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- Eu nu mã dumiresc, Po-
pescule, la noi, pe primul loc
este minciuna sau hoþia?

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Sistemul medicalSistemul medicalSistemul medicalSistemul medicalSistemul medical

românesc, ultimulromânesc, ultimulromânesc, ultimulromânesc, ultimulromânesc, ultimul
din Europa, îndin Europa, îndin Europa, îndin Europa, îndin Europa, în
opinia pacienþiloropinia pacienþiloropinia pacienþiloropinia pacienþiloropinia pacienþilor

Conform Indexului European al
Consumatorului de Sãnãtate, Ro-
mânia s-a aflat ºi în 2017, pentru
al doilea an consecutiv, la coada cla-
samentului fiind depãºitã chiar ºi
de þãri precum Bulgaria, Albania,
Macedonia sau Muntenegru.  Ro-
mânia ocupã ultimul loc sau unul
dintre ultimele locuri la majorita-
tea indicatorilor importanþi luaþi în
calcul pentru realizarea clasamen-
tului: drepturile ºi informarea pa-
cienþilor, accesibilitatea (timpii de
aºteptare pentru tratament), rezul-
tatele tratamentelor, gama de ser-
vicii oferite ºi extinderea lor, pre-
venþia ºi farmaceuticele.

Noi reguli la stareaNoi reguli la stareaNoi reguli la stareaNoi reguli la stareaNoi reguli la starea
civilã, pentrucivilã, pentrucivilã, pentrucivilã, pentrucivilã, pentru
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de naºterede naºterede naºterede naºterede naºtere
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Francezul care aFrancezul care aFrancezul care aFrancezul care aFrancezul care a
împuºcat în capîmpuºcat în capîmpuºcat în capîmpuºcat în capîmpuºcat în cap
un doljean rãmâneun doljean rãmâneun doljean rãmâneun doljean rãmâneun doljean rãmâne
în spatele gratiilorîn spatele gratiilorîn spatele gratiilorîn spatele gratiilorîn spatele gratiilor

Ion Dogaru:Ion Dogaru:Ion Dogaru:Ion Dogaru:Ion Dogaru:
Fragmente de portret!Fragmente de portret!Fragmente de portret!Fragmente de portret!Fragmente de portret!

Despre evenimentul de referin-
þã, gãzduit, deunãzi, de Facultatea
de Drept a Universitãþii din Craio-
va, sub genericul „Cartea juridicã
ºi donaþii de carte – piloni ai evolu-
þiei lumii dreptului”, s-a relatat pe
larg în cotidianul nostru. Menþio-
natã fiind ºi participarea elevatã,
printre invitaþi aflându-se membri
de vazã ai Academiei Române ºi
Academiei Republicii Moldova, dar
ºi cadre didactice reprezentative ale
Facultãþii de Drept din Craiova.
Precum ºi alþi invitaþi din Capita-
lã. Aºadar, o lume selectã. Inter-
venþiile participanþilor la eveni-
mentul aminitit s-au constituit în
subtile combinaþii de inteligenþã,
rigoare, cordialitate ºi umor fin,
prin informaþia cea mai neaºtep-
tatã ºi provocatoare.
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De la primar ºi pânã la ultimul funcþionar debutant, tuturor angajaþilor din Pri-
mãria Craiova le-au fost majorate salariile încã din luna iulie 2017. Acum, de la 1
ianuarie, ca urmare a trecerii contribuþiilor de la angajator la angajat, autoritãþile
craiovene s-au aliniat ºi la aceastã mãsurã asumându-ºi surplusul de 2,25% ce
trebuie plãtit de la buget aºa încât lefurile lor sã rãmânã intacte. S-a ajuns astfel la
niºte sume ºi mai mari, care, combinate cu niºte indemnizaþii barosane pentru
CA-ul CAO, garnisite apoi ºi cu câteva posibile sporuri salariale, a rezultat un
cocktail bugetar, greu de digerat pentru consilierii opoziþiei. Care au cerut, ime-
diat, explicaþii. Rãspunsul, simplu de tot: majorãri în spiritul legii!
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ªeful Casei Naþionale
de Asigurãri de Sãnãtate
ºi-a dat demisia dupã instalarea
noului guvern, la doar trei luni
de mandat

Laurenþiu Mihai ºi-a dat demisia din
funcþia de preºedinte al Casei Naþiona-
le de Asigurãri de Sãnãtate la doar trei
luni de mandat, care urmare a instalãrii
noului guvern, ºeful CNAS fiind numit
de cãtre premier.

“Preºedintele CNAS, Laurenþiu Mi-
hai, îºi încheie astãzi mandatul, lãsând
în urmã un proiect de contract-cadru
care va îmbunãtãþi semnificativ accesul
asiguraþilor la servicii ºi investigaþii me-
dicale ºi va reduce birocraþia din siste-
mul de sãnãtate, atât pentru pacienþi cât
ºi pentru medici. Totodatã, în timpul man-
datului sãu, a fost întãritã disciplina în
cheltuirea banului public, au fost iniþia-
te controale pentru depistarea ºi evita-
rea fraudelor ºi a fost demaratã o analiza
asupra funcþionãrii sistemului informa-
tic”, reiese dintr-un comunicat de presã
transmis de Casa Naþionalã de Asigu-
rãri de Sãnãtate (CNAS).

Laurenþiu Mihai a subliniat, în co-
municatul de presã, cã pleacã din aceas-
tã funcþie pentru cã noul guvern va sta-
bili echipa cu care doreºte sã lucreze,
ºefia CNAS fiind numitã de premier.
Acesta a menþionat cã principala pro-
blemã a sistemului de sãnãtate este re-
prezentatã de lipsa finanþãrii. „Avem prin-
tre cele mai mici cote de contribuþie pen-
tru sãnãtate, aplicate la cele mici veni-
turi din UE. Mai mult, doar o treime din
beneficiarii de servicii medicale plãtesc
aceastã contribuþie, ceilalþi sunt scutiþi
prin diferite prevederi legale. Un astfel
de dezechilibru nu poate asigura funcþi-
onarea eficientã, iar discuþiile din prezent
privind amânarea depunerii unor decla-
raþii fiscale, deci ºi plata contribuþiilor,
prezintã riscuri suplimentare pentru fi-
nanþare”, a adãugat Laurenþiu Mihai.

Fostul ºef CNAS a menþionat cã
sumele alocate în Legea bugetului pen-
tru anul 2018 ajung doar pânã în lunile
septembrie – octombrie, fiind în mod
insuficiente pentru acoperirea nevoilor
medicale ale populaþiei. Laurenþiu Mi-
hai susþine cã este nevoie de o serie de
verificãri la sistemul informatic pentru a
se determina cauzele care conduc la
funcþionarea defectuoasã a acestuia.

Laurenþiu Mihai a fost numit la con-
ducerea CNAS în noiembrie 2017, de
cãtre fostul premier, Mihai Tudose, dupã
ce predecesorul sãu, Marian Burcea, a
ajuns sã fie cercetat penal în dosarul
decontãrilor fictive de la Casa Naþiona-
lã de Asigurãri de Sãnãtate.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
avut, ieri, o întâlnire cu preºedin-
tele Comisiei Europene, Jean-Clau-
de Juncker, ºi cu preºedintele Con-
siliului European, Donald Tusk, una
dintre teme fiind modificãrile adu-
se legilor Justiþiei.

Iohannis a afirmat, la conferinþa
comunã cu Jean-Claude Juncker-
cã a discutat cu oficialul european
despre situaþia din România, inclu-
siv pe tema Justiþiei, într-o notã
pozitivã. La rândul sãu, Juncker a
declarat, dupã întâlnirea cu Klaus
Iohannis cã statul de drept funcþio-
neazã, este bine informat despre ce
se întâmplã în România, dar dacã
legile rãmân cum au fost schimba-
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 Declaraþia 600, amânatã pânã pe 15 aprilie
 Premierul a anunþat oficial cã renunþã la serviciile SPP

Guvernul va amâna, pânã pe 15
aprilie termenul de depunere a for-
mularului 600, urmând ca Minis-
terul Finanþelor sã gãseascã o so-
luþie care sã vizeze depunerea unui
singur formular de cãtre cei cu
activitãþi independente, a anunþat
premierul Viorica Dãncilã la înce-
putul ºedinþei Executivului. „As-
tãzi (n.r. - ieri) vom adopta o or-
donanþã de urgenþã privind pro-
rogarea termenului de depunere a
formularului 600 de la 31 ianuarie
la 15 aprilie. În perioada urmãtoa-
re, Ministerul Finanþelor Publice
trebuie sã identifice o soluþie per-
manentã care sã vizeze depune-
rea unui singur formular de cãtre
cei cu activitãþi independente, iar
plata sã se facã o singurã datã pe
an, nu anticipat”, a declarat pre-
mierul Viorica Dãncilã la începu-
tul ºedinþei de guvern.

Iniþial, liderii PSD au anunþat
amânarea termenului pentru depu-
nerea formularului 600 pânã la fi-
nalul lunii martie. „Pe 31 este ºedin-
þa de Guvern ºi OUG pentru amâ-
narea termenului (...) pânã la final
de martie, sã gãsim soluþia. (...)
Se amânã, timp în care poþi lua
decizia sã abrogi. Sã vezi exact
dacã scoþi ce laºi acolo. Se amânã
în vederea eliminãrii acestui for-
mular. (Contribuabilii-n.r.) nu tre-
buie sã mai depunã acest formu-
lar”, a declarat marþi Eugen Teo-
dorovici, desemnat ministrul Finan-
þelor Publice, întrebat ce se va în-
tâmpla cu Formularul 600, dupã
ce premierul Viorica Dãncilã a pre-
cizat cã prevederea va fi abrogatã.

Premierul Viorica Dãncilã i-a
cerut luni ministrului de Finanþe,
Eugen Teodorovici, sã gãseascã
o soluþie în privinþa Formularului
600: “Îmi doresc ca miercuri deja
sã adoptãm actele normative ne-
cesare pentru a pune capãt discu-
þiilor îndreptãþite care au avut loc
în spaþiul public referitor la acest
subiect”.

Dãncilã: Am transmis SPP
încã de luni seara cã nu vreau

sã beneficiez de protecþie
Premierul Viorica Dãncilã a de-

clarat, ieri, la începutul ºedinþei de
guvern, cã a transmis încã de luni
seara cã nu vrea sã beneficieze de
protecþia ofiþerilor SPP, urmând sã
îndeplineascã “formalitãþile legale
în acest sens”.

„Pentru cã a apãrut o serie de
speculaþii în spaþiul public, aº vrea
sã precizez cã am transmis SPP
încã de luni seara cã nu vreau sã
beneficiez de protecþie. Înþeleg cã
toþi miniºtrii au aceeaºi opþiune ºi
am comunicat deja acest lucru.
Vom îndeplini formalitãþile legale
în acest sens. Nu am nicio pro-
blemã cu ofiþerii SPP, a cãror
muncã o respect, nici nu institu-
þia, însã aceasta este decizia mea.
Nu sunt singurul demnitar care a
optat în acest sens”, a declarat
Viorica Dãncilã.

