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- Cu cât trece timpul ºi
îmbãtrâneºte, Popeasca devi-
ne tot mai tânãrã ca vârstã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Douã cazuri deDouã cazuri deDouã cazuri deDouã cazuri deDouã cazuri de

gripã în judeþul Doljgripã în judeþul Doljgripã în judeþul Doljgripã în judeþul Doljgripã în judeþul Dolj
În ultima sãptãmânã, în jude-

þul Dolj, doi pacienþi au fost dia-
gnosticaþi cu virusul gripal de tip
B. Este vorba de douã cazuri cli-
nice de gripã în ambulator, la
grupele de vârstã 5-14 ani ºi 15-
49 ani, confirmate la examenul
de laborator. Medicii au rapor-
tat 888 de cazuri de infecþii acu-
te ale cãilor respiratorii superi-
oare ºi 449 de cazuri de pneu-
mopatii acute. Numãrul total al
cazurilor de viroze respiratorii ºi
gripã înregistrat în aceastã sãp-
tãmânã (1.339) este mai scãzut
faþã de valoarea înregistratã în
sãptãmâna anterioarã (1.481 ca-
zuri), ºi se încadreazã în limite-
le sezonului.Ponderea spitalizã-
rilor din numãrul total de cazuri
a fost 21,95%.
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La CCI Dolj :
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Dialogul jurnalistului Val
Vâlcu cu dr. Adrian Majuru, ma-
nagerul Muzeului Municipal
Bucureºti, în cadrul interviuri-
lor DC News, chiar cu limitele
lui, s-a dovedit interesant, în-
cercând sã punã faþã în faþã, la
mare interval de timp, douã ge-
neraþii de tineri cu aspiraþiile
lor, sã le spunem organice. Bon-
juriºtii erau tinerii români „dan-
dy”, întorºi de la Paris, care spre
amiazã, cum nareazã scriitorul
de succes, din perioada interbe-
licã, Paul Morand, membru al
Academiei Franceze (1968), am-
basador al guvernului de la Vi-
chy, în capitala României (1943-
1945), în cartea sa „Bucureºti”
(Ed. Humanitas - 2015)...

Dupã Focºani ºi Timiºoara,
a venit ºi rândul Craiovei sã
fie gazda celei de-a treia (din
cele cinci) semifinale organi-
zate pentru desemnarea inter-
pretului care va reprezenta
România la Eurovisionul de la
Lisabona. Organizatorii, TVR,
prin studioul regional – TVR
Craiova, ºi autoritãþile locale,
s-au strãduit ca show-ul - pe
care îl vom putea urmãri ºi în
direct, duminicã seara, de la
ora 21.00 -  sã fie cel puþin la
fel de reuºit ca ºi cel din fina-
la naþionalã a Eurovision
2015.  De la spectacolul de lu-
mini ºi sunet, la muzica di-
versã, transmisiuni live din
camera verde ºi multe alte
surprize – nu lipseºte nimic
din recuzita unui spectacol
cu atmosferã incendiarã. Sin-
gurul inconvenient este, din
pãcate, sala Teatrului Naþi-
onal „Marin Sorescu”, care
se dovedeºte a fi neîncãpã-
toare, cele 600 de locuri cu
intrare gratuitã fiind epuizate
foarte repede, încã de joi.
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George Maior

