA MARIANA,
judecãtor la Curtea
de Apel Craiova a tre-
cut în eternitate. Ne în-

dreptãm gândul spre
draga noastrã mamã,
soþie ºi sorã. Vibrea-
zã în sufletele noas-
tre bunãtatea ºi no-
bleþea deosebitã. Mi-
haela-Ovidia - fiicã,
Cornel - soþ ºi Lidia -
sorã. Dumnezeu s-o
odihneascã!
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Destul de ciudat programul de
pregãtire al Universitãþii Craiova în
Antalya, cu numai 4 meciuri ami-
cale în 3 sãptãmâni, dintre care
douã în ultima zi de cantonament.
Asta în condiþiile în care lotul este
numeros, de 27 de jucãtori, ºi mã-
car cei tineri puteau fi vãzuþi mai
mult în aceste meciuri de verifica-
re. Aºadar, Mangia nu-ºi stabileºte
amicale pentru a-i urmãri când are
ocazia pe jucãtorii de back-up, dar
aduce o armatã de compatrioþi pen-
tru ca aceºtia sã-i urmãreascã pe
jucãtorii de perspectivã în meciuri
de liga a treia sau de juniori! Dupã
ce au pierdut primul test al anului,

Noul stadion „Ion Oblemenco”
va gãzdui partida amicalã pe care
echipa naþionalã a României o va
disputa, pe 27 martie, contra re-
prezentativei Suediei. Primãria
Municipiului Craiova ºi-a dat acor-
dul pentru disputarea meciului pe
noul stadion al oraºului: „Suntem
onoraþi ºi încântaþi de propunerea

dumneavoastrã”. În scrisoarea de
acceptare trimisã, Primãria Muni-
cipiului Craiova a arãtat cã susþine
„ca aceastã sãrbãtoare sportivã sã
se desfãºoare în Municipiul Craio-
va, unde publicul craiovean este
cunoscut a fi mare iubitor de fot-
bal ºi evenimente sportive”. Rãz-
van Burleanu declara acum câteva

zile, când a efectuat o vizitã la Cra-
iova: „Am deschis o comunicare
cu autoritãþile locale pentru a or-
ganiza meciul cu Suedia, de pe 27
martie, la Craiova. Ne doream încã
de anul trecut sã jucãm aici, ne
dorim ºi acum, cred cã ºi autoritã-
þile locale îºi doresc, este ca ºi într-
o cãsnicie, când ambele pãrþi îºi

doresc, se face”. A doua zi, Bur-
leanu, însoþit de Geolgãu ºi Cãmã-
taru, au fost la primarul Mihai Ge-
noiu pentru a discuta despre veni-
rea naþionalei în Bãnie.

Suedia se aflã în acest moment
pe locul 18 în clasamentul FIFA/
Coca-Cola, în timp ce în aceastã
ierarhie România ocupã poziþia

40. Echipa Suediei este calificatã
la Campionatul Mondial din acest
an din Rusia, eliminând la baraj
Italia. Ultima întâlnire între cele
douã formaþii a avut loc în sfer-
turile de finalã de la Campionatul
Mondial din SUA 1994, când nor-
dicii s-au impus dupã loviturile de
departajare.

Amicalul România – Suedia se va juca la CraiovaAmicalul România – Suedia se va juca la CraiovaAmicalul România – Suedia se va juca la CraiovaAmicalul România – Suedia se va juca la CraiovaAmicalul România – Suedia se va juca la Craiova

Duminicã, de la ora 16, SCM Craiova va
juca meciul din etapa a treia a grupelor Cu-
pei EHF, în Rusia, contra lui Kuban Krasno-
dar, formaþie pregãtitã de vulcanicul antre-
nor Evgheni Trefilov. Peste o sãptã-
mânã, Kuban le va întoarce vizita cra-
iovencelor. Din pãcate, numai jocul
retur va fi televizat, pe Digisport.
Trefilov, care este ºi selecþionerul
naþionalei Rusiei, are la Kuban un lot
format exclusiv din rusoaice, iar
portarul Kalinina ºi pivotul Matlaºo-
va au participat la recentul Campio-
nat Mondial din Germania.  Kuban
este o echipã de mare tradiþie în hand-
ballul european. Înfiinþatã în 1965, a
câºtigat de douã ori Cupa Cupelor în
anii 80. Pentru a ajunge în grupele
Cupei EHF, Kuban a eliminat forma-
þia Medicinar, din Serbia, iar apoi a

Echipa din Bãnie disputã duminicã,
de la ora 16, meciul din etapa a treia

a grupelor Cupei EHF, contra lui
Kuban Krasnodar

Universitatea Craiova joacã duminicã împotriva
formaþiei poloneze Lechia Gdansk

un eºec ruºinos, contra echipei din
Liga a III-a germanã, SV Meppen,
alb-albaºtrii disputã duminicã, de la
ora 16, al doilea meci amical în sta-
giul de la Belek, contra formaþiei
poloneze Lechia Gdansk. Ocupan-
ta locului 11 din prima ligã polone-
zã este antrenatã de un galez, Adam
Owen, în vârstã de 37 de ani, ºi îi
are în lot fostul portar al Vasluiului,
slovacul Duºan Kuciak, pe fostul
mijlocaº de la Juventus, Fenerbah-
ce ºi ÞSKA Moscova, sârbul Miloº
Krasic, dar ºi pe gemenii portughezi
Marco ºi Flavio Paixao, golgheterii
echipei. Alþi strãini din lot: bulgarul
Slavcev, portughezii Joao Nunes ºi

Romario Balde, elveþianul de
Oliveira, slovacul Haraslin, ca-
nadianul Vitoria, sârbul Miloº.
Ca ºi Universitatea, Lechia be-
neficiazã de un stadion ultra-
modern, „Energa”, de 44.000
de locuri, construit pentru
Euro 2012. Lechia are în pal-
mares o singurã Cupã a Polo-
niei, în 1983.