Surse politice au declarat,
marþi, pentru MEDIAFAX cã pre-
mierul Viorica Dãncilã ºi miniºtrii
din Cabinetul sãu au renunþat la
protecþia Serviciului de Protecþie
ºi Pazã, în contextul acuzaþiilor

liderului PSD Liviu Dragnea la
adresa ºefului SPP, Lucian Pahon-
þu. Potrivit surselor menþionate,
premierul Viorica Dãncilã a renun-
þat la serviciile SPP, imediat dupã
învestiturã, paza fiind asiguratã de
cãtre Jandarmeria Românã.

Liderul PSD Liviu Dragnea l-a
acuzat în mod repetat pe ºeful
SPP, Lucian Pahonþu, cã se im-
plicã în politicã, la un moment dat
spunând despre el cã este un per-
sonaj veninos. Ultima relatare le-
gatã de Pahonþu a fost fãcutã de
Dragnea luni seara, dupã învesti-
rea Guvernului Dãncilã.

„Este un coleg de-al nostru, Paul
Stãnescu - probabil cã de aia are ºi
probleme acum sau poate cã este
o simplã coincidenþã - el a spus în
mai multe întâlniri publice în þarã,
la întâlniri ale CExN, cã un bun
prieten de-al lui a fost trimis de
domnul Pahonþu care a spus cã nu
vorbeºte în numele dumnealui - eu
cred cã vorbea doar în numele
dumnealui - ºi a spus cã undeva
prin martie eu o sã fiu executat ºi

cã dumnealui sã stea deoparte cã
o sa fie protejat ºi chiar o sã ajun-
gã preºedintele partidului”, a rela-
tat Dragnea la Antena 3.

Liderul PSD a arãtat cã, în si-
tuaþia în care acelaºi tip de discuþie
l-a avut Pahonþu ºi cu Mihai Tudo-
se sau cu Sorin Grindeanu, foºtii
premieri PSD, „putem începe sã
avem explicaþii” pentru relaþia ten-
sionatã a acestora cu partidul.

***
Pe ordinea de zi a ºedinþei de

ieri a Executivului au mai figurat
un proiect de ordonanþã de urgen-
þã pentru aprobarea unor mãsuri
de reorganizare în cadrul adminis-
traþiei publice centrale ºi pentru
modificarea ºi completarea unor
acte normative, un proiect de ho-
tãrâre pentru actualizarea regu-
lamentului de sporuri pentru în-
vãþãmânt în raport cu noua lege
a salariilor, precum ºi o notã pri-
vind stadiul acþiunilor în consta-
tarea neîndeplinirii obligaþiilor de-
clanºate de Comisia Europeanã
împotriva României.

Iohannis, la Bruxelles:
Independenþa justiþiei este intangibilã

Klaus Iohannis: «Cred cã avem o problemã majorã cu legile justiþiei ºi
cu Codurile în România. Însã aceastã problemã trebuie sã o rezolvãm în
România. Degeaba aºteptãm sã vinã cineva din afarã sã ne prezinte o
soluþie. Soluþia este la noi ºi, din acest motiv, am insistat mai mult decât
în alte situaþii sã avem soluþii legislative care, sigur, satisfac ºi nevoile
sistemului de acasã, dar care satisfac ºi criteriile general valabile pe care
le numim noi valorile europene. De aceea, mã implic foarte mult ºi sunt
optimist în ce priveºte parcursul final, acum suntem într-o fazã interme-
diarã. Aþi vãzut cã deja a doua lege a fost trimisã înapoi de CCR pentru
îmbunãtãþiri. Acest proces va mai dura o vreme. ªi, evident cã aºtepta-
rea mea este ca la final sã avem legi care þin cont de deciziile Curþii
Constituþionale ºi vin sã îmbunãtãþeascã întregul cadru, dar pe de altã
parte legi care pãstreazã, garanteazã, întãresc independenþa justiþiei ºi
înlesnesc actul de justiþie în România. ªi pentru asta, cel puþin eu mã agit
destul de mult. Se vede, nu se vede, este partea a doua».

te în Parlament se pot schimba ºi
discuþiile despre MCV ºi Schengen.

„Am discutat despre România ºi
a existat un interes proporþional cu
evenimentele de acasã, inclusiv pe
tema Justiþiei, într-o notã pozitivã,
constructivã ºi mi-au fãcut plãce-
re. (…) Personal sunt hotãrât ºi
convins cã voi reuºi ca aceste dis-
cuþii sã se termine cu legi care vor
fi în varianta cea mai bunã, îmbu-
nãtãþite, care pot fi folosite, prac-
tic. Cel mai important obiectiv - in-
dependenþa justiþiei româneºti. Este
intangibilã. O chestiune pentru care
mã voi implica cu tot ce pot sã facã
un preºedinte pentru a pãstra lucru-
rile aºa”, a declarat Klaus Iohannis.

“Statul de drept a fãcut progre-
se remarcabile în România ºi se
aflã în stadiu acceptabil. Nu vom
accepta ca România sã facã paºi
înapoi. Trebuie sã fie un progres
ireversibil ºi am încredere în siste-
mul judiciar din Romania. Am luat
la cunoºtinþã de faptul ca am fost
dezinformat, dar vã anunþ cã sunt
bine informat în ceea ce priveºte
deciziile privind statul de drept”, a
declarat Jean-Claude Juncker, pre-
ºedintele Comisiei Europene. Aces-
ta a mai spus cã sistemul judiciar
funcþioneazã în România, dar a
atras atenþia asupra modificãrilor
aduse în Parlament legilor Justiþiei.

“Sistemul judiciar din România
funcþioneazã ºi nu putem spune
acest lucru despre toate statele
membre. Dacã legile vor fi adop-
tate aºa cum se are în vedere de
cãtre Parlament, atunci discuþiile
despre Mecanismul de Verificare
ºi aderarea la Spaþiul Schengen se
vor pune în alþi termeni”, a mai spus
Juncker. Preºedintele Comisiei
Europene a afirmat cã aºteaptã
deciziile Curþii Constituþionale pe
marginea legilor justiþiei ºi “dacã
totul merge bine sã ne gândim la
Schengen”, afirmând cã românii
nu trebuie trataþi ca cetãþeni de
mâna a doua.
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Proiectul de hotãrâre nr. 5 pri-
vind stabilirea indemnizaþiilor pe
care le încaseazã membrii Consi-
liului de Administraþie (CA) din
cadrul Companiei de Apã Oltenia
(CAO) a stârnit primele reacþii în
rândul opoziþiei. Mai mulþi consi-
lieri liberali s-au aliniat pentru a
spune, în mai multe feluri, un sin-
gur lucru: cei ºapte membri ai CA
sunt plãtiþi enorm de mult în ra-
port cu munca pe care o depun.
Întâiul vorbitor, liberalul Doru Câ-
plea, s-a avântat într-un atac dur:
„3.587 de lei este o sumã haluci-
nantã. Doar pentru cã ridici mâna
în acele ºedinþe, mi se pare exage-
rat. Nu este admisibil aºa ceva,
motiv pentru care consilierii PNL
vor vota împotriva acordãrii aces-
tor indemnizaþii absolut nesimþite.
Oamenii de bunã credinþã din acest
oraº poate muncesc un an de zile
ºi nu câºtigã aceastã sumã”, a spus
Câplea, care a trebuit sã facã efor-
turi ºi mai mari ca sã-ºi modeleze
timbrul vocii cu conþinutul acuza-
tor al intervenþiei sale.

Cineva dã cu lopata
la CAO?

Consilierul PNL, Adriana Ungu-
reanu, a schimbat tactica. Fiind
epuizat registrul cuvintelor tari, ale-
sul liberal ºi-a amintit cã a fost ru-
gatã chiar de angajaþii de acolo,
salariaþi simpli care fac munca de
jos, sã punã în discuþie indemni-
zaþiile celor ºapte persoane din CA.
ªi a marºat pe aceastã rugãminte,
a marii mase a angajaþilor: „S-au
apucat sã dea cu lopata, cumva, ºi
noi nu ºtim? M-au rugat econo-
miºti, ingineri de acolo sã întreb
ce fac aceºti ºapte angajaþi pentru
a primi sumele respective. Nu se
poate ca în cartiere sã nu avem apã
ºi canalizare, iar noi sã cheltuim
100.000 de euro pentru aceºti
ºapte oameni”, a spus consilierul
liberal, accentuând încã o datã fap-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

De la primar ºi pânã la ultimul funcþionar debutant,
tuturor angajaþilor din Primãria Craiova le-au fost majo-

rate salariile încã din luna iulie 2017. Acum, de la 1
ianuarie, ca urmare a trecerii contribuþiilor de la angaja-

tor la angajat, autoritãþile craiovene s-au aliniat ºi la
aceastã mãsurã asumându-ºi surplusul de 2,25% ce

trebuie plãtit de la buget aºa încât lefurile lor sã rãmânã
intacte. S-a ajuns astfel la niºte sume ºi mai mari, care,
combinate cu niºte indemnizaþii barosane pentru CA-ul

CAO, garnisite apoi ºi cu câteva posibile sporuri salaria-
le, a rezultat un cocktail bugetar, greu de digerat pentru

consilierii opoziþiei. Care au cerut, imediat, explicaþii.
Rãspunsul, simplu de tot: majorãri în spiritul legii!

tul cã vorbeºte în numele celor
care „chiar muncesc acolo”, în
detrimentul celor care doar ridicã
o mânã ca sã dea un vot ºi gata,
primesc indemnizaþii de zeci de
milioane.

ªi-au stricat
ºi vechiul obicei
de a informa

Când i-a venit rândul, liberalul
Marian Vasile, s-a luat la trântã cu
directorimea de la CAO. Pe care a
acuzat-o cã doar papã bani, ofe-
rindu-ºi tot felul de indemnizaþii,
dar uitã sã mai dea socotealã, în
faþa consilierilor ºi a craiovenilor,
despre munca pe care o presteazã
ca sã-ºi merite aceºti bani. „Mãriri
peste mãriri, asta ni se tot solicitã
de cãtre CAO. Dacã fostul mana-
ger fãcea publice procese-verbale

ale discuþiilor pe care le au în aceste
ºedinþe de Consiliu de Administra-
þie, actuala conducere nu mai face
acest lucru. Ei ne tot solicitã anu-
mite lucruri, dar noi nici mãcar nu
mai ºtim ce fac în cadrul acestor
ºedinþe, ce decizii iau. Din acest
motiv, solicit sã fim ºi noi infor-
maþi, în scris, despre cum stau
lucrurile acolo ºi de acum înainte
sã ne punã la dispoziþie procesele-
verbale”, a fost solicitat, indignat,
liberalul Marian Vasile.