va fi audiat

în 27 februarie,

în Comisia SRI
Fostul ºef al Serviciului

Român de Informaþii,
George Maior, va fi audiat
în data de 27 februarie, ora
11.00, în comisia de Control
al Serviciului Român de
Informaþii, a anunþat Clau-
diu Manda, ºeful comisiei,
dupã o discuþie de mai bine
de o orã cu George Maior.
“Am discutat partea de
proceduri. A fost o discuþie
corectã, normalã ºi foarte
deschisã ºi este interesat sã
clarifice aspectele care îl
vizeazã. Nu am discutat în
detaliu, am spus cã vom
discuta ºi aborda subiectele
discutate de cei care au venit
la comisie, cele care sunt în
spaþiul public”, a declarat
ieri, Claudiu Manda, ºeful
Comisiei de de Control SRI.
George Maior este aºteptat,
în data de 27 februarie, la
Comisia SRI, dupã ce vineri
a discutat mai bine de o orã
cu ºeful comisiei, Claudiu
Manda. Discuþiile au avut
loc departe de ochii jurnaliº-
tilor, care nu au avut deloc
acces în Parlament pe perioa-
da întâlnirii. “În discuþiile pe
care le-am avut cu domnul
Maior a spus cã vrea sã vinã
la comisie, sã lãmureascã
toate aspectele care îl vizeazã,
cã este inclusiv în interesul
domniei sale, cã doreºte sã
vinã cu un material despre
cum a fost activitatea în
perioda în care a fost directo-
rul SRI, de când a ajuns, cum
a gãsit, cum era când a plecat
de pe acea funcþie ºi ºi-a
arãtat disponibilitatea de a
rãspunde ºi de a lãmuri toate
aspecte care îl vizeazã. A fost o
discuþie de aproape o orã în
care am explicat inclusiv
cum se desfãºoarã lucrãrile
în cadrul comisiei...”, a mai
spus Manda.
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MIRCEA CANÞÃR

Dialogul jurnalistului Val Vâlcu cu dr.
Adrian Majuru, managerul Muzeului
Municipal Bucureºti, în cadrul interviu-
rilor DC News, chiar cu limitele lui, s-a
dovedit interesant, încercând sã punã
faþã în faþã, la mare interval de timp,
douã generaþii de tineri cu aspiraþiile lor,
sã le spunem organice. Bonjuriºtii erau
tinerii români „dandy”, întorºi de la Pa-
ris, care spre amiazã, cum nareazã scri-
itorul de succes, din perioada interbeli-
cã, Paul Morand, membru al Academiei
Franceze (1968), ambasador al guvernu-
lui de la Vichy, în capitala României
(1943-1945), în cartea sa „Bucureºti”
(Ed. Humanitas - 2015) „pe podul Mogo-
ºoaiei, în drum spre cafeneaua unde luau
micul dejun, se salutau cu bonjur în loc
de bunã ziua”. Nu e glumã: acest dute-
vino între Paris ºi Bucureºti avea sã con-
ducã la independenþa românilor. „Tefe-
liºtii”, abrevierea de la „tineri frumoºi
ºi liberi” (TFL) au apãrut la sfârºitul
anului 2015, odatã cu evenimentele ce
au succedat incendiului de la Colectiv.
Prin conivenþã s-a optat pentru abrevie-
rea TFL, de unde „tefeleu/tefelist”. Sunt
definiþi prin sentimentul viguros anti-
corupþie ºi, în subsidiar, anti-PSD. Chiar
dacã ºi alte valenþe protestatare le pot
fi atribuite, niciuna care nu derivã din
fronda principalã nu este definitorie. Te-

feliºtii susþin, ºi pe bunã dreptate, cã nu
sunt în exclusivitate corporatiºti sau hip-
steri. Oricum, aidoma poreclei bizare
datã bonjuriºtilor ºi abrevierea de tele-
fiºti nu are nimic peiorativ. La Paris, ti-
nerii români, dezamãgiþi, nu puteau spe-
ra, dupã 1848, decât la sprijinul Franþei,
într-o vreme în care în „oraºul lumini-
lor” mare lucru nu se ºtia de Bucureºti.
Dimpotrivã. Se povesteºte chiar, ºi o
face Paul Morand, cã tânãrul I.C. Brã-
tianu, primit de ministrul francez de
externe, în 1848, Jules Bastide, acesta
ar fi întrebat: „Cum se numeºte capita-
la þãrii dumneavoastrã”. „Bucureºti ex-
celenþã”, a venit rãspunsul. „Aaaa, Bu-
hara? Buhara aþi spus? Continuaþi”.
Dupã ce scapã, printr-o achitare, în douã
procese, obþinând iertarea, I.C. Brãtia-
nu revine la Bucureºti în 1856. Este mo-
mentul în care Victor Place, numit con-
sul al Franþei, la Iaºi, pregãteºte unirea
principatelor dunãrene sub privirea în-
grijoratã a Rusiei. Principatele au ocolit
obstacolele, aparent insurmontabile,
prin cea mai simplã strategie, alegând
aceeaºi persoanã, colonelul Alexandru
Ioan Cuza, ultimul domnitor român, la
Iaºi ºi Bucureºti, deºi Convenþia de la
Paris prevedea douã guverne ºi doi dom-
nitori. ªi astfel, românii, uniþi într-o
naþiune, se orienteazã spre Franþa, de

