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- Popescu este sub papucul
nevestei, pentru cã nu i-a dat
papucii.

OFF-uri de GABRIEL
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Ieri, la sediul Inspectoratului de
Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj, a avut
loc analiza activitãþii poliþiºtilor dol-
jeni în anul 2017. Alãturi de poli-
þiºti, la prezentarea bilanþului, au
fost Dan Narcis Purcãrescu, prefec-
tul judeþului Dolj, Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
Mihail Genoiu, primarul Craiovei,
comisarul-ºef Stochici Radu, direc-
torul Centrului Operaþional din ca-
drul Inspectoratului General al Po-
liþiei Române, dar ºi reprezentanþi
ai Parchetelor ºi instanþelor de ju-
decatã, precum ºi alþi parteneri în
lupta împotriva criminalitãþii de la
S.R.I., Jandarmerie, ISU, conducã-
tori de instituþii teritoriale ale MAI,
la nivelul judeþului Dolj.
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Guvernul VioricaGuvernul VioricaGuvernul VioricaGuvernul VioricaGuvernul Viorica
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Guvernul Viorica Dãncilã, pri-
mul din istoria þãrii condus de o
femeie, e de fapt guvernul Mihai
Tudose „îmbunãtãþit”, cu câteva
plombe, poate inspirate, poate nu.
Rãmâne de vãzut. Au rãmas nea-
tinºi miniºtrii de la Justiþie, Exter-
ne, Interne, Apãrare, Agriculturã,
Muncã, Dezvoltare Regionalã ºi
Administraþie Publicã, Mediu ºi s-
au înlocuit miniºtrii de la Finanþe-
le Publice, Sãnãtate, Culturã, Edu-
caþie, Cercetare ºi Inovaþie, Ape ºi
Pãduri, Economie, Transporturi,
Turism, Fonduri Europene, Sport,
Relaþia cu Parlamentul, Partene-
riat Strategic, IMM-uri.
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Parlamentarii au fost convo-

caþi, ieri, în sesiune extraordi-
narã, pentru a da votul de înves-
titurã guvernului Viorica Dãnci-
lã. Astfel, al treilea guvern PSD-
ALDE a trecut de Parlament cu
282 de voturi „pentru” ºi 136
„împotrivã”. Premierul desem-
nat Viorica Vasilica Dãncilã a
declarat, în discursul din Parla-
ment, cã va renunþa sãptãmâna
aceasta la formularul 600 ºi apoi
la altele. Din punct de vedere po-
litic, Dãncilã a þinut sã spulbere
speculaþiile legate de subordona-
rea sa faþã de Liviu Dragnea ºi a
anunþat cã singura entitate faþã
de care va rãspunde guvernul
sãu va fi cea parlamentarã. „Nu
aº vrea sã mã raportez la ceilalþi
premieri, ci la mine, voi urmãri
cu stricteþe fiecare punct al pro-
gramului de guvernare ºi voi în-
cerca sã am o relaþie bunã cu fie-
care ministru. Voi colabora cu
fostul premier Mihai Tudose. Nu
voi întrerupe un lucru bun nu-
mai pentru cã a fost altcineva
înainte”, a spus Viorica Dãncilã.
La ºedinþa comunã de plen ºi-au
înregistrat prezenta 352 de par-
lamentari, pentru validarea nou-
lui Guvern fiind nevoie de un
numãr de 233 de parlamentari.
Ceremonia depunerii jurãmân-
tului de învestiturã de cãtre
membrii Guvernului Dãncilã s-
a desfãºurat asearã, la Palatul
Cotroceni. Prima ºedinþã a nou-
lui guvern va avea loc mâine.
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„Minutul unui ministru este prea
scump pentru a petrece ore în ºir
cãlãtorind cãtre diverse ºantiere”

Ministrul propus pentru Transpor-
turi, Lucian ªova, a declarat ieri, cã nu
este de acord cã ar trebui sã viziteze des
ºantierele, aºa cum au promis predece-
sorii sãi, pentru cã ”minutul unui minis-
tru e prea scump pentru a petrece ore în
ºir cãlãtorind cãtre diverse ºantiere”. „Eu
apreciez cã minutul unui ministru al Trans-
porturilor este prea scump pentru a pe-
trece ore în ºir cãlãtorind cãtre diverse
ºantiere”, a declarat Lucian ªova, pro-
punerea PSD pentru funcþia de ministru
al Transporturilor. El a spus cã secretarii
de stat trebuie sã stea mai mult pe teren.
„Apreciez cã ºefii de companii trebuie
sã-ºi foloseascã aparatele imense pe care
le au la dispoziþie pentru monitorizarea
de o manierã preventivã a ceea ce se
întâmplã pe ºantiere, astfel încât sã evi-
tãm situaþii ca atunci , sigur, în conformi-
tate cu procedurile, când ajungem la re-
cepþie, sã vedem cã existã neconformi-
tãþi ºi sã ne pregãtim sã privim la seg-
mente de autostradã aparent gata, dar
care nu ar putea fi folosite imediat”, a mai
spus ªova. Comisiile permanente pentru
Politicã economicã, reformã ºi privatizare,
respectiv Industrii ºi servicii din Parlament
l-au validat, ieri, pe Lucian ªova, cu 32 de
voturi „pentru” ºi 11 „împotrivã”.

Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii:
Prioritatea este rezolvarea
problemei medicilor rezidenþi

Ministrul desemnat al Sãnãtãþii, Sori-
na Pintea, a declarat dupã audierile din
comisie cã prioritarã este rezolvarea pro-
blemele legate de medicii rezidenþi, iar în
ceea ce priveºte legea vaccinãrii, doreº-
te sã aducã anumite modificãri dupã ce
va purta discuþii cu ONG-uri ºi cu aso-
ciaþii de pacienþi. “Voi rezolva problema
medicilor rezidenþi pentru cã, în ultimele
zile, am primit o grãmadã de mail-uri ab-
solut pertinente ºi cred cã este un lucru
care necesitã o urgentã rezolvare. Voi
avea o discuþie cu comisiile din sãnãtate
cred cã mâine, poimâine, cât mai urgent
ºi am în minte douã soluþii care vor fi
benefice ºi vor rezolva problema, permi-
teþi-mi sã nu declar acum”, a explicat So-
rina Pintea, dupã ce a primit avizul pozi-
tiv din partea comisiei din Parlament. În
ceea ce priveºte legea vaccinãrii, Pintea
a subliniat cã va avea mai multe discuþii
cu asociaþiile de pacienþi ºi cu ONG-urile,
urmând sã fie aduse anumite modificãri
la actuala formã a proiectului. De aseme-
nea, Sorina Pintea a declarat cã este ne-
voie de o nouã lege a transplantului, dar
ºi de mai multã transparenþã ºi legalitate.
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Cehia: Miloº Zeman rãmâne preºedinte!Cehia: Miloº Zeman rãmâne preºedinte!Cehia: Miloº Zeman rãmâne preºedinte!Cehia: Miloº Zeman rãmâne preºedinte!Cehia: Miloº Zeman rãmâne preºedinte!
„Der Spiegel”, hebdomadar german, a titrat

fãrã ambiguitãþi: „Populistul rãmâne în post”.
Miloº Zeman, 73 de ani, a fost reales sâmbãtã,
pentru încã 5 ani, preºedinte al Republicii Ce-
hia, cu 51,4% din voturi, în turul secund, de-
vansându-l pe contracandidatul sãu, Jifi Dra-
hos (48,6%), 68 de ani, reprezentant al socie-
tãþii civile, s-a spus, un fost chimist cu reputa-
þie, preºedinte al Academiei de ªtiinþe, lipsit însã
de experienþã politicã. Þarã a Europei Centrale,
membrã a NATO ºi UE, Cehia are 10,5 milioa-
ne locuitori. ªi a fost consideratã un model
pentru restul þãrilor din Europa rãsãriteanã. Fi-
gurã a tranziþiei politice în 1989, mai întâi pre-
ºedinte al Parlamentului, apoi premier (1998-

2002), apoi primul preºedinte ales prin sufra-
giu universal, în 2012, Miloº Zeman este cãsã-
torit cu fosta sa secretarã, cu 20 de ani mai
mare decât fiica sa ºi rezultatul alegerilor prezi-
denþiale de sâmbãtã constituie o victorie pentru
forþele de extremã dreaptã, anti-imigraþioniste,
care ar putea reorienta politica þãrii într-o di-
recþie anti-occidentalã, rezumã „The Guardian”.
Suporter declarat al preºedintelui rus, Vladimir
Putin, favorabil consolidãrii relaþiilor cu China,
Miloº Zeman a cerut referendum pe apartenenþa
þãrii sale la UE ºi NATO, scrie acelaºi cotidian
britanic. Calul sãu de bãtaie, în campania elec-
toralã, a fost anti-imigraþia. Victoria lui Miloº
Zeman reprezintã o satisfacþie pentru actualul

premier ceh, miliardarul Adrezj Babis, ºeful unei
miºcãri populiste, care are probleme în forma-
rea Guvernului, ºi din cauza unor acuzaþii de
deturnare de fonduri care planeazã asupra sa,
dar mai are dreptul la o încercare, în Parla-
ment. În dezacord cu UE, cu Bruxelles-ul, pe
cotele de imigranþi, ºi inclusiv sancþiunile con-
tra Rusiei, Miloº Zeman nu ºi-a ascuns euros-
cepticismul, reprezentând o antitezã, aproape
perfectã, la „fostul preºedinte-scriitor” Vaclav
Havel. El calificã fluxul de imigranþi spre Euro-
pa „o invazie organizatã”, propice atacurilor
teroriste ºi alegerea sa reprezintã un bobârnac
dat Bruxelles-ului, dar ºi elitelor liberale pra-
gheze, care sperau sã scape de el.

MIRCEA CANÞÃR

Ministrul Muncii, Olguþa Vasiles-
cu, a declarat, ieri, în cadrul comisii-
lor reunite din Parlament privind avi-
zarea viitorilor miniºtri, cã de la 1
martie 2018 medicii vor avea salarii
comparabile cu cele din Occident.
„De ce au plecat tinerii din România?
Pentru cã în altã þarã au gãsit un loc
de muncã mai bine plãtit. Ori, este
exact ceea ce ne-am propus ºi este
exact ceea ce facem de un an de zile,
sã creºtem salariile din sectorul bu-
getar ºi am forþat ºi sectorul econo-
mic sã aibã o majorare de salarii. Dacã
în sectorul bugetar a fost o majorare
de 22%, ºi în sectorul economic a fost
o majorare de 14% pe medie. Ceea ce
am început trebuie sã continuãm,
dacã vrem ca tinerii sã se întoarcã în
România”, a declarat ministrul Mun-
cii, Olguþa Vasilescu.

Întrebatã dacã salariile medicilor

Ministrul propus pentru Apãrare, Mihai Fifor, a
precizat, ieri, la audierea sa de cãtre comisiile de
specialitate ale Parlamentului, cã are în vedere lan-
sarea unui program de înzestrare a Forþelor Navale
cu un submarin produs într-un ºantier românesc.
„Trebuie sã întãrim capabilitãþile militare la Marea
Neagrã. Acest an va fi anul înzestrãrii Forþelor Na-
vale Române pentru cã este foarte mare nevoie de
modernizare la Forþele Navale. Cred cã este un pro-
gram extrem de ambiþios cel pe care ne propunem

Forþele Navale Române, înzestrate cu un submarin produs într-un ºantier românesc
sã-l lansãm ºi sã-l ducem pentru aprobare în CSAT
ºi în Parlament – programul înzestrãrii Forþelor Na-
vale cu un submarin, deci cu capacitãþi de luptã
submarine, un lucru care ar putea sã readucã Forþe-
le Navale în zona de principal actor, principal jucã-
tor la Marea Neagrã, cum de altminteri ne dorim sã
fim ca Armatã românã în ansamblu”, a spus Fifor.