Primarul laudã
performanþele

Deîndatã ce liberalii au pus punct
criticile pe acest subiect, Alin Glã-
van, ºef Servicii Publice, s-a adre-
sat sãlii. Punctual ºi în mare vite-
zã, a demontat, ca la popice, fie-
care acuzaþie. „Nu este o majora-

re a tuturor indemnizaþiilor. Doi
dintre membri nu aveau indemni-
zaþiile aduse la zi ºi, de aceea, a
trebuit sã facem acest lucru”. Asta
în legãturã cu numãrul indemniza-
þiilor. Ca ºi sumã, indemnizaþiile au
fost stabilite de un expert indepen-
dent, plus cã nici nu reprezintã
netul, ci brutul lunar. „Totul a fost
fãcut respectând cerinþele legii”, a
conchis funcþionarul-ºef din Pri-
mãria Craiova. Dar nu aceasta avea
sã fie concluzia de dinainte de vot.
Primarul Craiovei, Mihail Genoiu,
a reluat ºi el demonstraþia, pe care
a dezvoltat-o cu mai multe amã-
nunte. Dupã care, a încheiat lãu-
dând performanþele înregistrate, în
ultimii ani, de CAO.

Runda doua:
rãfuiala pe sporuri

Câteva puncte mai încolo, în-
cepea ºi runda doi: rãfuiala pe spo-
ruri. Lefurile angajaþilor din Primã-
ria Craiova, cuprinse între 14.000
de lei ºi 2.500 de lei, i-au provocat
ºi mai mult pe liberali. Cum însã
era contraindicat sã te atingi de
cuantumul în sine al salariilor, lu-
cru care nu ar fi dat bine la electo-
rat, consilierii opoziþiei au marºat
atunci pe sporurile pe care funcþi-
onarii ºi le-ar putea permite la aces-
te salarii. ªi asta tot conform legii.
„Nu este rãu cã au crescut salarii-

le, dar decalajele între cât câºtigã
un angajat ºi un ºef de serviciu sunt
mari. ªeful are peste 10.000 de lei,
iar subalternul, cel care munceº-
te efectiv, are undeva în jur de
3.000 de lei. Mi se pare cã sunt
niºte decalaje enorme ºi total ne-
justificate. Oricum, aceste sala-
rii reprezintã numai baza, la care
se adaugã diverse sporuri. Avem
spor de doctorat, 50% din sala-
riul minim. ªtim cu toþii cum se
obþine un titlu de doctorat: cu un
copy-paste, dacã vreþi un rãs-
puns pe scurt. Iar pentru asta mai
eºti ºi recompensat”, a acuzat
consilierul Marinel Florescu.

Doctoratul
lui copy-paste

Acesta a fost momentul în care
discuþiile s-au încins de-a binelea.
În timp ce Marinel Florescu soli-
cita scoaterea acestor sporuri
„gândite pentru ºefi ºi ºefuleþi”, din
salã s-a ridicat un consilier muni-
cipal ofensat. Ionuþ Dumitrache a
mãrturisit cã este posesor de doc-
torat, ca atare s-a simþit jignit cã i
s-a pus la îndoialã, din principiu,
calitatea studiilor sale. „Domnul
Florescu, nu ºtiu de când dumnea-
voastrã aveþi calitatea de a exami-
na titlurile de doctor ale cuiva. Eu
am fãcut un doctorat ºi sunt mân-
dru de acest lucru. ªtiu cât am
muncit ºi sunt profund jignit. Este
aberant sã vã exprimaþi o astfel de
opinie, nu veniþi sã ne spuneþi cum
se iau aceste titluri”, a ridicat to-
nul , din primul rând de bãnci, Io-
nuþ Dumitrache. Asociind ºi cu
faptul cã, de când ºi-a început
mandat, este prima datã când are
o intervenþie în plen, putem crede
cã, da, indignarea acestuia atinse-
se o cotã mare. Preºedintele de
ºedinþã întâmpina ºi el greutãþi în
încercarea de a tempera lucrurile,
aºa cã primarul Craiovei, Mihail
Genoiu, trebuia sã intervinã: „La
ora actualã, nu se acordã nici un
spor la noi în primãrie!”.

Cu acest rãspuns simplu, ca ºi
în cazul primului proiect, sala a fost
redusã la tãcere ºi s-a trecut ime-
diat la vot. Opoziþia a votat dupã
cum a ºi vorbit - împotrivã, dar asta
nu a schimbat cu nimic mersul lu-
crurilor, proiectul privind salariile
funcþionarilor din Primãria Craiova
fiind aprobat cu votul majoritar al
consilierilor social-democrat, par-
tid care a ºi promovat aceastã mã-
surã salarialã, la nivel naþional.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Tribunalului Dolj au
menþinut, ieri, mãsura arestãrii pre-
ventive a francezului Samuel Da-
vid Parra, care a împuºcat în cap
un tânãr doljean, în primãvara anu-
lui trecut: „Menþine starea de arest
a inculpatului Parra Samuel Da-
vid. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 ore de la pronunþare
Pronunþatã în ºedinþa publicã de

Magistraþii de la Tribunalul Dolj
au hotãrât, ieri, sã menþinã mãsu-
ra controlului judiciar faþã de fos-
tul ministru al Finanþelor, Darius
Bogdan Vâlcov, în procesul în
care este judecat pentru douã in-
fracþiuni de luare de mitã ºi trafic
de influenþã: „Menþine mãsura
preventivã a controlului judiciar
dispusã faþã de inculpatul Vâlcov
Darius Bogdan. Pronunþatã în
ºedinþã publicã, azi, 31 ianuarie
2018”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei, stabilindu-se
urmãtorul termen pe fond pentru

Fostul ministru al Finanþelor, Darius Vâlcov,
menþinut sub control judiciar de Tribunalul Dolj

Proaspãt numit consilier de stat în aparatul propriu de
lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului
Viorica Vasilica Dãncilã, publicatã marþi în Monitorul
Oficial, Darius Bogdan Vâlcov a fost menþinut, ieri, sub
control judiciar de judecãtorii de la Tribunalul Dolj.
Hotãrârea a fost luatã în procesul mutat aici de la Tribu-
nalul Olt, în care fostul senator de Olt ºi fost ministru al
Finanþelor este judecat pentru douã infracþiuni de luare
de mitã ºi trafic de influenþã. Pe fond, procesul a fost
amânat pentru 14 martie a.c.

14 martie a.c.  Dosarul s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj anul tre-
cut, pe 20 iulie, dupã ce judecã-
torii de la Curtea de Apel Craiova
au admis cererea lui Bogdan Da-
rius Vâlcov de strãmutare a pro-
cesului de la Tribunalul Olt.

Bogdan Darius Vâlcov a fost
trimis în judecatã în acest dosar
pe 26 noiembrie 2015, de procu-
rorii DNA – Structura Centralã. În
rechizitoriu, procurorii au reþinut
cã, în perioada noiembrie-decem-
brie 2012, inculpatul Vâlcov Da-
rius-Bogdan, „în calitate de primar

al municipiului Slatina, i-a pretins
unui om de afaceri (denunþãtor în
cauzã), aproximativ 10% din su-
mele încasate de societatea aces-
tuia de la Primãria Slatina, în baza
unui contract semnat anterior, iar
în perioada 21 ianuarie – 13 iunie
2013 a primit, în mai multe tran-
ºe, de la respectiva societate,

printr-o firmã intermediarã,
2.146.270 lei. Procurorii susþin cã
în aceeaºi manierã a procedat in-
culpatul ºi în cazul unui alt con-
tract încheiat de Primãrie cu o al-
tã societate comercialã, privind
reabilitarea Centrului istoric al ora-
ºului Slatina, pentru care ar fi pri-
mit, prin intermediul unor persoa-

ne, suma totalã de 450.000 lei. Mai
mult decât atât, potrivit DNA,
Vâlcov ar fi pretins 10% ºi dintr-
un alt contract semnat de S.C.
Compania de Apã Olt S.A. cu o
firmã, pentru „a interveni la con-
ducerea companiei în vederea
efectuãrii la timp a plãþilor aferente
contractului”, lucru cu care pa-
tronul societãþii a fost de acord.
Suma de 1.700.000 lei (echivalen-
tul unui procentaj de 10%), urma
sã-i fie remisã inculpatului dupã -
primirea de cãtre societatea res-
pectivã a unui „avans mai mare
pentru lucrãrile efectuate”, aces-
ta urmând sã depunã diligenþele
necesare în acest sens. Suma to-
talã primitã de inculpat în urma
sãvârºirii celor trei infracþiuni de
corupþie se ridicã la 4.296.270 lei,
spun reprezentanþii DNA.

Darius Vâlcov mai este jude-
cat în alte douã dosare, ambele
vizând infracþiuni de corupþie, unul
aflat pe rolul Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie, iar cel de-al doilea
strãmutat la Tribunalul Gorj.

Francezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în capFrancezul care a împuºcat în cap
un doljean rãmâne în spatele gratiilorun doljean rãmâne în spatele gratiilorun doljean rãmâne în spatele gratiilorun doljean rãmâne în spatele gratiilorun doljean rãmâne în spatele gratiilor

Cetãþeanul francez de 48 de ani, care
a împuºcat în cap un tânãr doljean, a
fost menþinut, ieri, în arest preventiv,
de judecãtorii de la Tribunalul Dolj. Pe
fond, procesul a fost amânat pentru
data de 14 februarie a.c., întrucât au
lipsit o serie de martori. Francezul, ju-
decat pentru omor, nerespectarea re-

la, 31 ianuarie 2018, ora 11.20.
pe fondul cauzei, faþã de lipsa
martorilor în vederea audierii pe
laturã civilã, se amânã cauza la
14.02.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

S-a ascuns o noapte în pãdure
Reamintim cã, potrivit procuro-

rilor Parchetului de pe lângã Tri-

bunalul Dolj, Samuel Da-
vid Parra, în vârstã de 48
de ani, din Paris, a venit
în România pe 6 aprilie
2017, în comuna Bârca,
la domiciliul Doinei A.,
unde i-a întâlnit pe Ulis
Ghiusi Ioniþã, de 22 de
ani, ºi Daniel Andrei,
acesta din urmã reco-

mandându-se a fi
soþul Doinei, iar celãlalt o cu-
noºtinþã. Între francez ºi cei
prezenþi s-au iscat o serie de
discuþii legate atât de relaþiile
fiecãruia cu Doina, cât ºi de
faptul cã francezul ar fi oprit
din banii pe care femeia îi
câºtiga în Paris din activita-
tea practicatã. Vãzând cã dis-
cuþiile se aprind, Parra a com-
pletat douã file CEC, în va-
loare de 20.000 euro fiecare,
pe numele presupusului soþ
ºi pe cel al cumnatei Doinei.
Le-a declarat, ulterior, anche-
tatorilor, cã a înþeles cã dol-
jenii vor sã-l lase fãrã bani,
însã a completat CEC-urile
ºtiind cã banii nu pot fi înca-
saþi de la nici o bancã din Ro-

mânia. Au venit în Craiova, însã
bãncile erau închise aºa cã, dupã
ora 23.00, au pornit înapoi spre
Bârca. Pe drum, pe DJ 561, pe raza
satului Gura Vãii, comuna Podari,
francezul a oprit autoturismul pe
partea dreaptã a carosabilului ºi le-
a spus însoþitorilor sãi cã doreºte
sã-ºi facã nevoile. A coborât din
maºinã împreunã cu Andrei Daniel
ºi Ioniþã Ulis Ghiusi, dar înainte sã
coboare, fãrã ca nimeni sã-l ob-
serve, ºi-a pus la centurã un pistol
pe care îl þinea în autoturism. La
întoarcerea cãtre maºinã, france-
zul a scos pistolul ºi l-a îndreptat
cãtre Ulis Ghiusi Ioniþã, care era
chiar în faþa sa, ºi a tras un foc în
direcþia acestuia, împuºcându-l în
cap, în zona occipitalã. A vrut sã-l