la Paris sosind în vrac Codul lui Napo-
leon, teatrul lui Augier, învãþãmântul
gratuit, secularizarea averilor mânãsti-
reºti ºi romanele lui Dumas, tatãl. Dupã
cãderea lui Alexandru Ioan Cuza, printr-
o loviturã de stat, când trebuia gãsit un
prinþ strãin, sã domneascã peste cele
douã principate, în sfârºit reunite, I.C.
Brãtianu i-a cerut, din nou, sfatul lui Na-
poleon al III-lea, întotdeauna bine in-
format, ºi acesta a fost, finalmente, de
acord cu un prinþ german, Carol de Ho-
henzolern, francez prin bunicã, dar fun-
damental germanic, încât va afirma:
„Faptul cã un Hohenzolern domneºte la
izvoarele Dunãrii ºi un alt Hohenzolern
la gurile sale, e o decizie a providenþei”.
Pânã în 1877, Turcia va rãmâne cel pu-
þin nominal, suzerana principatelor, dar
înfrângerea ei la Plevna va pune capãt
rãzboiului ruso-româno-turc, iar Con-
gresul de la Berlin va consfinþi indepen-
denþa României, recunoscutã ca Regat
în toatã Europa în 1881. De acum înain-
te miniºtrii francezi de externe nu vor
mai spune „Buhara”, ci Bucureºti. Lu-
mea s-a schimbat ºi orice paseism poate
pãrea gratuit. Punerea faþã în faþã a bon-
juriºtilor cu tefeliºtii, le creazã mari obli-
gaþii acestora din urmã, dacã vor sã in-
tre în cãrþile de istorie. Contestatari, ºi
nu puþini, are ºi Donald Trump.

“Preºedintele României nu
poate sã abdice ! Iohannis este
în capcana lui Daddy dupã nu-
mirea fãrã crâcnire a premieru-
lui Dãncilã. Directorul SPP poa-
te fi numit de Preºedintele Ro-
mâniei, dar numai la propune-
rea adoptatã prin consens de
CSAT. Din pãcate, se pare cã
Iohannis nu a înþeles cã în CSAT
are ºapte miniºtri PSD care vor
executa dispoziþiile lui Daddy la
numirea ºefului SPP ºi nu pe ale
sale. Directorul SIE se numeº-
te de Parlament, la propunerea
Preºedintelui României. Asta în-
seamnã cã, pentru a primi vo-
tul majoritãþii în Parlament, Io-
hannis este din nou dependent
de Daddy”, scrie Traian Bãses-
cu pe pagina de Facebook.

Fostul  preºedinte  a t rage
atenþia asupra a douã momente
importante: numirile de amba-
sadori ºi a ºefilor de parchete.
“ªi atunci, care a fost raþiunea
numirii fãrã nici un fel de rezis-
tenþã a premierului Dãncilã ?

Traian Bãsescu: Preºedintele
României nu poate sã abdice în faþa

lui Daddy, pentru cã nu este rege
Fostul preºedinte Traian Bãsescu atrage aten-

þia, pe Facebook, cã ºeful statului Klaus Iohannis
nu mai are instrumentele necesare nici în numi-
rea directorului SPP ºi nici în alte situaþii, dupã
ce a numit-o “fãrã nici un fel de rezistenþã” pe

Viorica Dãncilã în funcþia de premier.