El a spus cã programul este pe termen mediu,
iar submarinul va fi produs în România. „ªtiu cã
poate pãrea puþin stranie aceastã chestiune. Ar-

mata are încã în dotare submarinul Delfinul pentru
exerciþii ºi, prin urmare, nu cred cã e nimic specta-
culos în ideea de a putea sã derulãm un astfel de
program pe termen mediu cu producþie a unei ast-
fel de capacitãþi într-un ºantier naval românesc”, a
adãugat Fifor.

Mihai Fifor, ministrul propus la ministerul Apã-
rãrii Naþionale (MApN), a primit, ieri-dimineaþã, aviz
pozitiv în comisia de specialitate din Parlament, cu
21 de “voturi” pentru ºi 8 “împotrivã”. 

Lia Olguþa Vasilescu: De la 1 martie 2018, medicii vor avea salarii
comparabile cu cele din Occident

au scãzut de la 1 ianuarie 2018, Vasi-
lescu a precizat cã este exclus, ba
din contrã, salariile medicilor vor
creºte. „Prin Legea salarizãrii, cresc
salariile, de altfel s-au pãstrat ºi toa-
te sporurile ºi s-a discutat cu sindi-
catele ( n.r. – din Sãnãtate) ce se va
întâmpla ºi cu gãrzile. Deci exclus
sã fie vreo scãdere a medicilor, ba
mai mult, de la 1 martie vor avea sa-
larii chiar comparabile cu cele din
Occident”, a precizat ministrul.

Pe de altã parte, Olguþa Vasilescu
a mai spus cã salariile mai multor bu-
getari au scãzut, prin prisma Legii
salarizãrii unitare. „Prin Legea salari-
zãrii unitare s-a uniformizat sistemul
ºi se va uniformiza în continuare pânã
în anul 2022. Sunt salarii care scad la
bugetari. Lucru pe care nu l-am as-
cuns niciodatã. Eu m-am sãturat de
câte ori am desenat acea piramidã în

care am spus cã 60% din salarii cresc,
dar în vârf sunt 3% dintre salariile
bugetarilor care vor scãdea, pentru
cã nu aveam cum sã îi aducem pe
ceilalþi funcþionari la nivelul lor, din
moment ce aceºti bugetari aveau sa-
larii peste nivelul miniºtrilor sau al
preºedintelui. Ca atare, aºa numiþii

bugetari de lux trebuiau aduºi cu pi-
cioarele pe pãmânt”, a mai precizat
ministrul Muncii.

Lia Olguþa Vasilescu, ministrul pro-
pus al Muncii, a primit, ieri-dimineaþã,
aviz pozitiv în comisia de specialitate
din Parlament, cu 30 de voturi “pen-
tru”, 15 “împotrivã” ºi douã abþineri.

Valentin Popa, ministrul Educaþiei, despre plagiate:
Nici legea nu prevede clar unde sã pui ghilimele
Valentin Popa, propus pentru funcþia de mi-

nistru al Educaþiei, spune cã se discutã prea
mult despre plagiate fiind umbrite astfel valori-
le învãþãmântului românesc, în condiþiile în care
nici legea nu prevede exact unde se pun ghili-
melele. “Am avut întotdeauna absolvenþi extra-
ordinari care au plecat în strãinãtate. Este pãcat
cu umbrim valorile învãþãmântului prin scoate-
rea în evidenþã a unor elemente nu atât de im-
portante, precum cum ar fi plagiatele. Vorbim
mult prea mult despre de 0,1% din tezele de
doctorat care ar fi plagiate”, a declarat Valentin

Popa, dupã audierea din comisia parlamentarã,
unde a primit aviz pozitiv pentru funcþia de mi-
nistru al Educaþiei.

Popa spune cã nici legea nu este foarte clare
în domeniul plagiatelor. “Nici legea dupã care ar
trebui sa îi condamnãm nu este chiar perfectã,
nu prevede legea cã trebuie ghilimele la un text
pe care îl preluãm, sau citarea imediatã dupã el,
deºi azi cercetãtorii noºtri aºa fac. Nici eu nu am
învãþat în facultate sã fac în acest mod, citarea
era la final, dar nu sã o faci imediat lângã text”, a
mai spus ministrul propus al Educaþiei.

Rectorul Universitãþii din Bucureºti ºi fost ministru al Educaþiei, Mir-
cea Dumitru, a anunþat cã demisioneazã din toate funcþiile pe care le ocu-
pã în cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaraþiilor fãcute de mi-
nistrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. “Vã
rog sã luaþi notã de demisia mea din toate funcþiile pe care le ocup în
cadrul CNATDCU: membru în Consiliul General, Preºedinte al Comisiei de
Filosofie, membru al Comisiei de Filosofie. Prezenþa mea în acest Consiliu
ar fi total irelevantã ºi ar induce unui observator imparþial de bunã credin-
þã falsa impresie a unui acord de fond între viziunea dumneavoastrã ºi a
mea cu privire la standardele eticii academice, în timp ce mie îmi este
evident, urmãrind declaraþiile publice de astãzi ale domniei voastre, cã aº

fi pus în situaþia de a accepta compromisuri care sunt inacceptabile”,
transmite Mircea Dumitru într-o scrisoare deschisã adresatã noului minis-
trul al Educaþiei, Valentin Popa.

«Atâta timp cât poziþia de ministru a fost geratã de un obedient membru
de partid, executant servil al poruncilor venite „de la centru”, deºi nu m-am
simþit în ordine cu mine însumi, am considerat cã nu existã - încã - o puter-
nicã incompatibilitate între, pe de o parte, faptul ca demnitarul cu cea mai
înaltã funcþie în sistemul de educaþie era un agramat lamentabil ºi un incult
irecuperabil ºi, pe de altã parte, lucrarea mea în slujba acreditãrii academice
în domeniul meu de expertizã, filosofia. Am considerat cã e o datorie pe care
o am faþã de comunitatea mea profesionalã», mai spune acesta.

Mircea Dumitru ºi-a dat demisia din CNATDCU, dupã declaraþiile ministrului legate de plagiat
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Localitatea Ostroveni este una
dintre comunele mari, bine cotate
ale Doljului. Una dintre puþinele care
nu a fost afectatã, aºa de mult, de
migraþia tinerilor, care devin forþã
de muncã ieftinã pentru agricultu-
ra altor þãri. Acesta a fost ºi este
un mare atu care motiveazã auto-
ritãþile locale sã construiascã, pas
cu pas, viitorul acestei comunitãþi.
Pornind de la aceastã realitate, pro-
iectele sunt, ºi în acest an, centra-
te pe modernizarea infrastructurii,
lucrul cel mai important pentru
orice comunitate. ªi în 2018, Pri-
mãria Ostroveni porneºte, aºadar,
la drum cu mai multe iniþiative,
menite sã ofere ºanse de dezvolta-
re pentru copiii comunei, sã creas-
cã gradul de confort pentru fiecare
gospodãrie ºi siguranþã mai mare
pe uliþele localitãþii. Existã ºi planuri
ºi mai ambiþioase: de a reînvia tra-
diþiile populare, pe care ºi le amin-
tesc foarte bine bãtrânii satului ºi
care ar fi pãcat sã disparã pentru
totdeauna în negura timpului.

Douã spaþii de agrement,
amenajate de la zero

În apropierea grãdiniþei de la
Liºteava, primarul localitãþii, Silviu
Preduº, intenþioneazã sã amenaje-
ze un spaþiu de agrement destinat

Primãria OPrimãria OPrimãria OPrimãria OPrimãria Ostroveni ºi-a stabilitstroveni ºi-a stabilitstroveni ºi-a stabilitstroveni ºi-a stabilitstroveni ºi-a stabilit
prioritãþile pentru anul acestaprioritãþile pentru anul acestaprioritãþile pentru anul acestaprioritãþile pentru anul acestaprioritãþile pentru anul acesta
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O parte din proiectele începute în
2017 vor continua, iar altele noi vor fi
demarate de Primãria Ostroveni în
cursul acestui an. Localnicii vor bene-
ficia, ºi anul acesta, de cadastru gra-
tuit pentru terenurile aflate în extra-
vilanul comunei, acþiune care a fost
începutã de Primãrie în anul trecut.
Obiectivele de infrastructurã rãmân,

însã, marile provocãri: amenajarea a
douã parcuri de agrement, reabilita-
rea unei grãdiniþe ºi a dispensarului
din Ostroveni, pietruirea de drumuri
sau modernizarea ºi extinderea ilumi-
natului stradal. Teatrul de Varã este ºi
el pe lista de prioritãþi, autoritãþile
propunându-ºi sã dea un suflu nou în-
tregului centru civic al localitãþii.

tuturor locuitorilor din sat, dar în
special copiilor care pot sã-ºi pe-
treacã acolo timpul de dupã orele
de curs. Mai ales pe timpul verii,
pãrculeþul va fi o oazã de verdea-
þã, þinând cont cã aici, în sudul ju-
deþului, temperaturile devin cani-
culare în lunile iulie-august. „In-
tenþionãm anul acesta sã amena-
jãm douã parcuri, unul la Liºteava
ºi celãlalt la Grindeni. Cel de la Liº-
teava se va regãsi chiar lângã grã-
diniþã, astfel încât, înainte ºi dupã
orele de curs, copiii ºi pãrinþii sau
bunicii sã se poatã relaxa acolo. Vom
trasa alei, vor fi ºi bãnci, chiar o
fântânã artezianã. Intenþionãm sã ilu-
minãm corespunzãtor zona ºi sã
creãm spaþii verzi, cu plante ºi flori.
La final, locul trebuit sã arate într-
un mod plãcut, scopul fiind ca lo-
calnicii sã se bucure de noul lor
pãrculeþ”, ne-a dezvãluit primarul
din Ostroveni. Dupã acelaºi model
va fi amenajat ºi celãlalt spaþiu de
agrement, cel din satul Grindeni.

Lucrãrile la grãdiniþa de la
Liºteava, în faza de licitaþie
Grãdiniþa din Liºteava se aflã ºi

ea pe lista de proiecte a autoritãþi-
lor. Investiþia a fost începutã în
anul 2017 ºi este avansatã destul
de mult. Primarul Silviu Preduº

susþine cã lucrarea a ajuns în faza
de licitaþie pentru partea de execu-
þie, ceea ce înseamnã cã s-au par-
curs toate etapele necesare cu pre-
gãtirea documentaþiei ºi se cautã
acum un constructor care sã ducã
la bun sfârºit modernizarea ºi rea-
bilitarea clãdirii. La grãdiniþa res-
pectivã sunt înscriºi mai mulþi co-
pii, care sunt împãrþiþi în douã gru-
pe. În prezent, sãlile de clasã au
geamuri termopan ºi sunt încãlzi-
te cu sobe pe lemne, fiind destul
de cãlduroase, dar autoritãþile îºi
doresc sã asigure un confort ºi mai
mare pentru micuþi. În principiu,
se doreºte amenajarea unor gru-
puri sanitare în incinta ºcolii, ast-
fel încât  copiii sã nu mai fie ne-
voiþi sã meargã la toaletele din cur-
te, chiar ºi pe timp de iarnã. Prin-

tre viitoarele dotãri, va fi ºi o salã
de festivitãþi corespunzãtoare, în
care toþi copiii sã-ºi desfãºoare
serbãrile din cursul anului ºcolar.
ªi modernizarea grãdiniþei de la
Liºteava, ca ºi reabilitarea dispen-
sarului uman din Ostroveni, se re-
alizeazã cu fonduri de la bugetul
de stat, prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL).