împuºte ºi pe Andrei Daniel, dar,
potrivit declaraþiei sale, pistolul s-
a blocat. Doljenii au urcat rãnitul
în maºinã ºi au plecat spre spital,
iar francezul a rãmas la faþa locu-
lui ºi s-a ascuns în zona verde din
laterala drumului, unde a fost gãsit
a doua zi, pe 7 aprilie 2017, în ju-
rul prânzului, de poliþiºti. France-
zul a îngropat pistolul lângã un
copac, oamenii legii reuºind destul
de greu sã-l descopere. A fost reþi-
nut pentru 24 de ore, iar o zi mai
târziu, pe 8 aprilie, a fost arestat
preventiv. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au finali-
zat cercetãrile ºi l-au trimis în ju-
decatã pe cetãþeanul francez, do-
sarul înregistrându-se la Tribuna-
lul Dolj în august.

gimului armelor ºi muniþiilor ºi contra-
bandã, a venit în Dolj la începutul lunii
aprilie 2017, sã-ºi viziteze iubita, ºi a
împuºcat un tânãr de 22 de ani, amic
de-al femeii, pe marginea drumului, în
satul Gura Vãii, comuna Podari. Dupã
câteva luni petrecute în comã, la un
spital în Bucureºti, victima a decedat.
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Ion Dogaru: Fragmente de portret!Ion Dogaru: Fragmente de portret!Ion Dogaru: Fragmente de portret!Ion Dogaru: Fragmente de portret!Ion Dogaru: Fragmente de portret!
MIRCEA CANÞÃR

Despre evenimentul de referinþã,
gãzduit, deunãzi, de Facultatea de Drept
a Universitãþii din Craiova, sub generi-
cul „Cartea juridicã ºi donaþii de carte
– piloni ai evoluþiei lumii dreptului”, s-
a relatat pe larg în cotidianul nostru.
Menþionatã fiind ºi participarea eleva-
tã, printre invitaþi aflându-se membri
de vazã ai Academiei Române ºi Acade-
miei Republicii Moldova, dar ºi cadre
didactice reprezentative ale Facultãþii
de Drept din Craiova. Precum ºi alþi
invitaþi din Capitalã. Aºadar, o lume
selectã. Intervenþiile participanþilor la
evenimentul aminitit s-au constituit în
subtile combinaþii de inteligenþã, rigoa-
re, cordialitate ºi umor fin, prin infor-
maþia cea mai neaºteptatã ºi provoca-
toare. Dintr-o fireascã „pudoare”, s-a
surmontat un detaliu definitoriu, pen-

tru amfitrionul reuniunii, prof. univ. dr.
Ion Dogaru membru corespondent al
Academiei Române, aflat încã, deºi poa-
te obturat, în prim-planul vieþii acade-
mice din Craiova, nu doar ca fost lon-
geviv dascãl universitar, care a fãcut o
donaþie de 4.000 de volume, unele lu-
crãri monumentale, ale unor autori
strãini, dupã ce alte donaþii de carte
fuseserã fãcute Academiei de ªtiinþe a
Republicii Moldova, Facultãþii de Drept
a Universitãþii de stat din Chiºinãu,
Baroului Dolj, Facultãþii de Drept a Uni-
versitãþii de stat din Tirana, Facultãþii
de Drept a Universitãþii Presbiteriana
Mackenzie din Sao Paolo, Facultãþii de
Drept „Andrei ªaguna” din Constanþa,
Facultãþii de Drept „Constantin Brân-
cuºi” din Târgu Jiu. Fost universitar,
iscusit manager, dar ºi întemeietor al

Facultãþii de Drept din
Craiova, numele prof.
univ. Ion Dogaru încã
reverbereazã. Fiindcã i
se datoreazã, în exclusi-
vitate, înfiinþarea Fa-
cultãþii de Drept „Nico-
lae Titulescu” din Cra-
iova, al cãrei decan a ºi
fost (1998-2004) pãs-
trând ºi în prezent sim-
bolica funcþie de „decan
de onoare”. Destins,
ferm ºi discret, imagi-
nativ ºi pragmatic, cu
expertizã în ºtiinþa
Dreptului – profesor

universitar emerit din 1986, cu peste
70 de cãrþi publicate, cu lucrãri premia-
te, destule la numãr –, Ion Dogaru poate
fi considerat, fãrã exagerare, o referin-
þã culturalã a Universitãþii din Craio-
va. ªi nu e suficient sã spui cã a trecut
prin multe, antrenându-se pentru disi-
mulare ºi eschivã, fiindcã rezumându-
se la catedrã, a refuzat cu obstinaþie
ofertele ademenitoare de a deveni om
politic. ªi ele au existat. A iubit facul-
tatea, la a cãrei apariþie în peisajul în-
vãþãmântului superior craiovean, a pus
umãrul, „a crescut” actuali dascãli, ti-
neri universitari, prin faþa lui ca exa-
minator au trecut mii ºi mii de absol-
venþi ai facultãþilor de ªtiinþe Econo-
mice ºi apoi de Drept, a condus peste
140 de teze de doctorat ºi crede cã a dat

un sens vieþii. A sãvârºit, ca fiecare din-
tre noi, de bunã seamã, ºi erori, unele
de evaluare umanã, dar cine e ferit de
aºa ceva. Nu rareori, pentru a suporta
platitudinile, s-a retras în convenþional
ºi ani buni a fost, ceea ce nimeni nu
mai ia în seamã, un factor de decizie în
conducerea marii echipe de fotbal, Uni-
versitatea Craiova, pe vremea când nu
i se greºea numele în presa internaþio-
nalã. Plecat în lume, din Licuriciul Gor-
jului, prof. univ. dr. Ion Dogaru poartã
pasãrea mãiastrã a lui Brâncuºi, ascun-
sã în colþul albastru al sufletului. Ol-
tean get-beget fiind, ºi-a urmat desti-
nul, unul aproape perfect croit. ªi as-
tãzi, în orice împrejurare, contaminea-
zã prin buna-dispoziþie, bunele manie-
re ºi culturã.

România se aflã pe locul 34 din
tot atâtea þãri europene al cãror sis-
tem medical a fost analizat pentru
realizarea indexului pe anul 2017.

În ceea ce priveºte cheltuielile
cu sãnãtatea pe cap de locuitor,
þara noastrã se aflã tot la coada
clasamentului, în urma sa aflân-
du-se doar Letonia, Muntenegru,
Macedonia ºi Albania. România
are probleme grave în gestiona-
rea întregului sector public de
sãnãtate, alãturi de Albania ºi Bul-
garia având o structurã învechitã
a sistemului medical.

Primul loc la infecþii intraspitaliceºti
ºi mortalitate infantilã

Sistemul sanitar românesc se
aflã pe primul loc în clasament la
rata infecþiilor intraspitaliceºti re-
zistente la tratament, la mortalita-
tea infantilã ºi pe primele locuri la
mortalitatea din cauza cancerului
ºi a bolilor cardiovasculare.

În fiecare an, mii de pacienþi
care se interneazã în spitalele ro-
mâneºti pentru a fi trataþi de di-
verse afecþiuni aflã cã s-au ales
cu o altã boalã chiar în unitatea
sanitarã. Infecþiile intraspitaliceºti

Sistemul medical românesc, ultimul
din Europa, în opinia pacienþilor

Conform Indexului European al Consumato-
rului de Sãnãtate, România s-a aflat ºi în 2017,
pentru al doilea an consecutiv, la coada clasamen-
tului fiind depãºitã chiar ºi de þãri precum Bulga-
ria, Albania, Macedonia sau Muntenegru.  Ro-
mânia ocupã ultimul loc sau unul dintre ultimele

locuri la majoritatea indicatorilor importanþi luaþi
în calcul pentru realizarea clasamentului: drep-
turile ºi informarea pacienþilor, accesibilitatea
(timpii de aºteptare pentru tratament), rezulta-
tele tratamentelor, gama de servicii oferite ºi ex-
tinderea lor, prevenþia ºi farmaceuticele.

au devenit în ultimii ani o adevã-
ratã problemã de sãnãtate publicã
în România, prin lipsa acutã de
personal medical ºi reducerea bu-
getelor alocate prevenþiei ºi con-
trolului infecþiilor în mediul spita-
licesc ºi consumul exagerat ºi ero-
nat de antibiotice, cu generarea
unui nivel extrem de ridicat al re-
zistenþei bacteriene.

Cele mai multe infecþii noso-
comiale s-au înregistrat în sec-
þiile de chirurgie, pediatrie, nou-
nãscuþi, obstetricã ºi Anestezie
Terapie Intensivã. În privinþa ti-
purilor de infecþie depistate, mai
des întâlnite au fost cele în plagã
chirurgicalã, infecþiile de tract di-
gestiv, septicemie sau infecþiile
respiratorii. Germenii întâlniþi au
fost Stafilococ aureu, Klebsiella,
bacili Gram negativ nefermenta-
tivi, Stafilococ aureu hemolitic,
Pseudomonas aeruginosa, Pro-
teus ºi Clostridium difficile.

În ceea ce priveºte mortalita-
tea infantilã, România are cea mai
mare ratã, de 7,3 la 1000 de nou-
nãscuþi vii în 2016, faþã de media
Uniunii Europene care este de 3,7
la mie. La fiecare 5 ore, un copil

mai mic de un an moare. O trei-
me din aceste decese pot fi pre-
venite prin dezvoltarea de progra-
me suport pentru mame ºi copii
ºi dotarea maternitãþilor ºi secþii-
lor de nou-nãscuþi cu echipamente
medicale performante.

„Pacienþii privesc spitalul
ca pe un duºman ºi viceversa”
Despre problemele sistemului

sanitar românesc a vorbit ºi noul

ministru al Sãnãtãþii, Sorina Pin-
tea. „Aº vrea sã ajung în fiecare
spital judeþean din þara aceasta,
pentru cã oamenii se plâng de prea
multe ori ºi, din pãcate, de cele
mai multe ori au dreptate, dar sunt
convinsã cã doar vãzând cu ochii

mei voi putea, împreunã cu cei de
acolo, sã gãsim soluþii. Aº vrea sã
dãm o mai mare libertate autori-
tãþilor locale pentru a avea în gri-
jã aceste spitale, pentru cã le au
în grijã, dar de cele mai multe ori
nu le îngrijesc aºa cum trebuie.
Sunt foarte multe lucruri care se
pot face fãrã bani, pentru cã tot
timpul ne plângem de lipsa bani-
lor. Cred cã uneori este nevoie de
noi sã facem mai mult“, a spus
Sorina Pintea.

Ministrul Sãnãtãþii a mai susþi-
nut cã este necesarã o schimbare
a mentalitãþilor în sistemul medi-
cal. „În general, pacienþii privesc
spitalul ca pe un duºman ºi vice-
versa. Pacientul trebuie sã intre cu
încredere în spital. Cei care lucrea-
zã în spital trebuie sã fie conºtienþi
cã sunt acolo sã aibã grijã de pa-
cienþi. Nu ºtiu dacã o sã pot, dar o
sã încerc. Cu toþii trebuie sã do-
rim”, a mai declarat Sorina Pintea.