Conducãtorii Craiovei,
incapabili sã-l convingã

pe Gãman
Deºi fundaºii au arãtat ca-

renþe îngrijorãtoare în acest
sezon, practic niciunul nefiind
„de încredere”, conducerea
clubului din Bãnie n-a reuºit sã-
l repatrieze pe Valericã Gãman,
care a semnat pentru FCSB.
Asta deºi preºedintele Universitãþii,
Marcel Popescu, era convins cã,
dacã nu vine la Craiova, Gãman va
alege o variantã externã. „Gãman e
craiovean, e un jucãtor interesant,
dar are variante mult mai bune. Îl
lãsãm sã analizeze oferte pe pieþe
mult mai forte decât România” spu-
nea Marcel Popescu. Dupã ce a ter-
minat de analizat „pieþe mult mai
forte”, Gãman (28 de ani), rãmas
liber de contract dupã despãrþirea
de Karabukspor, a fost ofertat de
FCSB ºi va juca în România.

Calancea, chemat la naþionala
Moldovei

Goalkeeperul Universitãþii Cra-

iova, Nicolai Calancea, va îmbrã-
ca din nou tricoul naþionalei sale
peste câteva zile. Ignorat la ulti-
mele acþiuni ale reprezentativei
Moldovei în ultimul an, portarul
în vârstã de 31 de ani va face
joncþiunea cu restul colegilor de
la naþionalã chiar în Antalya, pe 25
ianuarie. Absent la meciul cu Mep-
pen, Calancea va rata astfel ºi par-
tidele cu Zaglebie Lubin ºi Ludo-
goreþ Razgrad, din ultima zi de can-
tonament. Practic, goal-keeper-ul
moldovean a fost în Antalya nu-
mai pentru antrenamente ºi un
meci amical, cel cu Lechia, asta
în cazul în care va fi folosit ºi în
acesta. Ciudat, dar pe site-ul ofi-

cial al Universitãþii ºtirea este pre-
zentatã ca o veste bunã, deºi
portarul iese practic din progra-
mul echipei. Cel mai probabil, ofi-
cialii Craiovei vor sã scape de
portar ºi astfel îi oferã ºansa de a
fi vãzut în meciuri ale naþionalei,
altfel nu i-ar fi permis sã plece de
la echipã într-o perioadã în care
nu existã date UEFA pentru astfel
de acþiuni. Oricum, ciudatã che-
marea lui Calancea la naþionalã,
mai ales cã portarul face un se-
zon modest la Universitatea. Jo-
curile amicale pe care le va dis-
puta naþionala Moldovei sunt cu
Coreea de Sud, pe 27 ianuarie ºi
cu Azerbaidjan, pe 30 ianuarie.

trecut de compatrioatele de la Astrahanoci-
ka, dupã o dublã dramaticã, în care diferen-
þa a fost de un gol în favoarea echipei lui
Trefilov. Meciul Kuban – SCM Craiova se
va disputa în Sala „Olimp”, care are 3.000
de locuri, ºi va fi condusã de o brigadã de
arbitri azeri, observatorul fiind lituanian, iar
aceasta ar putea fi o problemã pentru echi-
pa lui Burcea, toþi oficialii jocului fiind prac-
tic din fosta URSS. Dupã douã etape din

grupa A, clasamentul se prezintã
astfel: 1. Brest 4 puncte (golaveraj
53-44), 2. SCM Craiova 2 puncte
(golaveraj 45-42), 3. Kuban 2
puncte (golaveraj 45-48), 4. Ran-
ders 0 puncte (golaveraj 37-46).

În drum spre Rusia, craiovencele
l-au demis pe Buceschi

Ceea ce trebuia sã fie unul din-
tre derby-urile Ligii Florilor, Coro-
na Braºov – SCM Craiova, a fost o
demonstraþie de forþã a grupãrii din
Bãnie, care s-a impus cu 29-18, la
pauzã 15-9, în meciul din penulti-
ma etapã a turului, disputat în Sala
„Dumitru Popescu – Colibaºi”.
Dupã un start bun al gazdelor (3-
1), fetele lui Bogdan Burcea au ri-
postat puternic ºi ºi-au conturat vic-
toria prematur, permiþându-i antre-
norului sã le utilizeze ºi pe jucãtoa-
rele tinere, pe final. Din pãcate, Ana
Maria Þicu a suferit o entorsã ºi va
lipsi în perioada urmãtoare. Bogdan
Burcea ºi-a învins astfel fosta echi-

pã, pe care a pregãtit-o preþ de douã se-
zoane. În urma acestei înfrângeri severe în
faþa Craiovei, antrenorul Coronei, Costicã
Buceschi, a fost demis, iar trei jucãtoare
din lot au fost puse pe liber. Au jucat pen-
tru SCM Craiova: Dumanska, Stanciu
(portari), Florianu 10 goluri, Klikovac 6,
Rãdoi 4, Ardean 3, Vizitiu 3, Nikolic 2, Tu-
dor 1, Popescu 1, Trifunovic, ªelaru, Stoi-
can, Colac. SCM Craiova acumuleazã 26
de puncte ºi este pe locul 3 în clasamentul
Ligii Florilor. În ultima etapã a turului, SCM
Craiova va juca pe teren propriu cu Dunã-
rea Brãila, miercuri, 24 ianuarie, de la ora
18.30 (în direct la TVR HD).
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