Teatrul de Varã, modernizat
cu fonduri europene

Teatrul de Varã din Ostroveni,
deºi este o construcþie interesan-
tã, care îºi atrage atenþia, nu a mai
fost folosit de câþiva ani. Scena din
aer liber era folositã în trecut,
atunci când oamenii sãrbãtoreau
câte un eveniment important în
viaþa comunei, dar a fost scoasã
din circuit de o bunã bucatã de
vreme. Primarul localitãþii, Silviu
Preduº, ºi-a pus în plan sã profite
de aceastã construcþie, care se
gãseºte chiar în centrul comunei

Ostroveni, pe care sã o moderni-
zeze ºi doteze cu toate instalaþiile
necesare. Practic, sã o salveze de
la distrugere ºi, odatã cu acest de-
mers, sã deschidã ºi un nou capi-
tol în tot ceea ce înseamnã tradiþii
ºi patrimoniu cultural local. Con-
cret, Primãria Ostroveni a depus
un proiect de reabilitare ºi moder-
nizare a Teatrului de Varã la Agen-
þia pentru Finanþare a Investiþiilor
Rurale (AFIR), pentru atragerea de

fonduri europene. „Întreaga clãdi-
re va fi reabilitatã ºi modernizatã,
începând de la elemente ce þin de
structura de rezistenþã ºi pânã la
amplasarea scaunelor pentru pu-
blic, amenajarea unei instalaþii de
sonorizare ºi alta pentru iluminatul

clãdirii. Parcul în care se gãseºte
Teatrul de Varã va fi reamenajat ºi
decorat sã arate frumos”, a preci-
zat primarul localitãþii. Teatrul de
Varã va fi redeschis, atunci când
vor fi gata lucrãrile ºi toate detalii-
le vor fi puse la punct, cu un eve-
niment special la care vor fi invi-
taþi toþi locuitorii din comunã.

Ansamblul folcloric
va fi reînfiinþat

Tot pentru a reînvia tradiþiile po-
pulare, la Ostroveni, anul acesta,
chiar în Anul Centenarului, va prin-
de contur un proiect de suflet al
întregii comunitãþi: un ansamblu
folcloric, format din elevi talentaþi
la dansuri ºi cântece populare.
Aceºtia vor duce mai departe obi-
ceiurile ºi datinile strãvechi, pe care
încã le mai pãstreazã în memorie
bãtrânii satului ºi care nu trebuie
date uitãrii. „Un ansamblu folcloric
a mai existat la Ostroveni. Nu ºtiu
exact din ce motive a fost desfiin-
þat, la un moment dat, dar multe
elemente de tradiþie se pãstreazã ºi
acum. Aºa cã ne dorim sã reluãm
aceastã legãturã cu trecutul nostru,
pãstrat prin cântece ºi obiceiuri de
bunicii ºi strãbunicii noºtri. Cum
putem sã facem mai frumos acest
lucru, decât încurajându-i pe cei
mai tineri ºi talentaþi copii ai noºtri
ca sã înveþe jocurile ºi cântecele de
prin partea locului, o zonã bogatã
în folclor ºi datini populare”, a mãr-
turisit primarul Silviu Preduº.
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Festivitatea a fost deschisã de
ºeful inspectoratului, comisar-ºef
Constantin Nicolescu, care a prezen-
tat analiza activitãþilor desfãºurate de
poliþiºtii doljeni pe parcursul anului

Mai exact, în urma unui scandal
pe care l-au provocat la sfârºitul
lunii decembrie, când s-au încãie-
rat cu patronul unui bar din centrul
Craiovei, Andrei Lazãr fiind înarmat
cu un cuþit, pe 9 ianuarie a.c., pro-
curorul de caz de la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova a dis-
pus faþã de Andrei Lazãr, de 30 ani,
ºi Alin Andrei Nicolae, zis Impre-
sie, de 32 ani, din Craiova, mãsura
controlului judiciar pentru 60 de zile,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
în sarcina lui Lazãr fiind reþinutã ºi
infracþiunea de portul sau folosirea
fãrã drept de obiecte periculoase.

Cei doi aveau de respectat o se-
rie de obligaþii impuse de procuror,
obligaþii pe care le-au încãlcat, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ
Dolj, care îi monitorizau, astfel cã
a fost sesizatã instanþa de judecatã:
„În urma monitorizãrii efectuate de
poliþiºti din cadrul SIC – IPJ Dolj,
cu privire la modul de îndeplinire a
obligaþiilor aferente controlului ju-
diciar, s-a stabilit cã cele douã per-
soane au încãlcat obligaþiile, as-
pecte care au fost aduse la cunoº-
tinþa instanþei de judecatã. În baza

La Tribunalul Dolj a fost trimis
rechizitoriul în care este inculpat
Antonio Sãrdaru, de 22 de ani, din
Craiova, trimis în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, pentru sãvâr-
ºirea infracþiunii de dare de mitã,
dupã ce a oferit unui echipaj de
poliþie suma de 500 euro pentru a
nu-i fi întocmit dosar penal unui
vãr, depistat conducând fãrã per-

Poliþia doljeanã ºi-a fãcut bilanþul pe anul trecutPoliþia doljeanã ºi-a fãcut bilanþul pe anul trecutPoliþia doljeanã ºi-a fãcut bilanþul pe anul trecutPoliþia doljeanã ºi-a fãcut bilanþul pe anul trecutPoliþia doljeanã ºi-a fãcut bilanþul pe anul trecut
Ieri, la sediul Inspectoratului de Poli-

þie Judeþean (IPJ) Dolj, a avut loc analiza
activitãþii poliþiºtilor doljeni în anul 2017.
Alãturi de poliþiºti, la prezentarea bilan-
þului, au fost Dan Narcis Purcãrescu, pre-
fectul judeþului Dolj, Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Mi-
hail Genoiu, primarul Craiovei, comisarul-

ºef Stochici Radu, directorul Centrului Ope-
raþional din cadrul Inspectoratului General
al Poliþiei Române, dar ºi reprezentanþi ai
Parchetelor ºi instanþelor de judecatã, pre-
cum ºi alþi parteneri în lupta împotriva cri-
minalitãþii de la S.R.I., Jandarmerie, ISU,
conducãtori de instituþii teritoriale ale MAI,
la nivelul judeþului Dolj.

2017. Au urmat alocuþiunile invitaþi-
lor, care i-au felicitat pe poliþiºti pen-
tru rezultatele obþinute ºi munca de-
pusã în slujba comunitãþii. Creºte-
rea siguranþei cetãþenilor, asigurarea

unui climat optim de ordine ºi sigu-
ranþã publicã, apãrarea drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale cetãþe-
nilor au reprezentat ºi vor continua
sã reprezinte principalele obiective ale
Poliþiei doljene, astfel cã, toate acti-
vitãþile ºi eforturile depuse de poli-
þiºtii Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Dolj au avut drept scop realiza-
rea acestora, dupã cum a precizat
comandantul unitãþii.

Principalele concluzii desprinse
din analiza indicatorilor statistici
obþinuþi de Inspectoratul de Poliþie
Judeþean Dolj în cursul anului 2017
sunt faptul cã infracþionalitatea se-
sizatã îºi pãstreazã tendinþa de scã-
dere, ajungând la cel mai scãzut ni-
vel din ultimii 5 ani, infracþionalita-
tea de naturã judiciarã fiind, de ase-
menea, într-o constantã scãdere.

Dupã cum aratã datele statistice, ºi
celelalte categorii de infracþiuni,
economico-finaciare ºi cele de altã
naturã cunosc scãderi semnificati-
ve, dupã cum au mai precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.

Festivitatea a fost încheiatã tot de
comisarul-ºef Constantin Nicolescu,
care a mulþumit poliþiºtilor pentru
eforturile depuse în anul 2017, iar la
final a acordat distincþii poliþiºtilor din
cadrul Serviciului Criminalistic pen-
tru rezultatele meritorii obþinute în
exploatarea urmelor ridicate cu oca-

zia cercetãrilor la faþa locului, reu-
ºindu-se astfel identificarea unui nu-
mãr foarte mare de autori ai faptelor
antisociale comise, precum ºi poli-
þiºtilor din cadrul Serviciului Inves-
tigaþii Criminale, pentru rezultatele
profesionale de excepþie obþinute anul
trecut. În încheiere, comandantul
Poliþiei le-a mulþumit doljenilor pen-
tru colaborarea ºi încrederea pe care
au arãtat-o faþã de poliþiºtii doljeni în
cursul anului precedent ºi i-a asigu-
rat cã ºi în acest an oamenii legii vor
fi la datorie.

Craiovenii Lazãr ºi „Impresie”Craiovenii Lazãr ºi „Impresie”Craiovenii Lazãr ºi „Impresie”Craiovenii Lazãr ºi „Impresie”Craiovenii Lazãr ºi „Impresie”
au ajuns în arestul IPJ Doljau ajuns în arestul IPJ Doljau ajuns în arestul IPJ Doljau ajuns în arestul IPJ Doljau ajuns în arestul IPJ Dolj

În cursul zilei de ieri,
poliþiºti din cadrul
Serviciului de Investi-
gaþii Criminale – IPJ
Dolj i-au depistat ºi
introdus în arestul IPJ
Dolj pe Andrei Lazãr,
de 30 de ani, ºi pe Alin
Andrei Nicolae zis
Impresie, de 32 de ani,
din Craiova, dupã ce
judecãtorii de la Tribu-
nalul Dolj au emis mandate de arestare preventivã pe numele
lor. Mãsura a fost luatã pentru cã cei doi au încãlcat obligaþiile
impuse de instanþã prin mãsura controlului judiciar.

documentaþiei prezentate de poli-
þiºti, Tribunalul Dolj a dispus
schimbarea mãsurii controlului ju-
diciar în arest preventiv. Mandate-
le de arestare preventivã au fost puse
în executare de cãtre poliþiºtii SIC
– Biroul de Supravegheri Judicia-
re, care i-au depistat pe cei doi ºi i-
au introdus în Centrul de Reþinere
ºi Arest Preventiv Dolj”, au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

Ambii craioveni sunt cunoscuþi
pentru implicarea în mai multe
scandaluri petrecute de-a lungul tim-
pului. Andrei Lazãr, fiul judecãtoa-
rei Liliana Lazãr, care a activat la
Judecãtoria Craiova pânã în octom-
brie 2010, în prezent fiind la Jude-
cãtoria Mangalia, este judecat (în
stare de libertate) pentru tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice ºi port sau
folosire fãrã drept de obiecte peri-
culoase, dupã ce, în noaptea de 13
spre 14 februarie 2016 la Casa Stu-
denþilor din Craiova, el ºi un amic
de-al sãu au înjunghiat un craiovean,
de 34 de ani. Cât despre „Impre-
sie”, acesta a fost implicat în scan-
daluri cu sãbii ºi pistoale în perioa-
da 2007 – 2009, fiind condamnat
pentru faptele respective.