RADU ILICEANU
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Agenþia Judeþeanã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Dolj orga-
nizeazã selecþie pentru  tinerii har-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Zilele trecute, Fundaþia pen-
tru Dezvoltarea Economiei So-
ciale a organizat la Bucureºti
conferinþa cu tema „Responsa-
bilitate Socialã Corporativã ºi
afaceri sociale”, la care au par-
ticipat membri ai Asociaþiei
Marilor Reþele Comerciale din
România ºi reprezentanþi ai co-
operativelor agricole din comu-
na Grãdinari (OT). Conferinþa,
organizatã în cadrul proiectului
”Capacitare Economicã prin
Afaceri Sociale” finanþat prin

Directiva revizuitã privind pieþeleDirectiva revizuitã privind pieþeleDirectiva revizuitã privind pieþeleDirectiva revizuitã privind pieþeleDirectiva revizuitã privind pieþele
instrumentelor financiareinstrumentelor financiareinstrumentelor financiareinstrumentelor financiareinstrumentelor financiare

România ºi alte 10 state membre au
primit o solicitare din partea Comisie Eu-
ropene de a pune integral în aplicare în
cadrele lor naþionale Directiva revizuitã
privind pieþele instrumentelor financia-
re. Aceastã directivã, împreunã cu un re-
gulament Uniunii Europene, a fost adop-
tatã în urma crizei financiare cu scopul

de a contribui la realizarea unor pieþe fi-
nanciare mai transparente, competitive
ºi integrate în UE, pentru a asigura exis-
tenþa unui volum mai mic de tranzacþii în
afara pieþelor reglementate ºi o mai
mare protecþie a investitorilor ºi consu-
matorilor ºi, nu în ultimul rând, pentru a
spori stabilitatea financiarã. 

Directiva armonizeazã regimul
de reglementare din UE în ceea
ce priveºte cerinþele organizato-
rice aplicabile pentru firmele de
investiþii, pieþele reglementate,
pieþele întreprinderilor mici ºi
mijlocii ºi serviciile de raportare
a datelor. De asemenea, ea stabi-
leºte norme armonizate privind
regulile de conduitã în afaceri
pentru serviciile de investiþii, in-
clusiv în cazul stimulentelor, ce-

obligaþiilor, Comisia Europeanã ur-
mãreºte acþionarea în justiþie a sta-
telor membre care nu ºi-au înde-
plinit obligaþiile ce le revin în te-
meiul legislaþiei UE. Aceste deci-
zii, care vizeazã diverse sectoare
ºi domenii de politicã ale UE, au
scopul de a asigura aplicarea co-
respunzãtoare a legislaþiei UE, în
beneficiul cetãþenilor ºi al între-
prinderilor. “Principalele decizii

adoptate de Comisie în luna ianua-
rie includ 21 de scrisori de pune-
re în întârziere, 67 de avize moti-
vate ºi 8 trimiteri în faþa Curþii de
Justiþie a Uniunii Europene. Tot-
odatã, Comisia închide 86 de ca-
zuri în care diferendele cu statele
membre în cauzã au fost soluþio-
nate fãrã a fi necesarã continua-
rea procedurii de cãtre Comisie”,
se mai spune în comunicat.

„Capac i ta re  Economicã„Capac i ta re  Economicã„Capac i ta re  Economicã„Capac i ta re  Economicã„Capac i ta re  Economicã
pr in  Afacer i  Soc ia le”pr in  Afacer i  Soc ia le”pr in  Afacer i  Soc ia le”pr in  Afacer i  Soc ia le”pr in  Afacer i  Soc ia le”

Fondul Tematic “Incluziunea
socialã a romilor ºi altor gru-
puri vulnerabile“ al Programu-
lui de Cooperare Elveþiano-Ro-
mân, le-a oferit participanþilor
ocazia de a se cunoaºte în ve-
derea stabilirii unor relaþii co-
merciale vii toare,  legumele
proaspete ºi conservate produ-
se de ce cele douã cooperative
agricole din Grãdinari urmând
sã fie valorificatã prin progra-
mele cu producãtori români ale
marilor reþele de retail.

rinþelor de dezvãluire a informa-
þiilor ºi normelor de guvernanþã
privind produsele. “Cu toate cã
termenul-limitã iniþial pentru trans-
punerea directivei a fost prelungit
cu un an, de la 3 iulie 2016 la3
iulie 2017, statele membre în ca-
uzã nu au transpus integral sau nu
au transpus deloc normele res-
pective în legislaþia lor naþionalã”,
se precizeazã în comunicatul de
presã al Comisiei Europene.

Comisia poate decide sã
trimitã statele membre

în faþa Curþii de Justiþie a UE
În acest context, Comisia a so-

licitat ca Bulgaria, Croaþia, Grecia,
Letonia, Lituania, Luxemburg, Po-
lonia, Portugalia, România, Slove-
nia ºi Spania sã punã integral în
aplicare Directiva în ceea ce pri-
veºte protejarea instrumentelor fi-
nanciare ºi a fondurilor care apar-
þin clienþilor, obligaþiile de guver-
nanþã a produsului ºi normele apli-
cabile la acordarea sau primirea de
onorarii, comisioane sau alte tipuri
de beneficii pecuniare sau nepecu-
niare.  Dacã mãsurile de transpu-
nere integralã a acestor directive
nu sunt notificate în termen de -
douã luni, Comisia poate decide sã
trimitã statele membre respective
în faþa Curþii de Justiþie a UE.

Despre procedurile privind
pachetul lunar de decizii

Prin pachetul sãu lunar de de-
cizii în constatarea neîndeplinirii

Pe timpul vacanþei de varã,

Studenþii doljeni pot lucra în GermaniaStudenþii doljeni pot lucra în GermaniaStudenþii doljeni pot lucra în GermaniaStudenþii doljeni pot lucra în GermaniaStudenþii doljeni pot lucra în Germania
Studenþii Universitãþii din Craiova pot sã

lucreze pe timpul vacanþei de varã în Ger-
mania. Condiþia este sã aibã vârsta sub 35
de ani ºi nu mai puþin de 18 ani ºi sã cu-
noascã limba germanã cel puþin la nivel A2.
Înregistrarea  dosarelor se va desfãºura
pânã vineri, 9 februarie 2018, în intervalul
luni – joi, orele 9.30 – 15.30, ºi vineri,
orele 9.30 – 12.30.

nici care doresc sã
desfãºoare o activita-
te lucrativã în þara Angelei Merkel

pe perioada vacanþei
de varã, adicã, mi-
nim douã luni de zile.
„Menþionãm cã pot
participa studenþii cu
vârsta cuprinsã între
18 – 35 de ani, care
urmeazã cursuri de
zi, la o facultate de
stat sau particularã,
acreditatã conform
legii ºi care au cu-
noºtinþe bune/foarte

bune de limba germanã”, se men-
þioneazã într-un comunicat de pre-
sã remis de AJOFM Dolj.

Studenþii români ar putea sã
presteze activitãþi în domeniul ho-
telier, dar ºi în domeniul servicii-
lor. Pânã în acest moment, tinerii
din România au mai lucrat pe tim-
pul vacanþei în Germania, dar mai
ales în domeniul gastronomic ºi
hotelier. Este o adevãratã provo-
care pentru ei activitatea în indus-
trie ºi servicii. „Pentru anul 2018,
sunt disponibile 50 de posturi în
domeniul hotelier – gastronomic,
în gastronomia de sistem (fast-
food), în producþia industrialã ºi în
domeniul serviciilor”, se mai subli-
niazã în comunicatul respectiv.

Studenþii care au domiciliul sau sunt înregistraþi la o instituþie de
învãþãmânt superior din judeþul Dolj se pot adresa consilierului EURES
din cadrul Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj,
strada „Eugeniu Carada” nr. 13A, în vederea înregistrãrii dosarelor.
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Modificãrile au fost aduse prin
Legea nr.1/2018, privind aproba-
rea OUG nr. 33/2016, „Pentru mo-
dificarea ºi completarea unor acte
normative privind actele de stare
civilã ºi actele de identitate ale ce-
tãþenilor români”, acestea fiind în
vigoare din data de 21 ianuarie
2018 ºi simplificã sau clarificã une-
le prevederi referitoare la înregis-
trarea naºterii cetãþenilor români.

«Semnalãm, în primul rând, fap-
tul cã este facilitatã înregistrarea în
Registrele de Stare Civilã (RSC) a
naºterii copiilor, în cazul în care
evenimentul de stare civilã s-a pro-
dus în strãinãtate, iar în documen-
tele de naºtere emise de autoritãþile
strãine, s-a stabilit o altã filiaþie de-
cât cea prevãzutã în legislaþia ro-
mâneascã.Aceasta prevede faptul
cã, în situaþia în care un copil este
nãscut sau este conceput în urma
cãsãtoriei, el are ca tatã pe soþul
mamei, prezumþia de paternitate
operând ºi în cazul în care acesta
este conceput în urma unei relaþii
extraconjugale. Situaþia are în ve-

Astfel, pe parcursul anului trecut, au fost diseminate cã-
tre Comitetele locale pentru situaþii de urgenþã 311 atenþio-
nãri/avertizãri hidrometeorologice din care 253 au fost aver-
tizãri meteorologice, 14 avertizãri hidrologice ºi 44 infor-
mãri meteorologice. Comparativ cu anul 2016, când au fost
transmise 232 de avertizãri, s-a înregistrat o creºtere. În
baza hotãrârilor luate în cadrul Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã au fost emise ordine ale Prefectului prin
care s-au constituit comisii mixte în vederea constatãrii ºi
evaluãrii pagubelor produse de fenomene hidrometeorologi-
ce periculoase (cãderi masive de zãpadã în luna ianuarie
2017; temperaturi extreme – îngheþuri târzii în luna mai
2017;  secetã – în lunile august ºi septembrie 2017; vânt ºi
ploi în lunile octombrie ºi noiembrie 2017). Astfel, s-a con-
statat cã au fost afectate: cca 3600 m.p. de folie ºi aproxi-

Fotoclubul „Mircea Faria” din Craiova va invitã astãzi la 
vernisajul expoziþiei „Viziuni fotografice”, care are loc la ora
18.00, în Sala „ªtefan Ciuceanu” a Muzeului Olteniei. Sunt
prezentate publicului 44 de fotografii realizate de 13  membri
ºi simpatizanþi ai fotoclubului craiovean. Expun Oana Þigã-
nilã, Vlad Þigãnilã, Constantin Gruescu, Dan Tigãnilã, Dori-
an Delureanu, Marius Niþipir, Horaþiu Buzatu, Mihai Diaco-
nu ºi invitaþii Dragoº Andreescu, Albert Dobrin, Adrian Ur-
banek, Viorel Anton ºi Marcel Rãduþ-Seliºte.