ªtiind setea de putere ºi dorinþa
lui Daddy de a controla toate in-
stituþiile, mã întreb dacã Iohan-
nis a decis conºtient o posturã
de noncombat sau pur ºi sim-
plu nu înþelege nimic din riscul
de a-l lãsa pe Dragnea sã-ºi
punã la butonierã toate institu-
þiile statului. Momentul Dãncilã
era unul bun pentru rezolvarea
restanþelor ºi pentru scrierea
unui “protocol de colaborare in-
stituþionalã”, mai ales cã urmea-
zã ºi numirile de ambasadori ºi
ºefi ai marilor parchete. Din ex-
perienþã o spun, coabitarea cu
PSD-ul este cumplitã pentru cã
singura lor preocupare majorã
este acapararea totalã a puterii
ºi punerea instituþiilor sub con-
trolul partidului. Preºedintele
este singurul care le poate frâ-
na setea de putere, dacã este
dispus sã lupte. Constituþional,
Preºedintele României nu poate
sã abdice în faþa lui Daddy, pen-
tru cã nu este rege”, mai spune
fostul preºedinte.

Declaraþii le privind ºeful
SPP vin în contextul în care
Liviu Dragnea a declarat des-
chis rãzboi directorului Servi-
ciului de Protecþie ºi Pazã, Lu-
cian Pahonþu, pe care îl acuzã
de implicare politicã. În susþi-
nerea sa a venit ºi Paul Stãnes-
cu, vicepremier, care spune cã

a fost abordat de o persoanã
care i-ar fi transmis mesajul lui
Pahonþu, prin care îi promitea
chiar ºefia PSD, dupã ce Liviu
Dragnea va fi “executat”. Ca
urmare a întregului scandal,
întreg Cabinetul Dãncilã a re-
nunþat la serviciile de protecþie
ale SPP.
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Semifinala Eurovision România
de la Craiova se bucurã de o parti-
cipare neaºteptat de mare în rân-
dul publicului, care aproape cã a
dat peste cap planurile organizato-
rilor. Ieri, în conferinþa de prezen-
tare a evenimentului, reprezentan-
þii TVR ºi TVR Craiova, principalii
organizatori alãturi de Primãrie, au
recunoscut cã sala Teatrului Naþi-
onal „Marin Sorescu”, cu cele 600
de locuri ale sale, s-a dovedit a fi
prea micã în raport cu numãrul
mare de solicitãri din partea craio-
venilor. Din cauza capacitãþii insu-
ficiente a sãlii, foarte mulþi din cei
care ºi-ar fi dorit urmãreascã
show-ul chiar din salã nu au mai
prins nici o invitaþie gratuitã din
cele care au puse la dispoziþie de
cãtre organizatori. „Nu mã aºtep-
tam nici eu ca oamenii sã dorescã
sã fie în salã, într-un numãr atât
de mare. M-a impresionat ºi faptul
cã foarte mulþi sponsori au dorit
sã vinã alãturi de noi ºi sã ne ajute,
ceea ce aratã cã foarte mulþi oa-
meni cred în acest spectacol care,
dupã atâþia ani, rãmâne unul de re-
ferinþã”, a mãrturisit Anca Dindiri-
cã, directorul TVR Craiova,  stu-
dioul regional fiind cel care ”duce

greul” acestei ediþii de semifinalã.

Primarul Craiovei: „Participarea
craiovenilor este de excepþie”

De altfel, organizatorii au pre-
cizat cã s-a ales aceastã salã a tea-
trului, ºi nu Sala Polivalentã, mi-
zându-se pe faptul cã, fiind vorba
de o semifinalã, interesul publicu-
lui nu poate fi aºa de mare. S-a
dovedit însã cã locuitorii din Cra-
iova savureazã acest gen de spec-
tacole ºi chiar îºi doresc foarte mult
sã participe. „La aceastã orã, Cra-
iova este un exemplu de susþinere,
pe care o oferã fanii. Nu doar în
ceea ce priveºte evenimentele de
muzicã uºoarã, ci ºi la orice eveni-
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Dupã Focºani ºi Timiºoara, a venit ºi rân-
dul Craiovei sã fie gazda celei de-a treia (din
cele cinci) semifinale organizate pentru de-
semnarea interpretului care va reprezenta
România la Eurovisionul de la Lisabona. Or-
ganizatorii, TVR, prin studioul regional –
TVR Craiova, ºi autoritãþile locale, s-au strã-
duit ca show-ul - pe care îl vom putea urmãri
ºi în direct, duminicã seara, de la ora 21.00 -
sã fie cel puþin la fel de reuºit ca ºi cel din