Ofiþerii Direcþiei Generale
Anticorupþie (D.G.A.) –
Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj au anunþat, ieri,
cã au finalizat cercetãrile,
iar procurorii de caz din
cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au
întocmit rechizitorii prin care
au dispus trimiterea în
judecatã a celor doi bãrbaþi
(un cetãþean turc ºi un
craiovean) prinºi la începutul
acestei luni încercând sã-i mituiascã pe poliþiºtii craioveni
de la Rutierã. Dosarele se vor judeca la Tribunalul Dolj.

mis ºi sub influenþa bãuturilor al-
coolice. Mai exact, pe 9 ianuarie
a.c., Serviciul Judeþean Anticorup-
þie Dolj a fost sesizat de I.P.J. Dolj
cu privire la faptul cã un echipaj
format din doi agenþi de la Biroul
Poliþiei Rutiere, au oprit în trafic
un autoturism, condus de Moise
Sãrdaru, fãrã a deþine permis de
conducere ºi aflat sub influenþa al-

coolului. În timpul întocmirii acte-
lor de constatare, la sediul poliþiei,
s-a prezentat Sãrdaru Antonio, care
a oferit agenþilor de poliþie suma
de 500 euro, pentru a nu i se în-
tocmi dosar penal conducãtorului
auto, însã agenþii de poliþie au re-
fuzat categoric oferta, Sãrdaru fi-
ind prins în flagrant imediat dupã
ce le-a dat banii poliþiºtilor.

În plus, procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj l-au tri-
mis în judecatã, în stare de arest la
domiciliu, ºi pe Irey Erdogan, de
41 ani, cetãþean turc cu rezidenþã
pe termen lung în România, care a
fost prins în flagrant, pe 7 ianuarie
a.c., de ofiþerii D.G.A. – S.J.A.
Dolj, sub coordonarea procuroru-
lui din cadrul Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, în timp ce ofe-
rea suma de 350 lei unui echipaj
alcãtuit din doi agenþi de poliþie din
cadrul Poliþiei Municipiului Craio-
va – Biroul Poliþiei Rutiere, pentru
a nu fi sancþionat contravenþional
ºi a nu i se reþine permisul de con-
ducere auto. Acesta fusese depistat
conducând un autoturism cu vite-
za de 86 km/orã, iar ca urmare a
testãrii cu etilotestul s-a stabilit o
concentraþie de 0,09 mg/l alcool
pur în aerul expirat.
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Guvernul Viorica Dãncilã: Lung prilej de vorbe ºi de ipoteze!
MIRCEA CANÞÃR

Guvernul Viorica Dãncilã, primul din is-
toria þãrii condus de o femeie, e de fapt
guvernul Mihai Tudose „îmbunãtãþit”, cu
câteva plombe, poate inspirate, poate nu.
Rãmâne de vãzut. Au rãmas neatinºi mi-
niºtrii de la Justiþie, Externe, Interne, Apã-
rare, Agriculturã, Muncã, Dezvoltare Re-
gionalã ºi Administraþie Publicã, Mediu ºi
s-au înlocuit miniºtrii de la Finanþele Pu-
blice, Sãnãtate, Culturã, Educaþie, Cerce-
tare ºi Inovaþie, Ape ºi Pãduri, Economie,
Transporturi, Turism, Fonduri Europene,
Sport, Relaþia cu Parlamentul, Parteneriat
Strategic, IMM-uri. Opoziþia, aºa cum îi
stã bine, a criticat noua componenþã a Gu-
vernului, dar la fel procedase ºi anterior la
audierea membrilor guvernului Mihai Tu-
dose. La audieri a fost un maraton al bâl-
belor, îndeosebi din partea „bobocilor”.
Cele mai vehemente critici s-au îndreptat
însã împotriva noului ministru de la Edu-

caþie, Valentin Popa, rectorul Universitãþii
„ªtefan cel Mare” din Suceava, cu o ve-
chime de 25 de ani în educaþie, cercetãtor
în domeniul ºtiinþei calculatoarelor, fãcut
„agramat”, pentru o greºealã sau câteva,
de exprimare, dintr-o neatenþie supãrãtoa-
re. Sigur cã nu ne este indiferentã non-
acurateþea limbii române, în care se ex-
primã ministrul Educaþiei Naþionale. ªi sunt
regretabile bâlbele sale. S-a întâmplat însã
un lucru neobiºnuit: mai mulþi rectori din
þarã, mai exact 45, printr-o scrisoare des-
chisã ºi-au exprimat susþinerea pentru no-
minalizarea lui Valentin Popa, întrucât oferã
„un climat potrivit pentru performanþã în
dezvoltarea profesionalã”. Ce sã mai spu-
nem într-un asemenea context? De ce nu
i-au fãcut „galerie” Ecaterinei Andrones-
cu, fiindcã ºi numele acesteia s-a aflat în
„cãrþi”? Greu de dat un rãspuns. Un cec
în alb noului guvern l-a acordat CExN al

PSD ºi apoi Parlamentul prin învestire, dar
criticile opoziþiei au pãrut oricum dispro-
porþionate ºi pe alocuri bazate pe ches-
tiuni frivole, puþin semnificative, oricum,
insuficient convingãtoare. La Comisia pen-
tru buget, finanþe, bãnci, unde a fost au-
diat Eugen Teodorovici, propus ministru
de Finanþe, o doamnã deputat, dupã ce îl
acuzase la mijlocul lunii trecut de hãrþui-
re, „în special femei”, a continuat recita-
lul. Lista de membri ai Guvernului, sus-
pusã Parlamentului, n-are „penali”, chiar
dacã atât Rovana Plumb, cât ºi Viorel ªte-
fan, au beneficiat, anterior, de susþinerea
Parlamentului, care a refuzat cererea DNA
de ridicare a imunitãþii lor parlamentare.
Dar nu numai la noi se poartã astfel de
discuþii. Sã nu ne facem griji. În Franþa,
de pildã, Gerald Darmian, ministru impor-
tant în cabinetul condus de Edouard Phi-
lippe, este acuzat în aceste zile de un viol

comis în 2009 ºi un grup de militante fe-
ministe a cerut demiterea, apãrat fiind, cu
vehemenþã, de secretarul de stat pentru
egalitatea femeilor ºi bãrbaþilor, Marlene
Schiappa, care a spus cã beneficiazã de
prezumþia de nevinovãþie. Mai mult, în
weekend, ministrul Justiþiei, Nicolle Bel-
loubert, o femeie, a spus cã poate rãmâne
în funcþie. Sã revenim: alcãtuirea noului
guvern a durat mai mult decât era de aº-
teptat. Cu 282 de voturi „pentru” ºi 136
„contra” a fost binecuvântat de Parlament.
Dacã se va dovedi unul mai bun, adicã mai
pragmatic, cu atenþie sporitã pe domeniile
Educaþiei ºi Sãnãtãþii, de pildã, atunci în-
seamnã cã s-a justificat demolarea celui
precedent. Altfel, nicio argumentare nu va
sta în picioare, ºi totul se va deconta de
actuala alianþã aflatã la guvernare. Care nu
poate sã mai invoce nicio scuzã, dupã atâ-
tea încercãri fãcute.

Reprezentanþii Serviciului Te-
ritorial al Poliþiei de Frontierã
(STPF) Dolj au anunþat cã, ieri-
dimineaþã, în jurul orei 7.30, la

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
Punctului de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au depistat, ieri, o feme-
ie care a încercat sã intre fraudulos în
România, prezentând la controlul de

frontierã documentele de identitate
aparþinând altei persoane. Femeia a
fost predatã poliþiºtilor de frontierã
bulgari în vederea dispunerii mãsuri-
lor legale.

Punctul de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat, judeþul Dolj, s-a
prezentat pentru a intra în þarã,
cãlãtorind într-un autoturism

condus de un cetãþean german,
o femeie care a prezentat la con-
trolul de frontierã un paºaport
eliberat de autoritãþile siriene ºi
un permis de ºedere în Germa-
nia. La verificarea documente-
lor de cãlãtorie, echipa comunã
de control, formatã din poliþiºti
de frontierã români ºi bulgari, a
constatat faptul cã existau dife-
renþe de fizionomie între persoa-

na prezentã la controlul de fron-
tierã ºi fotografia din documen-
tele de cãlãtorie.

Cu ocazia cercetãrilor preli-
minare, nu au fost descoperite
alte documente de identitate, iar
persoana respectivã a refuzat sã
dea declaraþii pentru stabilirea
adevãratei identitãþi. „Poliþiºtii
de frontierã au procedat la în-
treruperea cãlãtoriei persoanei

în cauzã, iar conform protoco-
lului româno-bulgar privind
controlul comun la trecerea fron-
tierei, aceasta a fost preluatã de
autoritãþile bulgare în vederea
continuãrii cercetãrilor ºi dispu-
nerii mãsurilor legale ce se im-
pun”, a declarat comisar Dãnuþ
Rudãreanu, purtãtorul de cuvânt
al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN

Zonele umede (râuri, lacuri,
bãlti, mlaºtini) sunt componente
ale patrimoniului natural cu mare
valoare economicã, esteticã si de
agrement. La acestea se adaugã
incontestabila valoare ecologicã,
ele asigurând sursele trofice ºi
habitatul multor specii de plante
ºi animale, nevertebrate ºi verte-
brate.

Distrugerea ºi degradarea
zonelor umede, ca urmare a
intervenþiei umane, fragmentarea
ºi pierderea lor au generat cele
mai serioase ameninþãri privind
supravieþuirea florei ºi faunei
specifice acestor ecosisteme.
Conºtientã cã, în fapt, conserva-
rea zonelor umede, cu întreaga
lor biodiversitate poate fi asigura-
tã numai printr-o acþiune interna-
þionalã constantã, organizaþia

Comunicãri ºi eseuri cu mesaje
ecologice, la Muzeul Olteniei

Muzeul Olteniei – Secþia de ªtiinþele Na-
turii va organiza mâine, 31 ianuarie, ora
11.00, la sediul din strada „Popa ªapcã” nr.
8, manifestarea cultural-educativã „Zonele
Umede – O lume de descoperit”, realizatã în

cadrul proiectului educaþional „Muzeul – o
ºcoalã altfel”.  Activitatea este organizatã ºi
coordonatã de muzeograf dr. Olivia Ciobo-
iu, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Cos-
tin D. Neniþescu”.

UNESCO a încheiat la Ramsar, în
Iran, la 2 februarie 1971, Con-
venþia asupra Zonelor umede, de
importanþã internaþionalã, în
special ca habitat al pãsãrilor
acvatice la care a aderat ºi
România prin legea 5 din 25
ianuarie 1991.

Pentru a asigura conservarea
biodiversitãþii acestora sunt
necesare cercetãri ºtiinþifice
minuþioase privind inventarul
florei ºi faunei, identificarea
factorilor distructivi, urmatã de
promovarea mãsurilor de prote-
jare ºi conºtientizarea publicã
privind valoarea resurselor
naturale ºi folosirea raþionalã a
acestora. Prin urmare, ele
constituie veritabile resurse
ºtiinþifice ºi economice, necesi-
tând un regim special de ocroti-

re ºi conservare, deziderat
urmãrit de instituþiile implicate în
educaþia ecologicã ºi protecþia
mediului.