«Cu ocazia acestui vernisaj debuteazã ºi întâlnirile perio-
dice ale membrilor Fotoclubului „Mircea Faria”, care îºi pro-
pun pentru anul 2018 sã polarizeze preocupãrile ºi iniþiative-
le pasionaþilor de artã fotograficã, de istorie a fotografiei
craiovene sau a celor care preferã fotografia ca mijloc de
exprimare, de educaþie, de protest sau fotografiazã în va-
canþã, atunci când cutreierã pe munþi», a precizat col. (r)
Mircea Anghel, preºedintele fotoclubului.

Intrarea este liberã, expoziþia fiind deschisã publicului în timpul
programului de vizitare a Muzeului Olteniei: de marþi pânã du-
minicã, inclusiv, între orele 9.00 ºi 17.00 (duminica - închis).

MAGDA BRATU

Noi reguli la starea civilã, pentru certificatele de naºtereNoi reguli la starea civilã, pentru certificatele de naºtereNoi reguli la starea civilã, pentru certificatele de naºtereNoi reguli la starea civilã, pentru certificatele de naºtereNoi reguli la starea civilã, pentru certificatele de naºtere
 Direcþia Publicã Comunitarã de Evidenþã a Persoanelor

(DPCEP) Dolj informeazã cetãþenii cã începând, din aceastã
lunã, se aplicã noi reguli privind întocmirea anumitor cate-
gorii de acte de stare civilã. Precizãrile sunt prezentate de
Ciprian Bobocicã, director executiv al DPCEP Dolj.

dere mai multe ipoteze: copilul a fost
conceput în timpul mariajului ºi naº-
terea a avut loc în aceeaºi perioadã;
el a fost conceput înainte de cãsã-
torie, dar venirea pe lume s-a pro-
dus în timpul cãsãtoriei sau copilul
a fost conceput în timpul cãsãto-
riei, însã naºterea s-a produs dupã
încetarea, desfacerea, constatarea
nulitãþii ori desfacerea cãsãtoriei.
Noile modificãri permit transcrie-
rea în  RSC româneºti a certificate-
lor de naºtere eliberate de cãtre au-
toritãþile strãine, în situaþiile descri-
se, în care a fost stabilitã o altã fi-
liaþie decât cea prevãzutã de legis-
laþia româneascã, prin aplicarea dis-
p.art. 414, alin.1, din Legea nr.287/
2009, Cod Civil, adicã prin înscrie-
rea în rubrica „TATÃL COPILU-
LUI”, din actul de naºtere româ-
nesc, a datelor de identitate ale so-
þului mamei de la momentul conce-
perii sau naºterii copilului, iar nu-
mele de familie al acestuia se stabi-
leºte conform reglementãrilor pri-
vitoare la numele copilului din cã-
sãtorie. Dupã transcrierea certifica-

tului strãin al copilului, pãrinþilor li
se elibereazã un certificat de naºte-
re al cãrui termen de valabilitate este
de doi ani, timp în care aceºtia pot
sã demareze ºi sã finalizeze proce-
durile pe cale judecãtoreascã de tã-
gadã a paternitãþii ºi stabilirea filia-
þiei copilului», a precizat Ciprian
Bobocicã, director executiv al
DPCEP Dolj.

Modificãri ºi la cetãþenie
O altã modificare se referã la

transcrierea certificatelor sau extra-
selor de stare civilã ale actelor de
aceastã naturã, privindcetãþenii care
au redobândit sau cãrora li s-a acor-
dat cetãþenia românã, în temeiul art.
10, 11 din Legea nr.21/1991 – cea
a cetãþeniei române. Sunt identifi-
cate douã situaþii: cetãþenii care au
redobândit sau cãrora li s-a acordat
cetãþenia românã ºi care nu au avut
niciodatã domiciliul în România; per-
soanele din aceeaºi categorie, dar
care au avut domiciliul în România.
În prima situaþie, transcrierea cer-
tificatelor sau extraselor de stare
civilã ale actelor se face în maxi-
mum 60 de zile de la depunerea
cererii: cu aprobarea primarilor
municipiilor reºedinþã de judeþ ºi cu
avizul prealabil al ºefilor Serviciilor
Publice Comunitare Judeþene de
Evidenþã a Persoanelor.

„Persoanele aflate în cea de-a
doua categorie (care au avut domi-
ciliul în România) depun cererea de
transcriere a certificatelor sau ex-
traselor de stare civilã la Serviciul
Public Comunitar Local de Eviden-
þã a persoanei ori Primãria unitãþii
administrativ-teritoriale unde a fost
ultimul domiciliu, înainte de pierde-
rea cetãþeniei române , sau adresa
imobilului în care a locuit înainte de
dobândirea cetãþeniei române”, a
mai menþionat Ciprian Bobocicã.

Acesta a mai spus cã „noile
modificãri vizeazã ºi înregistrarea
tardivã a naºterii persoanelor, care

nu a fost declaratã în termenul le-
gal de 30 de zile ºi stabilesc cã, în
cazul în care nu existã certificat
constatator al naºterii, actul se în-
tocmeºte pe baza expertizei medi-
co-legale cu privire la data naºte-
rii, fiind stipulate ziua, luna, anul ºi
sexul nou-nãscutului, ºi a declara-
þiei de recunoaºtere a mamei, la
care se adaugã restul documente-
lor care, în funcþie de situaþie, sunt
enumerate în Legea nr.119/1996,
cu privire  la actele de stare civilã,
republicatã, cu completãrile ºi
modificãrile ulterioare”.

CRISTI PÃTRU

13 artiºti cu „Viziuni fotografice”Conform bilanþului Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Dolj,

Pagube de 5755 mii lei provocate de
fenomene meteo periculoase anul trecut

Ieri, la Prefectura Dolj, a avut loc o ºedinþã
extraordinarã a Comitetului Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã Dolj în cadrul cãreia a fost
prezentatã activitatea desfãºuratã în cursul
anului 2017.

mativ 10.529 ha de culturi agricole, pagube valorice estima-
te ridicându-se la aproximativ 5755 mii lei.

Tot pe parcursul anului trecut s-au desfãºurat patru mari
exerciþii prin care s-a urmãrit organizarea cooperãrii cu in-
stituþiile care asigurã funcþiile de sprijin în situaþii de urgen-
þã, verificarea viabilitãþii planurilor de intervenþie, verificarea
asigurãrii primei intervenþii, actualizarea ºi perfecþionarea
concepþiei de intervenþie (1exerciþiu vizând producerea unui
incendiu la S.C. CARNEXPOD S.R.L. din municipiul Cra-
iova; unul pentru stingerea incendiilor la fondul forestier -
Ocolul Silvic Amaradia -, fiind activate Comitetele locale
pentru situaþii de urgenþã ale localitãþilor Tãlpaº ºi Fãrcaº; 1
exerciþiu naþional pentru testarea ºi verificarea unor echipa-
mente din componenþa sistemului de înºtiinþare, avertizare
ºi alarmare în situaþii de urgenþã –„PROCIV 2017” ºi încã
unul vizând producerea unui accident nuclear sever la Cen-
trala Nuclear - Electricã Kozlodui (Bulgaria). Toate aceste
activitãþi au în vedere pregãtirea autoritãþilor administraþiei
publice locale pentru prevenirea producerii situaþiilor de ur-
genþã, precum ºi pentru gestionarea acestora, dupã cum au
precizat reprezentanþii ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN
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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



SÂMBÃTÃ - 3 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

(R)
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Eurovision 2018 (R)
17:20 Eurovision 2018 (R)
18:15 Exclusiv în România
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Culisele Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Recurs la moralã
01:00 Tezaur folcloric (R)
01:55 Zon@ IT (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Viaþa satului (R)
05:55 Teleshopping

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

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

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

USL Metrou - U Cluj
17:30 E vremea ta!
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mythica: The Iron Crown
2016, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
21:50 Poate nu ºtiai
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Tombstone
1993, SUA, Acþiune, Dramã,

Western
00:25 Soþie de rezervã (R)
1994, SUA, Dramã, Romantic,

Western
02:05 Memorialul Durerii (R)

TVR 2

08:15 Alegerea regelui
10:30 De ce el?
12:20 Monºtri pe roþi
14:10 Aliatul
16:15 Star Wars: Trezirea Forþei
18:35 Toy Story
20:00 The Circle
21:50 Sieranevada
00:45 Omul din întuneric
02:15 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
03:55 Viespea verde
06:00 Doamna ºi Vagabondul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Aventurile extraordinare

ale Adelei
2010, Franþa, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Mister
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Belle
2013, Marea Britanie, Dramã
15:00 O duminicã de pominã
2008, SUA, Comedie, Crimã
17:00 Busola de aur
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic, Thriller
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Revolta dupa gratii
2015, SUA, Acþiune
00:00 Iron Man - Omul de oþel

(R)
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, SF, Thriller
02:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Belle (R)
2013, Marea Britanie, Dramã
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 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)

07:30 Zeiþa
09:45 La bloc (R)
12:00 Astérix & Obélix: În slujba

Majestãþii Sale (R)
14:15 El Dorado (R)
16:15 La bloc
18:30 El Dorado
20:30 În numele regelui
23:45 ªobolanii
01:45 În numele regelui (R)
04:15 Cine A.M
06:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:00 Sergentul Bilko
1996, SUA, Comedie
13:00 Observator
14:00 Beethoven ºi comoara

secretã
2014, SUA, Familie
16:00 Observator
17:00 Regele Scorpion: Lupta

pentru putere (R)
2014, SUA, Acþiune, Aventuri
19:00 Observator
20:00 Cenuºãreasa
1950, SUA, Animaþie, Aventuri
21:30 Fãrã reþineri
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:30 Capcana (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
01:30 Umblând printre morminte

(R)
2014, SUA, Acþiune, Crimã,

Mister, Thriller
03:30 Observator (R)
04:15 Sergentul Bilko (R)
1996, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:15 Operaþiunea Monstrul
1976, România, Comedie
17:15 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Bravo, ai stil! All Stars
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:30 Te vreau lângã mine

(R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

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

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

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Haiducii
1966, România, Aventuri
16:00 Rãpirea fecioarelor (R)
1968, România, Aventuri
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Misteriosul Bagger Vance
2000, SUA, Comedie, Dramã,

Sport
00:30 Amos ºi Andrew
1993, SUA, Comedie
03:00 Un etaj mai jos (R)
2015, România, Franþa, Suedia,

Germania, Dramã
05:00 Haiducii (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 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

ep. 8
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

DUMINICÃ - 4 februarie

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

Dunarea Calaraºi - CSM Focºani
18:10 Lozul cel mare
18:45 #eusuntromnia
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
22:30 Eurovision 2018
23:30 Eurovision 2018
23:50 Garantat 100%
00:50 Dosar România (R)
01:45 Ultima ediþie (R)
02:35 Pro patria (R)
03:05 Telejurnal (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã (R)
06:00 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme
12:00 New York
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii
1981, România, Aventuri,

Comedie
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Nemuritorii
1974, România, Aventuri
22:10 Trupa de elitã
2007, Brazilia, Acþiune, Crimã,