finala naþionalã a Eurovision 2015.  De la
spectacolul de lumini ºi sunet, la muzica di-
versã, transmisiuni live din camera verde ºi
multe alte surprize – nu lipseºte nimic din
recuzita unui spectacol cu atmosferã incen-
diarã. Singurul inconvenient este, din pãca-
te, sala Teatrului Naþional „Marin Sorescu”,
care se dovedeºte a fi neîncãpãtoare, cele
600 de locuri cu intrare gratuitã fiind epuiza-
te foarte repede, încã de joi.

ment cultural ºi sportiv, care se des-
fãºoarã pe stadion.Tot ce înseam-
nã evenimente culturale ºi sporti-
ve reprezintã o atracþie maximã

pentru craioveni, participarea lor
fiind de excepþie”, a mãrturisit, la
rândul sãu, ºi primarul Craiovei,
Mihail Genoiu, acesta mulþumindu-
le apoi craiovenilor „pentru felul
cum apreciazã toate spectacolele
de bunã calitate, iar preselecþia
Eurovision face parte din aceastã
categorie”.

„Avem capacitatea de a
gãzdui ºi o finalã internaþionalã

a Eurovision”
Dincolo de inconvenientul unei

capacitãþi mai reduse a sãlii, scena
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”
va asigura show-ului toatã recuzita
necesarã pentru ca spectacolul sã
se ridice la aºteptãrile publicului.
Alexandru Boureanu, directorul
TNC, a precizat, vineri, cã semifi-
nala de la Craiova este sprijinitã in-
clusiv de Ministerul Culturii, prin
Departamentul Centenar, iar orga-
nizarea de forþe din spatele eveni-
mentului, deºi nu se vede, este una
foarte mare ºi intensã. „Instituþiile

de culturã din Craiova se unesc
pentru a arãta forþa acestui oraº.
Cultura este la ea acasã, în Craio-
va, ºi îmi doresc foarte mult ca, la

Lisabona, sã se întâmple minunea
ºi anul viitor sã putem noi gãzdui
aceastã mare manifestare a reþelei
de muzicã europeanã, intitulatã Eu-
rovision. Cred cã autoritãþile nu ar
avea nimic împotrivã sã fie organi-
zatã chiar aici, pentru cã oraºul Cra-
iova are aceastã capacitate”, a de-
clarat directorul TNC.

De ce un Eurovision mai mic,
în cinci oraºe

Ediþia din acest an a Eurovision
România vine cu multe suprize. În
primul rând, cu un format nou,
melodia câºtigãtoare urmând sã fie
desemnatã, pentru prima datã, în
urma unei competiþii naþionale mai
largi, cu semifinale desfãºurate în
cinci oraºe. Doina Gradea, directo-
rul general al TVR, prezentã la con-
ferinþa de presã, a explicat cã s-a
mers pe ideea ”Eurovisionului care
uneºte România” pentru a se mar-
ca faptul cã ne aflãm în anul Cente-

narului. Strict pentru semifinala de
la Craiova, organizatorii au promis
un show incendiar, pe mãsura ener-
giei cu care craiovenii vin în întâm-
pinarea evenimentului. „Eurovisio-
nul care uneºte România este dedi-
cat Centenarului. Am ales cinci ora-
ºe, în funcþie de studiourile terito-
riale ale TVR ºi le mulþumesc auto-
ritãþilor pentru spirijin, este a nu ºtiu
câta oarã când facem evenimente
împreunã. Dacã vom organiza o fi-
nalã internaþionalã, stadionul va fi
plin la Craiova. ªi cred cã nu va fi de
ajuns, va trebui sã mai construiþi un
stadion mai mare, pentru cã publi-
cul de aici este spectaculos, senzaþi-
onal”, a mãrturisit Doina Gradea.