Cu ocazia acestui eveniment, la
Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei se va desfãºura
manifestarea „Zonele Umede – O
lume de descoperit”. Programul
va cuprinde comunicãri ºi eseuri
cu mesaje ecologice prezentate de
elevi de la Colegiul Tehnic „Costin
D. Neniþescu” din Craiova –
domeniul protecþia mediului
(îndrumaþi de profesorii de
specialitate Iulia Cristea, Sabina
Tudora, Melania Streinu, Larisa
Pãun ºi Amelia Gorun) ºi dezbate-
rea „Protecþia ºi utilizarea
durabilã a zonelor umede, în
contextul schimbãrilor climatice”.

MAGDA BRATU
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Setul de instrumente identificã
cinci prioritãþi pentru elaborarea de
strategii de integrare pe termen
lung holistice ºi eficiente: primirea;
educaþia; gãsirea unui loc de mun-
cã; gãsirea unei locuinþe ºi accesul
la serviciile publice. Totodatã sunt
enumerate cele mai presante pro-
vocãri care fac obiectul acestor
cinci prioritãþi ºi propune mãsuri
de sprijin adecvate, fiecare fiind
corelatã cu fondul UE corespun-

Cu aceastã ocazie, rectorul Universitãþii
din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spînu, ºi
rectorul Universitãþii din Ruse, prof. dr. Ve-
lizara Pencheva, vor semna un parteneriat

România este una dintre principalele des-
tinaþii de pe ruta dunãreanã. Proiectul “Road
Trip” include patru circuite diferite: dunãrean,
mediteranean, atlantic ºi baltic, în total circa
12.000 de km. Câte douã persoane vor fi se-
lectate pentru a porni în expediþie pe fiecare
dintre cele patru rute. Cãlãtoriile se vor des-
fãºura în perioada primãvarã – varã 2018.

Persoanele care vor sã se înscrie trebuie
sã aibã vârsta cuprinsã între 18 ºi 30 de ani.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Îmbunãtãþirea managementului comun
al riscului în regiunea transfrontalierã

Proiectul “Road Trip”
include patru circuite diferite
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Comisia Europeanã a publicat sãptãmâna trecutã,
o seri de instrumente destinate autoritãþilor naþionale
ºi regionale cu scopul de a le ajuta sã elaboreze
strategii ºi proiecte de integrare a migranþilor ºi sã
identifice resursele UE disponibile. Acestea contribuie
la definirea unor strategii locale de integrare, sprijinite
prin resurse ale UE utilizate concertat ºi încadrate în
actuala perioadã bugetarã 2014-2020.

zãtor. „Uniunea Europeanã are
ambiþia de a transforma provoca-
rea reprezentatã de migraþie într-o
oportunitate pentru societãþile ºi
economiile noastre. Acest set de
instrumente aduce un mic aport la
concretizarea acestei ambiþii; el va
contribui la integrarea cu succes a
migranþilor la nivel local, spriji-
nitã de UE ºi de resursele sale.”, a
sublinat Comisarul pentru politica
regionalã, Corina Creþu.

Proiecte în domeniul integrãrii
De exemplu, în domeniul edu-

caþiei, se pot utiliza împreunã dife-
rite fonduri ale UE pentru ca ºcoli-
le sã fie mai favorabile incluziunii
ºi mai puþin segregate. Prin Fon-
dul European de Dezvoltare Regio-
nalã (FEDR) pot fi finanþate uni-
tãþi de învãþãmânt modernizate ºi
accesibile. Fondul social european
(FSE) ºi Fondul pentru azil, migra-
þie ºi integrare pot sprijini acþiuni
speciale de formare a cadrelor di-
dactice care sã le ajute la comba-
terea abandonului ºcolar, în timp
ce Fondul de ajutor european des-
tinat celor mai defavorizate persoa-
ne (FEAD) poate oferi ajutor ma-
terial studenþilor ºi elevilor cu difi-
cultãþi materiale. Statele membre ºi
regiunile din UE au o la dispoziþie
o gamã largã de instrumente de fi-
nanþare din partea Uniunii Europe-
ne pe care le pot folosi pentru a
sprijini diferite tipuri de proiecte în
domeniul integrãrii. Acestea includ
fondurile structurale ºi de investi-
þii europene (fondurile ESI), FA-
MI sau FEAD. 

Furnizorii de educaþie ºi formare
Deºi responsabilitatea pentru

integrare revine în primul rând sta-
telor membre, Uniunea Europea-
nã a stabilit în cadrul Planului de
acþiune privind integrarea din
2016 mãsuri pentru încurajarea ºi
sprijinirea statelor membre în
eforturile lor de a promova inte-
grarea resortisanþilor þãrilor terþe.
Aceste mãsuri includ ºi instrumen-
te de finanþare specifice care
abordeazã coeziunea economicã ºi
socialã între statele membre. În

plus, una dintre acþiunile din ca-
drul Noii agende pentru compe-
tenþe în Europa include înfiinþa-
rea Instrumentului european de
stabilire a profitului de competen-
þe al resortisanþilor din þãrile ter-
þe, un instrument offline ºi online
care va face posibilã prezentarea

de cãtre resortisanþii þãrilor terþe
a competenþelor, calificãrilor ºi
experienþei dobândite într-o ma-
nierã care sã fie bine înþeleasã de
cãtre angajatorii, furnizorii de edu-
caþie ºi formare ºi organizaþiile care
lucreazã cu migranþi din întreaga
Uniune Europeanã.

Astãzi, ora 9.30, în Aula Mihai I
al României (Universitatea din
Craiova), are loc Conferinþa finalã
a proiectului „Managementul
riscurilor pentru infrastructuri de
mari dimensiuni în zona transfron-
talierã România Bulgaria”.

de colaborare între cele douã instituþii de în-
vãþãmânt superior.

În perioada februarie 2016 - februarie 2018
Asociaþia Românã pentru Transfer Tehnolo-
gic ºi Inovare - ARoTT a implementat pro-
iectul „Managementul riscurilor pentru infras-
tructuri de mari dimensiuni în zona transfron-
talierã România-Bulgaria”, Cod Proiect
15.3.1.017, Cod e-MS 23, în parteneriat cu
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
pentru Fizicã ºi Inginerie Nuclearã „Horia
Hulubei” (IFIN-HH) – Partener Lider, Uni-
versitatea „Angel Kanchev” Ruse ºi Centrul

Inovativ de afaceri INNOBRID-
GE Ruse, în cadrul Programului
INTERREG V-A România-Bulga-
ria, Axa prioritarã nr. 3: O regiune
sigurã, Obiectivul specific 3.1:
Îmbunãtãþirea managementului
comun al riscului în regiunea
transfrontalierã. 

Proiectul are drept obiectiv prin-
cipal reducerea riscurilor calcula-
te, generate de Infrastructurile de
Mari Dimensiuni publice ºi priva-
te, prin creºterea nivelului de ac-
ceptare social-economicã a In-
frastructurilor de Mari Dimensi-
uni existente ºi viitoare în zona
transfrontalierã România-Bulgaria.

Tinerii din Europa
se pot înscrie pen-
tru o cãlãtorie cu
minibus-ul cãtre
diferite destinaþii,
pentru a vizita locuri
ºi peisaje interesan-
te ºi obiective
reabilitate cu fon-
duri europene,
precum ºi pentru a-i
cunoaºte mai bine
pe cei ce trãiesc zi
de zi acolo. Proiec-
tul este o iniþiativã a
Direcþiei Generale pentru
Politicã Regionalã ºi Urbanã.

Data-limitã  pentru înscriere este 11 februa-
rie, iar aceasta se poate face urmând paºii
din pagina online a proiectului. Pe lângã
completarea formularului, persoanele inte-
resate vor trebui sã înregistreze un clip de
60 de secunde în care sã convingã juriul de
ce vor sã ia parte la cãlãtorie.

În timp ce vor cãlãtori prin Europa, par-
ticipanþii vor vizita proiecte cofinanþate de
UE ºi vor putea urmãri impactul lor asupra
comunitãþilor locale. Ei vor experimenta în
mod personal ceea ce reprezintã UE pentru
acestea.
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Dupã cum a precizat prof. univ.
dr. Sevastian Cercel, decan al
Facultãþii de Drept a Universitãþii
din Craiova, „domnul prof. univ.
dr. Ion Dogaru, membru cores-
pondent al Academiei Române, a
pus bazele acestei instituþii de în-
vãþãmânt superior, la începutul
anilor 1990. Îi suntem deplin re-
cunoscãtori, iar acum, când se
apropie de împlinirea venerabilei
vârste de 83 de ani, trebuie sã ne
înclinãm în faþa sa”. Dialogul cu
acad. Ion Dogaru a fost unul des-
chis, pe care vi-l redãm.

Înscrierile pentru susþinerea exa-
menului în prima sesiune au înce-
put ieri ºi dureazã pânã pe 2 fe-
bruarie 2018, conform calendaru-
lui aprobat de ministerul Educaþiei.

Prima sesiune a examenului na-
þional de Bacalaureat 2018 începe
pe 12 februarie 2018, cu proba de
evaluare a competenþelor lingvisti-
ce de comunicare oralã în limba
românã (proba A). Conform calen-
darului aprobat prin ordin de mi-
nistru, proba va continua în data
de 13 februarie ºi va fi urmatã de

Au început înscrierile pentru prima
sesiune a examenului de Bacalaureat

evaluarea competenþelor lingvisti-
ce de comunicare oralã în limba
maternã (14 - 15 februarie). În zi-
lele de 16, 19 ºi 20 februarie este
programatã evaluarea competenþe-
lor digitale (proba D), iar în perioa-
da 21-22 februarie se va desfãºu-
ra evaluarea competenþelor lingvis-
tice într-o limbã de circulaþie in-
ternaþionalã (proba C).

Prima probã scrisã - Limba si
literatura românã - Ea) - va avea
loc luni, 25 iunie. Proba la Limba
si literatura maternã - Eb) este pro-

gramatã marþi, 26 iunie, iar proba
Ec) - proba obligatorie a profilu-
lui, miercuri, 27 iunie. Ultima pro-
bã scrisã - la alegere a profilului ºi
specializãrii - proba Ed) - se va
desfãºura joi, 28 iunie.

Afiºarea primelor rezultate are ca
termen data de 4 iulie (pânã la ora
12:00) ºi e urmatã de depunerea
contestaþiilor (orele 12:00 - 16:00).
Între 5 ºi 8 iulie vor fi soluþionate
contestaþiile, în timp ce afiºarea re-
zultatelor finale este prevãzutã pen-
tru data de 9 iulie. (Mediafax)
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averea mea de suflet este constituitã din colegi ºi studenþi”averea mea de suflet este constituitã din colegi ºi studenþi”averea mea de suflet este constituitã din colegi ºi studenþi”averea mea de suflet este constituitã din colegi ºi studenþi”averea mea de suflet este constituitã din colegi ºi studenþi”

Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovaorgani-
zeazã astãzi, începând cu ora 11.00,o masã rotundã cu
tema „CARTEA JURIDICÃ ªI DONATORII DE CAR-
TE – PIONI AI EVOLUÞIEI LUMII DREPTULUI”.
Acþiunea este organizatã în colaborare cu Biblioteca
Universitarã din Craiova, Institutul de Cercetãri Juridice
„Academician Andrei Rãdulescu”, Baroul Dolj º.a. Cel
mai important eveniment din program va fi inaugurarea
Fondului de Carte „Ion Dogaru”. În cadrul acestei acþiuni
se adaugã ºi lansarea lucrãrii „EXPLICAÞIUNEA TEO-
RETICÃ ªI PRACTICÃ A DREPTULUI CIVIL RO-
MÂN” – DIMITRIE ALEXANDRESCO. Este un eveni-
ment foarte important, iar prof. univ. dr. Ion Dogaru,
membru corespondent al Academiei Române, a acordat
un mic interviu pentru „Cuvântul Libertãþii”.