Dramã
00:15 Pruncul, petrolul ºi

ardelenii (R)
1981, România, Aventuri,

Comedie
02:05 Trupa de elitã (R)
2007, Brazilia, Acþiune, Crimã,

Dramã
04:00 Nemuritorii (R)
1974, România, Aventuri

TVR 2

07:15 Totul despre Steve
08:55 Toy Story
10:15 The Circle
12:05 Paºii
13:45 Trumbo
15:50 Spiritul din cochilie
17:35 O terapie pentru viaþã
20:00 Perfect sãnãtos
21:45 Tovarãºul miliþian
22:25 Naºterea unei naþiuni
00:25 Nu te pune cu Zohan
02:20 Suita paradisului
04:25 Rãzbunarea amintirilor
06:00 Partenere pentru Mike ºi

Dave

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 O duminicã de pominã (R)
2008, SUA, Comedie, Crimã
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Busola de aur (R)
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic, Thriller
15:15 Rocky IV
1985, SUA, Dramã
17:15 Blonda de la drept
2001, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
2013, SUA, Noua Zeelanda,

Aventuri, Dramã, Fantastic
23:30 Cred cã îmi iubesc

nevasta
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
01:15 Revolta dupa gratii (R)
2015, SUA, Acþiune
03:45 Rocky IV (R)
1985, SUA, Dramã
05:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 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)

08:30 Zeiþa diavol
09:45 La bloc (R)
12:00 Zeiþa (R)
14:15 El Dorado (R)
16:15 La bloc
18:30 Insula din vis
20:30 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
22:45 Trei tipi duri
00:45 Umbrele trecutului
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:15 Cenuºãreasa (R)
1950, SUA, Animaþie, Aventuri
13:00 Observator
14:00 Fãrã reþineri (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 Observator
16:15 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
21:45 Ticãloºi fãrã glorie
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Rãzboi
01:00 Cheia schelet
2005, SUA, Dramã, Thriller
02:45 Observator (R)
03:30 Ticãloºi fãrã glorie (R)
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Rãzboi
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Operaþiunea Monstrul (R)
1976, România, Comedie
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Bravo, ai stil! All Stars (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap
07:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Omul pãdurilor
2011, Italia, Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Rãzbunarea haiducilor

(R)
1968, România, Aventuri
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Jandarmul la plimbare
1970, SUA, Aventuri, Comedie
00:30 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
02:30 Misteriosul Bagger Vance
2000, SUA, Comedie, Dramã,

Sport
04:30 Amos si Andrew (R)
1993, SUA, Comedie
06:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
06:45 Teleshopping (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 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
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

ep. 9
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV) ep. 1
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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MUNICIPIUL CALAFAT PRIN PRIMAR,
cu sediul în Calafat, Str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã  închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a stan-
dului nr. 3 cu o suprafaþã de 7,51 mp, situat în Piaþa Agroali-
mentarã Calafat, judeþul Dolj, identificat conform anexei la
H.C.L. nr. 67/31.10.2016 în urmãtoarele condiþii:

•preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/
mp/LUNÃ

•perioada de închiriere - 5 ani
•participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul local
•taxa de participare la licitaþie 100 lei
•garanþia de participare la licitaþie 400 lei
Caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participã-

rii la licitaþie se obþin de la sediul Primãriei Municipiului Cala-
fat, str. T. Vladimirescu, nr. 24 - Birou achiziþii publice.

Licitaþia va avea loc în data de 28.02.2018, ora 12:00, iar
înscrierea se va face pânã la data de 28.02.2018, ora 11:00.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului
Calafat, tel/fax: 0251/231424; 0251/232.884.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivni-
þã, utilitãþi, gard be-
ton, teren 1300 mp,
str. Bucovãþ. Tele-
fon: 0769/360.741.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, supra-
faþa 4200 mp, douã
fântâni cu apã, stra-
dale. Telefon: 0727/
884.205.â
Vând 10 ha pãdu-
re, 100-110 ani-
Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.
Când teren co-
muna Podari –
Dolj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan, ca-
dastru fãcut la 10
km de Craiova
sau schimb cu
garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând sau cola-
borez cu un teren
în vatra satului,
pentru înfiinþarea
unei pepiniere
pomicole, vitico-
le, crescãtorie de
fazani, gîºte ºi
curci. Telefon:
0768/661.401.

CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi pro-
ductiv cu fructe de
lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute
manual. Telefon:
0764/779.702.
Vând transforma-
tor 24V ºi 12V, ca-
lorifere fontã
aproape noi, piese
Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre pie-
le noi, damigeanã
50 litri cu coº- 40
lei. Telefon: 0735/
445.339.
Vând uºi de dor-
mitor sau magazie
vopsite cu gea-
muri ºi broascã de
închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi
cu geamuri cu
douã, trei canate.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând chituci frasân
pentru restaurante.
Telefon: 0768/
661.401.
Vând televizor mic
– 100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse
Romaneºti. Tele-
fon: 0729/ 977.036.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând alain-delon
pentru bãrbaþi,
costum damã (3
piese) Telefon:
0729/684.222.
Vând garniþã de
unturã cu capac
15 kg – 20 lei, fri-
gider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor
color -100 lei, sã-
pun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând saltea de
pat 190 x 160,
Gin –Gin –Flex în
stare bunã - 120
lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat
ºi 2 pt. fotolii ne-
folosite – 120 lei,
covor persan
220x 210, 2 apo-
metre 15 lei buca-
ta. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie meta-
licã pentru pãs-
trat arma de vâ-
nãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidra-
ulicã mase plasti-
ce, coº din þeavã D
20 mm, pentru fum.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 1 februarie 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:

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având se-
diul cu sediul în municipiul Calafat, str. Tu-
dor Vladimirescu, nr. 24, judeþul Dolj, titular
al Planului de Mobilitate Urbanã Durabilã
al municipiului Calafat, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a avizului de mediu pentru planul menþionat
ºi declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã
la sediul PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Strada
Tudor Vladimirescu, nr. 24, Calafat, judeþul
Dolj, de luni pânã vineri între orele 8:00-16:00,
ºi pe siteul http://municipiulcalafat.ro.

Observaþii/comentarii ºi sugestii se primesc
în scris la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj cu sediul în Str. Petru Rareº,
Nr. 1, municipiul Craiova, în termen de 18
zile de la data publicãrii anunþului.

Primãria Comunei Cârcea organizeazã
concurs pentru ocuparea funþtiei publice de
execuþie vacante, pe perioadã nedetermina-
tã - Inspector, grad profesional asistent în
cadrul Compartimentului Financiar-Con-
tabil care se va desfãºura în data de:

· 05.03.2018, ora 10, proba scrisã
· 07.03.2018, proba interviu
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã con-

diþiile prevãzute de art.54 din Legea 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare

Condiþii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu di-

plomã, respectiv studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echi-
valentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicarii anunþului în
Monitorul Oficial al României, partea a III- a,
la sediul Primãriei Cârcea, judetþul Dolj, str.
Aeroportului, nr.45.

Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi con-
sultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul www.pri-
mariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã,
discuri cu muzicã
Cenaclul Flacãra.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la
eleve sau  studen-
te. Telefon: 0758/
131.341.

Spaþiu ultracen-
tral, excepþional
pentru înfrumuse-
þare saloane ca-
binete medicale.
Telefon: 0722/
956.600.

COMEMORÃRI
Azi se împlinesc
14 ani de când
fratgele meu
VASILE TOADER
a plecat de lângã
noi ºi nu o sã-l
uit niciodatã.

Lacrimi ºi flori
pentru sufletul
sãu drag.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Pânã sã se împartã în douã, res-
pectiv play-off ºi play-out, Liga I
are 4 poli de interes: al echipelor care
se bat la titlu, al echipelor care se
luptã sã intre în play-off, al echipe-
lor fãrã griji, care aºteaptã play-out-
ul, ºi cel al echipelor care se luptã
pentru evitarea retrogradãrii ºi prin-
derea locului de baraj. Tripleta de
titlu le conþine pe: CFR Cluj, FCSB
ºi Universitatea Craiova. Liderul a
investit serios în iarna aceasta ºi tin-
de sã se apropie de FCSB la acest
capitol. Peste 2 milioane de euro au
costat Ioniþã, Costache ºi Bordeia-
nu, iar jucãtori precum brazilianul
Gilvan ºi Þucudean sunt deja certi-
tudini. FCSB nu a mai investit, dar
nici nu avea nevoie, fiind acoperitã
pe toate posturile, deºi Gigi Becali a
oferit 2,5 milioane de euro pe Bãlu-
þã. Au venit doi jucãtori cu mare ex-
perienþã, cu trofee câºtigate, Gãman
ºi Cristi Tãnase. Cel mai probabil,
va fi o luptã în 2 pentru titlu, fiind-
cã Universitatea nu pare sã aibã po-
tenþialul de a se strecura în aceastã
bãtãlie În ciuda faptului cã a inves-
tit aproape 1 milion de euro în iarna
aceasta, fiind a doua echipã ca bu-
get de transferuri în iarna aceasta,
dupã CFR, Universitatea a adus plã-
tit 700.000 de euro pentru un jucã-
tor practic aflat deja în lot, Mitriþã,
ºi 200.000 de euro pentru un altul,
Bic, de la care se aºteaptã confir-
marea, el nefiind printre remarcaþii
Ligii I. În compartimentele defici-
tare, portarul ºi defensiva, Craiova
nu s-a întãrit, ratându-i pe cei doi
portari italieni ºi pe Gãman. Au ple-
cat stoperii Datkovic ºi Spahija, dar
ei nu pot fi trecuþi la capitolul „pier-
deri”, evoluþiile lor fiind modeste.
Atacantul Glavina este ºi o „nescu-
noscutã”, dar e greu de crezut cã
va avea prea multe ocazii de a juca,
þinând cont cã în avanposturi con-
curenþa este acerbã. Oricum, pãs-
trarea locului 3 ar fi un pas înainte
pentru Universitatea, ar fi un ob-
iectiv îndeplinit ºi ar însemna ºi pre-
zenþa pentru al doilea an consecu-
tiv în cupele europene.