Rep: Stimate domnule aca-
demician, Facultatea de Drept
ne invitã în sala de lecturã a bi-
bliotecii. Care este semnificaþia
acestui eveniment?

Ion Dogaru: La sediul Biblio-
tecii Facultãþii de Drept au loc douã
evenimente, care se desfãºoarã sub
semnul Centenarului Marii Uniri:
inaugurarea Fondului de Carte „Ion
Dogaru”ºi masa rotundã cu tema
„Cartea juridicã ºi donatorii de car-
te – piloni ai evoluþiei lumii Drep-
tului”. Nimic mai potrivit decât lo-
cul ºi timpul desfãºurãrii acesto-

ra.  Locul: o cetate academicã într-
una mai mare ºi mai veche „cur-
gând” din istorie – Cetatea Banilor
Olteni. Timpul – la 159 de ani de
la Unirea Moldovei cu Þara Româ-
neascã, sub Vodã Cuza. Negreºit,

ºi locul ºi timpul îºi
au semnificaþia lor
aparte, pentru cã
spiritul unificator
la români este, în
mod natural, fi-
resc, mai vechi
decât Unirea  celor
de-o limbã ºi de un
neam. Istoriceºte
vorbind, acest spi-
rit a erupt, pentru
prima datã, aici, în
Oltenia, atunci
când Mihai, fiul lui
Pãtraºcu din Ceta-
tea Banilor Olteni,
a unit cele trei Þãri
Române. Voievo-
dul a plãtit cu viaþa
Îndrãzneala Sa, dar
spiritul unificator a
rãmas, ieºind pe 24
ianuarie 1859. A
fost dat ca la sfâr-
ºitul Primului Rãz-
boi Mondial sã

avem ROMÂNIA MARE. Iatã de
ce consider cã organizatorii – Uni-
versitatea din Craiova, prin Facul-
tatea de Drept, Academia Românã
(Institutul de Cercetãri Juridice –
„Academician Andrei Rãdulescu”)
ºi Baroul Dolj au fost inspiraþi în
alegerea locului ºi momentului, sub-
sumând aceste douã evenimente.

R: Cu aceastã ocazie se va
inaugura Fondul de Carte care
vã poartã numele. Este o zestre
oferitã studenþilor?

I.D.  Începând cu anul 1966
am adunat carte juridicã veche,
deosebit de valoroasã, încercând
astfel sã clãdesc o bibliotecã juri-
dicã personalã, din 4.500 de exem-
plare, 4.000 dintre acestea fiind
donate Facultãþii de Drept a Uni-
versitãþii din Craiova. Aºa au fost
salvate lucrãri monumentale, unele
cu vechime de la începutul anilor
1800. Mi s-au fãcut sugestii ºi pro-
puneri de vânzare ori donare cã-
tre mari biblioteci din þarã. Am re-
zistat tentaþiilor ºi am decis sã în-
zestrez Facultatea de Drept a Uni-
versitãþii din Craiova cu aceastã
colecþie a mea.

R: Evenimentul organizat
de Facultatea de Drept vã este
dedicat la împlinirea unei ve-

nerabile vârste. Ce sentimen-
te vã încearcã la acest ceas
aniversar?

I.D.: Am trãit ºi trãiesc senti-
mentul cã simt existenþa a douã
fiinþe îngemãnate: una a instituþiei
fondate, cealaltã a fondatorului
acesteia. Da, îngemãnate, pentru
cã ne leagã mii de fire, unele vã-
zute, altele nevãzute, dar simþite,
fiecare ar putea vorbi, deopotri-
vã, de eforturi peste puterile mele,
de renunþãri ºi chiar de umilinþe
venite din afara lãuntricului meu,
dar ºi de bucurii care nu se pot
descrie. Aparent, patrimoniul meu
scade, dar doar aparent. Averea
mea spiritualã, prin constituirea
Fondului de Carte, nu scade ci,
dimpotrivã, creºte. La 83 de ani,
mã mândresc cu colegii mei, cu
toþii mai tineri, cu promoþiile de
absolvenþi, dar ºi cu cei ce urmea-
zã, pentru cã pe toþi îi consider,
deopotrivã, averea mea de suflet.
Vivat Academia!

R: La mulþi ani domnule aca-
demician Ion Dogaru!

I.D. Vã mulþumesc ºi vã doresc
dumneavoastrã, colectivului de la
„Cuvântul Libertãþii”, precum ºi ci-
titorilor, multã sãnãtate ºi fericire!

CRISTI PÃTRU
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MARÞI - 30 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Adevãruri despre trecut

(R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
03:10 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

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

10 (R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Accidental Love
2015, SUA, Marea Britanie,

Comedie, Romantic, Dragoste
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Accidental Love (R)
2015, SUA, Marea Britanie,

Comedie, Romantic, Dragoste
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:00 Telejurnal TVR 2 (R)
05:00 Ferma (R)

TVR 2

07:50 Demolat
09:30 Nãscut în China
10:50 Garden State
12:35 Fraþii Grimm
14:35 Triplu X: Întoarcerea lui

Xander Cage
16:20 Divorþ
16:50 Punct ºi de la capãt
17:25 Cold Mountain
20:00 Britannia
20:50 Haita
21:50 Mozaic
22:45 Cu orice preþ
00:30 Jurnalul unui scandal
02:05 Sin City
04:10 Francisc: Roagã-te pentru

mine

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Prãdãtorii
2016, Canada, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 Predators
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror, SF, Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv (R)
01:00 Celularul (R)
2004, SUA, Germania, Acþiune,

Dramã, Thriller
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit(R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Uºuraticul (R)
14:30 O femeie excentricã (R)
16:15 La bloc
18:30 Grace de Monaco
20:30 Duºmanul din ape
22:30 Întâmplarea
00:15 Duºmanul din ape (R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Grace de Monaco (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Cei trei muschetari
1993, Australia, Acþiune,

Aventuri, Comedie, Familie,
Romantic, Dragoste

23:00 Xtra Night Show
01:00 Joc mortal
2006, SUA, Horror, Thriller
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Luptãtorii de jad
1984, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Luptãtorii de jad (R)
1984, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile” Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
03:30 La bloc
04:00 La bloc
04:30 La bloc

PRO X

MIERCURI - 31 ianuarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:10 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 ªi vrabia e o pasãre
1970, Ungaria, Comedie
21:45 Poate nu ºtiai
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 ªi vrabia e o pasãre (R)
1970, Ungaria, Comedie
01:45 Poate nu ºtiai
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
04:00 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

08:00 Triplu X: Întoarcerea lui
Xander Cage

09:50 Cold Mountain
12:25 Clubul aventurierilor
14:00 Încã o datã, cu pasiune
15:50 Fargo
16:55 Fargo
17:50 Ziua Patrioþilor
20:00 Sieranevada
22:55 Praf de puºcã
23:55 Templierii
00:40 Tovarãºul miliþian
01:25 Hostel - Cãminul ororilor
03:00 Seducerea lui Joyce

Mitchell

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:30 Lecþii de viaþã
15:30 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Nevastã de împrumut
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
22:45 Poliþia în direct
2002, SUA, Australia, Acþiune,

Comedie, Crimã
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Prãdãtorii (R)
2016, Canada, Acþiune, Crimã,

Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2

09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Sora mea capricioasã (R)
14:15 Sejur cu surprize (R)
16:15 La bloc
18:30 Dansul dragostei 2
20:30 Moneyball: Arta de a

învinge
23:15 Ore de sexologie
01:30 Moneyball: Arta de a

învinge (R)
03:45 Cine A.M.
06:45 Frankenweenie

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Cine sunt?
1998, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, SF, Thriller
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cine sunt? (R)
1998, Hong Kong, Acþiune,

Aventuri, Comedie, SF, Thriller
03:00 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Happy Tears
2009, SUA, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Happy Tears (R)
2009, SUA, Dramã
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc

PRO X
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JOI - 1 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Banii tãi (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Interes general (R)
03:10 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

10 (R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Un plan sclipitor
2007, Marea Britanie, Luxem-

burg, Crimã, Dramã
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Un plan sclipitor (R)
2007, Marea Britanie, Luxem-

burg, Crimã, Dramã
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
04:00 Telejurnal TVR 2 (R)
05:00 Mic dejun cu un campion

(R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai
06:15 Teleshopping

TVR 2

07:55 Familia Fang
09:40 Doamna ºi Vagabondul
11:00 Sieranevada
13:50 6,9 pe scara Richter
15:50 Logan
18:05 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Anna ºi Regele
22:30 Spielberg
00:55 Coliziunea
02:35 De-a v-aþi ascunselea
04:15 În cãutarea lui Fellini
06:00 ªtrumpfii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Elysium
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
22:30 Rãzboiul conºtiinþei
2016, Canada, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Nevastã de împrumut (R)
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:15 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit(R)
06:45 La Dona (R)

08:15 Ce spun românii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Dansul dragostei 2 (R)
13:45 Sora mea capricioasã (R)
15:45 La bloc
18:00 Sabrina
20:30 Scrisori cãtre Julieta
22:30 12 ani de sclavie
01:15 Întâmplarea (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 La bloc (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Cursã mortalã 2
2010, SUA, Acþiune
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cursã mortalã 2 (R)
2010, SUA, Acþiune
03:15 Acces direct (R)
05:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Teo Show (R)
03:00 WOWBiz (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Rãpirea fecioarelor
1968, România, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai bine

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport  (R)
03:00 La bloc
03:30 La bloc

PRO X

VINERI - 2 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Pofticioºi, la cratiþã!
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 Poveste dupã poveste
23:00 #Creativ
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:30 Exclusiv în România (R)
02:10 Ora regelui (R)
03:00 Discover Romania
03:10 Telejurnal (R)
04:00 Pofticioºi, la cratiþã!

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Euromaxx (R)
14:40 Starea naþiei (R)
15:05 Starea zilei (R)
15:10 Starea naþiei (R)
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Soþie de rezervã
1994, SUA, Dramã, Romantic,

Western
22:50 Poate nu ºtiai
22:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
23:10 Blestemul frumoasei

adormite
2016, SUA, Fantastic, Mister,

Thriller
00:45 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:55 Poate nu ºtiai
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
03:00 Blestemul frumoasei

adormite (R)

TVR 2

07:40 Jasper Jones
09:20 Codul lui Da Vinci
11:45 Vaiana
13:35 Domniºoara Sloane
15:45 Tânãrul papã
16:40 Tânãrul papã
17:45 Filme ºi vedete
18:15 Orbirea
20:00 Templierii
20:45 Prafuri
21:30 Wakefield
23:20 Tovarãºul miliþian
00:05 Lungul drum al lui Billy

Lynn

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iron Man - Omul de oþel
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF, Thriller
22:45 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii 3D
2011, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
00:30 Elysium (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã, SF
02:15 Ghost Rider: Demonul

rãzbunãrii 3D (R)
2011, SUA, Acþiune, Fantastic,

Thriller
03:45 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit(R)
06:45 La Dona (R)

07:15 Dansul dragostei 2 (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Sabrina (R)
14:15 Scrisori cãtre Julieta (R)
16:15 La bloc
18:30 El Dorado
20:30 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale
22:45 Toate lucrurile bune
00:45 Poliþia în direct (R)
02:30 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Mama
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Capcana
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
22:30 Umblând printre morminte
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
01:00 Regele Scorpion: Lupta

pentru putere
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Acces direct (R)
04:30 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:30 In bataia inimii
2015, Turcia
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Rãzbunarea haiducilor
1968, România, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Un etaj mai jos
2015, Romania, Franta, Suedia,

Germania, Dramã
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
LA sediul Primãriei Comunei

Amãrãºtii de Jos, situat în strada
Principalã, nr. 1000, judeþul Dolj, va
avea loc licitaþia publicã deschisã
în vederea atribuirii prin concesi-
une pe o durata de 49 ani a unei
suprafeþe exterioare de 103 mp-
teren de domeniu public care nu
face parte din domeniul privat al
comunei Amãrãºtii de Jos, nu este
revendicat conform Legii nr.10/
2001 ºi nu se aflã în litigiu pe rolul
vreunei instanþe judecãtoreºti. Do-
cumentaþia de atribuire se poate
obþine de la sediul Primãriei comu-
nei Amãrãºtii de Jos, judeþul Dolj.
Costul documentaþiei de atribuire
în sumã de 20Lei ºi garanþia de
participare la licitaþie în sumã de
100Lei se achitã la casieria Primã-
riei comunei Amãrãºtii de Jos. Data
limitã de solicitare a clarificãrilor:
13.02.2018. Data limitã de depune-
re a ofertelor: 20.02.2018, ora 12.00.
Adresa la care trebuie depuse ofer-
tele: Primãria comunei Amãrãºtii de
Jos. Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: 1 ori-
ginal ºi 1 copie. Data ºi ora la care
se va desfãºura ºedinþa publicã de
deschidere a ofertelor: 05.03.2018,
ora 10.00. Nivelul redevenþei/mp/ an
pentru concesionarea terenului de
domeniu public: în sumã de 7,71Lei/
mp/an- fãrã TVA. Alte informaþii la
telefon: 0251.374.020 sau la sediul
Primãriei comunei Amãrãºtii de Jos,
judeþul Dolj.

Primãria, comunei Poiana Mare, judeþul Dolj organizeazã
concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale de
execuþie  vacante, pe perioadã nedeterminatã, în baza H.G. nr.
286/2011, modificatã ºi  completatã H.G. 1027/2014, din ca-
drul instituþiei astfel:

- Consilier IA în cadrul compartimentului Administrativ
ºi salubrizare

- Condiþii specifice: studii superioare absolvite cu diplo-
mã de licenþã în domeniul economic

- Vechime minim 9 ani.
Concursul este organizat în data de. 22.02.2018  ora 12.00

proba scrisã ºi 23.02.2012, ora 10.00 proba interviu, iar do-
sarele de concurs se întocmite în baza prevederilor HG 286/
2011 cu modificãrile ulterioare se depun la secretariatul Pri-
mãriei Poiana Mare pânã la data de 12.02.2018 ora 12. 00.

Relaþii suplimentare la telefon 0251235048 sau la sediul
Primãriei Poiana Mare între orele 8.00- 12.00.

SC  NITELA IMPEX SRL cu se-
diul în CRAIOVA, titular al proiectu-
lui REALIZARE PLATFORMÃ BE-
TONATÃ DE TIP RUTIER ªI IM-
PREJMUIRE TEREN anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre Agen-
þia pentru Protecþia Mediului Dolj:
proiectul nu se supune evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu se
supune evaluãrii adecvate, în cadrul
procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi/sau de eva-
luare adecvatã, proiect propus a fi
amplasat în  strada IONEL TEODO-
REANU nr. 4 H, Craiova, jud. Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul autoritãþii com-
petente pentru protecþia mediului
APM Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele luni-joi între
orele 800-1630 ºi vineri orele 800-1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet office@apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de  29.01.2018.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone. Re-
laþii la telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, uti-
litãþi, gard beton, te-
ren 1300 mp, str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+ 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã 3 camere ºi
balcon comuna Izvoa-
re – Dolj - Convenabil.
Vând teren intravilan 1
leu / mp. Telefon:
0725/223.364.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Tele-
fon: 0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, încãlzire centralã,
izolatã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã neterminatã
în Cârcea, Aleea Podu-
lui nr. 12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi bu-
jori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile instalate, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0744/563.640, 0351/
402.056.
Vând sau colaborez cu
un teren în vatra satu-
lui, pentru înfiinþarea
unei pepiniere pomico-
le, viticole, crescãtorie
de fazani, gîºte ºi curci.
Telefon: 0768/661.401.
Vând 4200 mp teren in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând scoarþã olteneas-
cã, din lânã (2,50 m x
3,50 m), covoare þesute
manual. Telefon: 0764/
779.702.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 30 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:

Eratã la anuntul din data de  27.01.2018 apãrut în cotidianul Cuvântul
Libertãþii:

Comuna Ostroveni,  cu sediul în com. Ostroveni, jud. Dolj CUI 4554254,-
tel: 0251/337.366; fax 0251-337.866 comunaostroveni@yahoo.com, per-
soanã de contact Predus Silviu - anunþã

Concesionarea terenului în suprafata de 273512  mp  situat în  comuna
Ostroveni.

T27 P113/5 pãºune intravilan -13953 m.p
T27P113/5 pãºune extravilan-15991m.p

T27P113 arabil intravilan -63599 m.p
T27P113 arabil extravilan-70031 m.p

T27P113/1:113/2:113/3:113/4- pãºune intravilan 13059 m.p,
 T28 P114/1-pãºune permanentã extravilan  96879 m.p
 Documentaþia de atribuire/caietul de sarcini se poate obþine la sediul

Primãriei comunei Ostroveni compartiment achiziþii publice
Telefon: 0251/ 337.366.
 Concedentul va furniza persoanei interesate clarificãri cerute în termen

maxim de 4 zile de la înregistrarea solicitãrii dar nu mai târziu de
14.02.2018, ora 10.

 Ofertele pot fi depuse la sediul Primãriei Ostroveni, judeþul Dolj pânã la
orele 10 în plic închis.

 Data limitã de depunere a ofertelor: 19.02.2018,  ora 10.
 Ofertele se vor depune la registratura  sediul Primãriei Ostroveni
 Ofertele se depun într-un singur exemplar.
 Licitaþia (deschiderea ofertelor) se va desfãºura la sediul Primãriei Os-

troveni 19.02.2018, sala mare, ora 12.
 Soluþionarea litigiilor apãrute în legaturã cu atribuirea, încheierea, execu-

tarea, modificarea ºi încetarea contractului de concesiune, precum ºi a celor
privind acordarea de despãgubiri se realizeaza potrivit prevederilor legii nr
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificãrile ulterioare. Ac-
þiunea în justiþie se introduce la secþia de contencios administrative a Tribuna-
lului Dolj. Impotriva hotãrârii Tribunalului se poate declarã recurs la secþia de
concencios administrativ a Curþii de Apel, conform prevederilor legale.

Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite cu
geamuri ºi broascã de
închidere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri
cu douã, trei canate.
Telefon: 0767/153.551.
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. Telefon: 0745/
589.825.
Vând alain-delon pentru
bãrbaþi, costum damã
(3 piese) Telefon: 0729/
684.222.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.

Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -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, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie metalicã pen-
tru pãstrat arma de vâ-
nãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând frigider „ZIL” puþin
folosit, maºinã de cusut
„Ileana” stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba Lux”,
Pick-up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de apã,
butoi de vin 10 vedre,
presã hidraulicã mase
plastice, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoare
trifazate 3 KW750. Tele-
fon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucãtã-
rie din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alter-
nator 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul Fla-
cãra. Telefon: 0251/
427.583.
Vând maºinã de cusut -
250 lei, aspirator - 70 lei,
saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la casã
în Craiova la eleve sau
studente. Telefon: 0758/
131.341.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane cabi-
nete medicale. Telefon:
0722/956.600.

PIERDERI
Pierdut act de proprie-
tate pe numele HU-
REZEANU ADRIAN
LAURENÞIU- 1 loc de
veci parcela O, 2 lo-
curi de veci parcela P.
Se declarã nule.
PIERDUT carnet de stu-
dent eliberat de UMF
Craiova pe numele
PUIU FLORIN DANIEL.
Se declarã nul.

CONDOLEANÞE
A încetat din viaþã
dupã o foarte  lungã
ºi grea suferinþã prie-
tenul ºi colegul nos-
tru acad. prof. dr.
TUDOR UDRIªTOIU,
ºef Clinicã Psihiatrie
Craiova. Devotat în în-
treaga viaþã specialitã-
þii sale a organizat la
Craiova întâlniri ºtiin-
þifice memorabile cu
participare internaþio-
nalã. A dat dovadã tot-
deauna de calitãþile
unui bun coleg ºi a
condus cu înþelepcine
în ultimii ani Colegiul
Medicilor Dolj. Filiala
Craiova a Academiei
de ªtinþe Medicale
transmite întregii fami-
lii sincere condolean-
þe! Deasemenea Clini-
ca Chirurgie Ortope-
die Pediatricã din
Spitalul Nr. 1 Craiova
ºi familia prof. dr. Eva
ºi Corneliu Sabetay se
alãturã durerii familiei
în acest moment la
pierderea suferitã. Cu
toþii am fost alãturi de
TOTO în lupta pe
care a dus-o pentru
viaþã. Dumnezeu sã-l
odihneascã între cei
mai buni.

DECESE
Ciobanu Marcela
anunþã cu durere în
suflet pierderea dupã
o grea suferinþã a ce-
lui ce a fost un soþ, tatã
ºi un om deosebit,
CIOBANU ANGHEL
CAMIN, de 46 ani.
Înmormântarea va
avea loc miercuri,
31.01.2018. în comuna
Radovan, judeþul Dolj.
Dumnezeu sã-l ierte!