Cinci echipe luptã pentru
3 locuri în play-off

Luptã teribilã, în aceste 4 etape
rãmase din sezonul regulat, pentru
intrarea în sextetul fruntaº. Astra l-
a pierdut pe starul Ioniþã, dar a adus
jucãtori buni, are cea mai favorabi-
lã poziþie în clasament dintre cele 5
echipe, deºi are un program infer-
nal, cu douã meciuri directe, cu Vi-
itorul ºi Dinamo ºi disputã cu lide-
rul, CFR. Botoºaniul este avantaja-
tã ºi ea de clasament, a fãcut multe
schimbãri în lot, din care a ieºit, pe
hârtie, mai bunã, l-a pãstrat pe Mo-
ruþan pânã în varã, deºi a încasat
banii de la FCSB, ºi posedã cel mai
uºor program în etapele rãmase,
având meciuri cu ultimele douã cla-
sate ºi „directe” cu Iaºi ºi Viitorul.
Echipa lui Hagi a pierdut 3 piese
grele, portarul ºi atacantul decisivi
în câºtigarea titlului, dar ºi pe Eric,
substituit însã de Ianis Hagi. Viito-
rul are ºi ea un program dificil, cu
3 meciuri directe, cu Astra, Boto-

Analiza campionatului înaintea ultimele 4 etape din sezonul
regulat, dupã schimbãrile survenite în pauza competiþionalã

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXIII- a
Sepsi  –  ACS Poli ,  v ineri ,  ora 18

Viitorul  –  Astra,  vineri ,  ora 20.45
FC Voluntari  –  CSMP Iaºi ,  sâmbãtã,  ora 18

Gaz Metan Mediaº  –  FCSB, sâmbãtã,  ora 20.45
FC Botoºani  –  Juventus ,  duminicã,  ora 18

Dinamo – „U” Craiova,  duminicã,  ora 20.45
CFR Cluj  – Chiajna,  luni ,  ora 20.45

1. CFR Cluj 22 15 4 3 35-12 49
2. FCSB 22 14 5 3 45-14 47
3. Craiova 22 12 7 3 36-23 43
4. Astra 22 10 7 5 31-21 37
5. Botoºani 22 10 5 7 26-23 35
6. Viitorul 22 10 4 8 29-19 34
7. Dinamo 22 10 4 8 31-22 34
8. CSMP Iaºi 22 8 6 8 27-29 30
9. ACS Poli 22 6 8 8 18-30 26
10. Voluntari 22 6 7 9 20-25 25
11. Chiajna 22 7 3 12 29-29 24
12. Mediaº 22 2 9 11 10-32 15
13. Sepsi 22 4 3 15 13-40 15
14. Juventus 22 1 6 15 12-44 9
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ºani ºi Iaºi. Dinamo a pierdut ºi ea
jucãtori, dar a ºi adus în loc, ºi are,
dacã semneazã Torje, cel mai bun
prim 11 dintre echipele care se lup-
tã pentru intrarea în Top 6. Deºi a
practic un fotbal atractiv pe par-
cursul acestui sezon, Iaºiul are cele
mai mici ºanse la play-off dintre cele
5 echipe, fiind la 4 puncte de locul
6. Ieºenii ºi-au pãstrat echipa ºi au
mai dublat unele posturi, iar pro-
gramul cuprinde meciuri directe cu
Botoºani ºi Viitorul. Mai degrabã
moldovenii par focusaþi pe Cupa
României, deºi vor juca în deplasa-
re sfertul de finalã cu Botoºaniul.

Timiºoara, Voluntariul ºi Chiaj-
na sunt echipele fãrã griji, nici de
play-off, nici de retrogradare. Ele
aºteaptã play-out-ul, unde proba-
bil nu vor avea probleme, fiindcã
au în lot mulþi jucãtori cu experi-
enþã, care ºtiu sã facã punctele
necesare liniºtei pe final de sezon.
Mediaºul, Sepsi ºi Juventus sunt
echipele care se vor lupta sã prin-
dã locul de baraj, evitând astfel re-
trogradarea directã. Toate cele trei
formaþii ºi-au schimbat radical lo-
turile în pauza de iarnã, iar Juven-
tus a adus ºi un staff nou, cuplul
Baciu-Lincar, care mai fusese în
Liga I la Chiajna. Cu cei 200.000
de euro încasaþi de la Craiova pe
Bic, Mediaºul ºi-a adus foarte mulþi
strãini pentru linia medianã ºi atac.
„Geanã” Neagoe ºi-a întãrit ºi el
echipa, în apãrare remarcându-se
fostul cãpitan de la Pandurii, ivori-
anul Viera, venit dupã câþiva ani în
Turcia. Juventus, deºi nu are
nume sonore în echipã, a avut re-
zultate bune în amicalele din Anta-
lya ºi sperã sã prindã barajul.

Universitatea Craiova

Achiziþii: Bic (Gaz Metan), Jun-
cu (Ardealul Cluj), Glavina (Rudar).

Plecãri: Datkovic, Spahija.
Echipa-standard: Calancea –

Screciu, Kelic, Tiago Ferreira –
Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu –
Mitriþã, Bãluþã, Gustavo. Antrenor:
Devis Mangia.

CFR Cluj

Achiziþii: Ioniþã (Astra), Costa-
che (Dinamo), Þucudean (Viitorul),
Gilvan (Goianense), Bordeianu (FC
Botoºani).

Plecãri: Nistor, Urko Vera, Ha-
med, Moutinho.

Echipa-standard: Arlauskis –
Manea, Gilvan, Vinicius, Camora
– Hoban, Culio – Deac, Ioniþã, Cos-
tache – Þucudean. Antrenor: Dan
Petrescu.

FCSB

Achiziþii: V. Gãman, Cr. Tãnase
(ambii de la Karabuk).

Plecãri: Niþã, Vl. Achim, Golof-
ca, Pleaºcã, D. Benzar, De Amorim.

Echipa-standard: Vlad – R. Ben-
zar, Gãman, Bãlaºa, Junior Morais
– Pintilii, Teixeira – Man, Budes-
cu, Fl. Coman – Fl. Tãnase. An-
trenor: Nicolae Dicã.

Astra

Achiziþii: L. Buº (FC Botoºani),
Urko Vera (CFR), L. Matei (Rije-
ka), Bãrbulescu (Domneºti).

Plecãri: Ioniþã, Le Tallec, Nyuiadzi.
Echipa-standard: Iliev – Belu,

Polczak, Bejan, Al. Stan – Mrzljak,
Seto Takayuki - Balaure, L. Matei,
L. Buº - Urko Vera. Antrenor: Ed-
ward Iordãnescu.

FC Botoºani

Achiziþii: Fl. Acsinte (FC Volun-
tari), M. Axente (Al Faisaly), Vl.
Achim, Golofca (FCSB), Golubo-
vic (Gaz Metan).

Plecãri: Bordeianu, L. Buº,
Kuku, D. Popa, Târnovan, Elek,
Ciaccheri.

Echipa-standard: Cobrea – Un-
guruºan, Miron, Burcã, Fl. Acsin-
te – M. Roman, Vl. Achim, Moru-
þan, Golofca - Golubovic, M.
Axente. Antrenor: Costel Enache.

Viitorul

Achiziþii: I. Hagi (Fiorentina), V.
Cojocaru (Apollon Limassol), Voduþ
(FC Voluntari), Lima (Dordrecht).

Plecãri: Râmniceanu, Eric, Þu-
cudean.

Echipa-standard: Cojocaru –
Dani Lopez, Hodorogea, Þâru, De
Nooijer – Vânã, Casap, Cr. Ganea
– Cicâldãu, Chiþu, I. Hagi. Antre-
nor: Gicã Hagi.

Dinamo

Achiziþii: Torje (Groznâi), Nis-
tor (CFR), Pesic (Hajduk), Mon-
roy (Maccabi Petch Tikva), D.
Popa (Botoºani), M. Popescu, Ol-
teanu (ambii FC Voluntari).

Plecãri: Nascimento, Costache,
Anton, St. Filip, Rivaldinho.

Echipa-standard: Penedo – Han-
ca, Nedelcearu, Katsikas, Romera
– Monroy, Nistor – Torje, Pesic,
Salomao – Nemec. Antrenor: Va-
sile Miriuþã.

CSMP Iaºi

Achiziþii: Gavrilã (Ethnikos), Al.
Zaharia, Mihãescu (ambii Juven-
tus Bucureºti),

Plecãri: Tiago Almeida, Spãtaru.
Echipa-standard: Kelava – El Fi-

turi, Mihalache, Frãsinescu, Pan-
þâru - Qaka, Kizito – Jo Santos,
Platini, Salim Cisse - Andrei Cris-
tea. Antrenor: Flavius Stoican.

ACS Poli Timiºoara

Achiziþii: Popovici (Seboil),
Enescu (Ethnikos), Khubutia (Gaz
Metan), Kayondo (Durban), Zalus-
chi (Ripensia).

Plecãri: Abraw, V. Creþu.
Echipa-standard: Straton – Hã-

ruþ, Cânu, ªeroni, Þigãnaºu – Vaº-
vari, Artean - Al. Munteanu, Ciu-
cur, Doman - Koyondo. Antrenor:
Ionuþ Popa.

FC Voluntari

Achiziþii: Pleaºcã, D. Benzar
(ambii FCSB), Bucuricã (Chiajna).

Plecãri: Acsinte, Voduþ, Oltea-
nu, M. Popescu.

Echipa-standard: Balauru –
Pleaºcã, Balaur, Rãuþã, Bucuricã –
C. Lazãr, L. Marinescu – D. Ben-
zar, Cernat, Sânmãrtean – Ad. Bã-
lan. Antrenor: Claudiu Niculescu.

Concordia Chiajna

Achiziþii: Cioablã (Viitorul), Vit-
kauskas, Nivaldo Alves.

Plecãri: Dobrosavlevici, Bucu-
ricã, C. Ciobanu, Fl. Rãsdan.

Echipa-standard: Vitkauskas –
Patache, A. Marc, Manasse, Bãr-
boianu - Bucºa, R. Deaconu - Bum-
ba, Grãdinaru, M. Cristescu - Ba-
tin. Antrenor. Ion Moldovan.

Gaz Metan Mediaº

Achiziþii: Edinho Júnior (Alman-
cilense), Diogo (Belenenses), Caia-
do (Ponferradina), Rosado (1º de
Agosto), Helio (Desp. Brasil), Ely
(Pinhalnovense), Rondon, Creþu
(ACS Poli).

Plecãri: Bic, Curtean, De Vrie-
se, Golubovici, Khubutia, Zderici,
Surugiu, P. Jorge, Lokaj.

Echipa-standard: Greab – V.
Creþu, M. Constantin, Sârghi, Po-
povici – Chamed, Rosado, Diogo,
Caiado – Rondon, D. Olaru. An-
trenor: Cristi Pustai.

Sepsi

Achiziþii: Râmniceanu (Viitorul),
Hamed, Chiriþã (ambii CFR Cluj),
Dalmau (Atl. Levante), Viera (Ada-
naspor), Kuku (Botoºani), Simonov-
ski (FC Lahti), Obsivac (FC Atyrau),
Sato (Horsens), Filipe Oliveira
(Anorthosis), Gorrin (Boavista).

Plecãri: Rãduþoiu, Damian, Thiaw,
Huiban, Grecu, Astafei, Iovu.

Echipa-standard: Râmniceanu –
Dalmau, Obsivac, Viera, Sato –
Gorrin, Yasin Hamed - Hadnagy,
I. Fulop, Oliveira – Kuku. Antre-
nor: Eugen Neagoe.

Juventus Bucureºti

Achiziþii: C. Ciobanu, Leca (am-
bii Chiajna), Dan Popescu, G Si-
mion (ambii FCSB), Sãlcianu, Fo-
tescu (ambii Mãgurele), Acolatse
(Foresta), Balgiu, Bustea, M. Con-
stantinescu, S. Drãghici (toþi de la
Clinceni), Rabei (Amiens), Elek
(FC Botoºani), Hugo Boumous
(Tetouan).

Plecãri: Benga, Bãrbulescu, Cã-
linþaru, Þârã, Morariu, Dzalamid-
ze, Sesar, Al. Zaharia, Mihãescu.

Echipa-standard: R. Stoian – C.
Petre, Wallace, Leca, Dan Popescu
– Rabei, Balgiu - M. Constantines-
cu, Drãghici, Acolatse - Elek. An-
trenori: Marius Baciu ºi Erik Lincar.
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