COMEMORÃRI
Cu aceeaºi durere în
suflete comemorãm 9
ani de lacrimi ºi dor
de la despãrþirea de
cel ce a fost tatã, soþ
ºi bunic de neînlocuit
col.(r) TOMA ION din
Goieºti. Ne lipseºte

mai mult ca oricând,
ne este dor de chipul
sãu blând ºi vorbele
calde. Îl vom pãstra
veºnic în inimile noas-
tre. Familia îndureratã.
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Pregãtirile pentru reluarea
campionatului au intrat în linie
dreaptã pentru Universitatea Cra-
iova, care are ca prim obiectiv
derby-ul cu Dinamo, de dumini-
cã, ora 20.45, în ªtefan cel Mare.
Devis Mangia s-a declarat mul-
þumit de pregãtire, menþionând ca
problemã unicã procentul mic de
trasformare a ocaziilor. Sunt alte
hibe pe care italianul nu-ºi per-
mite sã le aducã în discuþie, dar
le puteþi regãsi în concluziile CL
dupã stagiul din Antalya ºi în ge-
neral dupã perioada de pauzã
competiþionalã. În iarna trecutã
nu s-a reuºit prelungirea con-
tractelor jucãtorilor aflaþi în ulti-
mele 6 luni, iar acesta a fost prin-
cipalul motiv pentru ratarea ob-
iectivelor: podiumul ºi Cupa Ro-
mâniei. Anul acesta nu au fost

probleme de acest gen, dar nu s-
au întãrit posturile deficitare:
poarta ºi defensiva. Echipa are 9
atacanþi, dar nu poate spune cã are
încredere într-un portar sau cã
defensiva este pusã la punct. În
iarna aceasta s-a achitat clauza
pentru Mitriþã, de 700.000 de euro
ºi s-au achitat 200.000 de euro
pentru Bic. Mijlocaºul medieºean,
atacantul croat ºi un fundaº stân-
ga junior de la Ardealul Cluj sunt
achiziþiile iernii la Universitatea.
Dintre ei, Bic a jucat cel mai mult,
dar nu a impresionat. Poate cã mai
are nevoie de timp de adaptare, de
integrare, dar certe este cã Man-
gia l-a povãþuit permanent pe par-
cursul meciurilor, pentru a-l po-
ziþiona eficient în teren. Echipa n-
a impresionat în meciurile amica-
le, dar pe de altã parte n-a fãcut-o
nici în vara trecutã. Prima reprizã
cu Ludogoreþ a fost una bunã, dar
a doua a fos groaznicã, aºa cã nu
e relevant nici acel amical, cum
nu este nici cel cu Zaglebie, fiind-
cã polonezii au aliniat echipa de
rezerve. Oricum, jocul poziþional
nu s-a îmbunãtãþit, echipa rãmâ-
ne una reactivã, funcþioneazã mai
bine pe contraatac. Partea bunã
este cã nu sunt accidentãri grave
ºi tot lotul este valid la reluarea
campionatului.

O analizã a perioadei de pauzã competiþionalã,
a transferurilor, cele înfãptuite ºi cele ratate, a meciu-
rilor amicale, a formei jucãtorilor, pe compartimente,
cu câteva zile înaintea primului meci oficial din 2018

Portarii
Devis Mangia ºi staff-ul sãu au

avut 4 portari în cantonament: Ca-
lancea, Mitrovic, Popescu ºi Dicã.
Calancea a fost titularul de drept
pânã acum, dar a gafat ºi nu dã si-
guranþã echipei. A apãrat prost în
special în derby-urile cu CFR ºi
FCSB. Comparându-l cu Niþã ºi
Arlauskis, putem spune cã acesta
este cel mai mare handicap al Cra-
iovei faþã de primele douã clasate,
deºi nici defensiva nu este aproape
de nivelul celor de la CFR ºi FCSB.
Paradoxal, portarul de 31 de ani a
fost chemat la naþionala Moldovei
tocmai acum, când trece printr-o
formã slabã. El a evoluat în repriza
a doua a amicalului pierdut cu 1-0
de Moldova în faþa Coreei de Sud
ºi a încasat unicul gol.

Mitrovic a intrat ºi el în câteva
meciuri în acest sezon ºi a demon-
strat de fiecare datã cã nu meritã
pãstrat în lot. Cu Sepsi ºi cu Afu-
maþi, goal-keeper-ul elveþian a fost
coºmarul fanilor. A apãrat cu Lu-
dogoreþ, a luat douã goluri, dar no-
roc cã bulgarii nu au mai nimerit
poarta la celelalte ocazii, fiindcã
putea sã iasã urât. L. Popescu a luat
4 goluri într-o reprizã în amicalul
cu Meppen ºi poate de pe acum sã-
ºi facã planuri pentru a fi împru-
mutat, fiindcã nu te poþi baza pe el.
Dicã rãmâne o soluþie „de lot”, în
acelaºi timp poate sã apere la echi-
pa a doua. Clubul a încercat sã adu-
cã un portar în iarna aceasta, dar
nu a reuºit. S-a negociat cu italienii
Pigliacelli ºi Seculin, dar Craiova nu
a avut argumentele pentru a-i con-
vinge, chiar dacã era vorba de
portari de rezervã la echipele lor.

Apãrarea
Defensiva rãmâne o mare pro-

blemã, s-a vãzut ºi în amicale. De
altfel, fãrã vreo noutate în lot, nici
nu prea avea ce sã se schimbe.
Mai grav este cã dupã ce primeº-
te un gol, defensiva pare aneste-
ziatã ºi riscã sã încaseze ºi altele.
Gafele îºi pun amprenta pe mora-
lul fundaºilor ºi aceºtia sunt pur
ºi simplu jaloane în urmãtoarele

faze. S-a întâmplat atât în amica-
lul cu Meppen, când s-au primit 3
goluri în 4 minute, cât ºi în cel cu
Ludogoreþ, când s-au încasat 2
goluri în 4 minute!

Spahija nu a fost luat în canto-
nament, dar nici nu ºi-a gãsit echi-
pã, e plãtit în continuare de club,
fãrã sã joace. Oricum, mai bine fãrã
el, fiindcã jucãtorul adus de la Vo-
luntari a fost un transfer prost. Gã-
man a fost liber de contract, dar n-
a fost convins sã semneze. Craiova
nu putea sã-i ofere acelaºi salariu
precum FCSB, respectiv 20.000 de
euro pe lunã, dar ar fi avut alte atu-
uri, cel mai important fiind dorinþa
jucãtorului de a evolua acasã. Tia-
go Ferreira a fost mutat din stânga
în centrul apãrãrii, unde titular este
Kelic. Portughezul nu a prea con-
vins, mai ales cu amatorii de la
Meppen, când defensiva a fost
groggy în repriza a doua. Popov ºi
Datkovic sunt variantele pentru par-
tea dreaptã, deºi primul este în ulti-
mele luni de contract, iar croatul
este pe final de împrumut. Tot acolo
ar fi ºi locul lui Screciu, dacã va fi
utilizat ca fundaº. Pe Popov îl avan-
tajeazã acest sistem cu 3 fundaºi,
dar la el se simt vârsta ºi accidentã-
rile dese. În stânga apãrãrii au fost
folosiþi Rãzvan Popa ºi Briceag.
Niciunul nu a impresionat printr-un
joc sigur, prin marcaj eficient ºi si-
guranþã la construcþie, primul are
însã avantajul de a fi folosit pe post
de jucãtor under 21. În amicalul cu
Zaglebie a mai fost încercat Puþa-
ru, care nu a apucat sã arate prea
multe. Concluzia este cã stoperii au
carenþe vizibile ºi încã nu s-au de-
prins cu noul sistem de joc. Dacã
Renato Kelic a ajuns sã fie fundaºul
cu jocul cel mai consistent, atunci
clar echipa are probleme în acest
departament.

Benzile
În dreapta, Martic, unul dintre

cele mai bune transferuri din ulti-
mii ani, este titular indiscutabil. Di-
mitrov nu este motivat de concu-
renþã, fiindcã nu ºi-a upgradat jo-
cul, deºi pare mereu sã aibã o minã
de nemulþumire, din cauza statu-
tului de rezervã. Variante de viitor
acolo ar fi Vlãdoiu, împrumutat în
liga a II-a în acest sezon, la Sna-
gov, dar ºi Borþa, care a fost che-
mat de urgenþã în Antalya pe final
de stagiu. Deºi e dreptaci, Borþa a

jucat în banda stângã în amicalul
cu Zaglebie Lubin ºi s-a descurcat
foarte bine în ambele faze, trecân-
du-ºi în cont inclusiv o barã. În
banda stângã suveran este Bancu,
iar Briceag ar fi varianta de back-
up, chiar dacã în Antalya a evoluat
numai în linia de 3 fundaºi. Juncu,
jucãtorul de 19 ani adus de la Ar-
dealul Cluj, a fost ºi el încercat
acolo în meciul cu Meppen. A scos
penalty-ul ratat de Gustavo, dar nu
a apucat sã arate mai multe, mai
trebuie vãzut. Mangia nici mãcar
nu a vorbit despre el când a fost
întrebat de jucãtorii noi, i-a menþi-
onat doar pe Bic ºi Glavina.

Mijlocaºii
Cuplul de bazã, Mateiu-Zlatin-

ski, nu a fost etalat niciun minut în
amicalele din Antalya, bulgarul ra-
tând 3 dintre aceste jocuri. Alex
Mateiu a fost unul dintre cei mai
buni jucãtori în stagiul din Turcia.
Cum Rossi va rata tot sezonul, a
fost adus Bic, de la Mediaº, care a
jucat în 3 meciuri integralist, dar,
cel puþin în aceste jocuri amicale,
nu pare sã merite banii de transfer.
Screciu, care nu a fost în formã
pe parcursul acestui campionat, a
avut o evoluþie solidã în prima re-
prizã a jocului cu Ludogoreþ. Un
transfer încercat de club a fost al-
banezul Qaka, de la Iaºi, dar pro-
babil este prea scump pentru posi-
bilitãþile Craiovei.

Atacanþii
Mai întâi „poneii”. Gustavo a ju-

cat în nota lui. A ratat un penalty,
cu Meppen, a transformat altul, cu
Lechia. Bãluþã a jucat numai o re-
prizã cu Meppen ºi n-a reuºit mare
lucru, apoi doar un sfert de orã cu
Lechia Gdansk, când a ratat o oca-
zie singur cu portarul, apoi s-a ac-
cidentat. Cu Ludogoreþ a fost in-
tegralist, a ratat douã ocazii. A pã-
rut  cam nervos, mereu cu repro-
ºuri la adresa colegilor, a lãsat cum-
va impresia cã regretã cã nu a ple-
cat la FCSB. Poate însã cã a fost
doar nervozitatea cãpãtatã la fina-
lul unui stagiu de pregãtire lung ºi
obositor. Mitriþã a marcat în prima
reprizã cu Meppen, cu Lechia a
evoluat tot o reprizã, în care a pier-
dut însã toate mingile. Probabil s-
a accidentat ºi nu a evoluat în ulti-
mele douã amicale. Burlacu a fost
cel mai în formã dintre atacanþi.
Evoluþie excelentã, atât cu Mep-
pen, cât ºi cu Lechia, iar cu Ludo-
goreþ a început bine, dar s-a „stins”
repede. Bãrbuþ a marcat ºi el o
dublã cu Zaglebie, meci în care a
avut ºi o barã. Pretinde ºi el un loc
în echipã la meciul cu Dinamo, la
care lipseºte Bãluþã. De la Roman
se aºtepta un upgrade dupã pre-
gãtirea de iarnã, dar el nu poate
marca nici în amicale. Nu este
peste nivelul de anul trecut, pur ºi
simplu este un transfer ratat. Din-
tre puºti, Markovic a jucat în An-
talya mai mult la naþionala under
17, la Universitatea nu s-a remar-
cat. Vali Constantin a avut o evo-
luþie bunã cu Zaglebie, Enache nu
dã randament nici la echipa a
doua, aºa cã nu avea cum sã con-
firme la seniori. Lui Mihãilã i s-au
oferit destule minute ºi a avut evo-
luþii bune, inclusiv o pasã de gol.
Se pare cã a lucrat mult ºi la exe-
cutarea loviturilor libere, având o
tehnicã bunã de lovire a mingii. El
trebuie sã mai acumuleze la capi-
tolul fizic, dar dintre tinerii atacanþi
este cel mai promiþãtor. Glavina a
jucat în repriza a doua cu Mep-
pen ºi nu a arãtat nimic special,
probabil o sã vedem în meciurile
oficiale cu ce l-a impresionat pe
Mangia la antrenamente, încât a
decis sã-l transfere.
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