Diana Dumitrescu: ”Craiova
este un oraº superb!”

Diana Dumitrescu ºi Cezar Oua-
tu vor fi gazdele semifinalei de la
Craiova, tot ei prezentându-i ºi pe
concurenþii din celelalte semifinale
ºi, apoi, din marea finalã naþionalã.
În „camera verde”, va lua pulsul
concurenþilor vedeta TVR Craio-
va, Alina ªerban. Cu toate cã fie-
care este familiarizat cu scenariul
competiþiei, emoþiile sunt mari
chiar ºi pentru aceºtia. ”Noi ne-am
învãþat deja cu scenariul, dar tot
avem emoþii de fiecare datã când
intrãm în direct cu semifinalã. Sunt
clipele cele mai pline de emoþii ºi
este greu, dar mã bucur foarte mult
cã mi s-a propus sã vin ºi sã pre-
zin Eurovisionul, pentru mine este
o experienþã extraordinarã. Dumi-
nicã searã vom avea un super-
show!”, a promis Diana Dumitres-
cu, care s-a arãtat extrem de în-
cântatã de modul cum aratã Cra-
iova. „Deºi îmi place sã cãlãtoresc
foarte mult în þarã, este prima oarã
când vin în Craiova. Am fost plã-
cut surprinsã de acest oraº superb,

de toate locurile pe care le-am vã-
zut pânã acum ºi de energia pe care
am primit-o de la trecãtorii cu m-
am întâlnit pe stradã”, a mãrturisit
cunoscuta vedetã de televiziune.

Cezar Ouatu: ”Nu existã
o reþetã muzicalã,

trebuie mai multã susþinere”
În semifinala de la Craiova vor

evolua 12 concurenþi, printre care
ºi o craioveancã. Juriul, al cãrui
preºedinte este compozitorul Vio-
rel Gavrilã, va fi cel care va decide
care sunt cei trei care vor putea
merge mai departe, în finala naþio-
nalã, programatã pe 25 februarie,
la Bucureºti, apoi în marea finalã
de la Lisabona. Cezar Ouatu, re-
prezentantul României la Eurovisi-
on 2013 (s-a clasat pe locul 13, cu
65 de puncte), a remarcat diversi-
tatea de melodii ºi participanþi a
acestei ediþii, ca un plus de valoare
faþã de anii anteriori, ºi a mãrturi-
sit cã a punctat o piesã pe care ºi-
ar dorit-o câºtigãtoare. „Mi-aº dori
sã câºtige o piesã în limba româ-
nã”, a mãrturisit acesta, fãrã a-i da
însã numele. ”Nu ºtiu care ar fi
reþeta pentru a câºtiga Eurovisio-
nul, pentru cã nu cred cã existã o
reþetã muzicalã, dar cel care va
câºtiga finala naþionalã ºi va ajun-
ge la Lisabona, trebuie sã fie susþi-
nut în unanimitate de toþi românii”,
a recunoscut Cezar Ouatu, care a
simþit ºi el, în 2013, cã nu a primit
o susþinere puternicã din partea
românilor, aºa cum ar fi trebuit.

Semifinala de la Craiova,
în direct la TVR

Sâmbãtã, în direct la TVR 1, de
la ora 22.00, vor putea fi urmãrite
„Culisele Eurovision 2018”, o serie
de emisiuni live despre ultimele pre-
gãtiri pentru show-ul din ziua ur-
mãtoare, cu impresii la cald, ima-
gini de la repetiþii. Show-ul propriu-
zis va avea loc duminicã, de la ora
21.00, ºi va fi difuzat, în direct, de
TVR 1, TVR HD, TVR Internaþio-
nal,TVR Moldova ºi TVR+. În con-
curs vor intra 12 semifinaliºti: Er-
minio Sinni& Titziana Camelin
(„All The Love Away”); Zavera
(„Come Back To Me”), Mareº
Panã („Daydreamer”), Aurel Dincã
(„Fire In The Sky”), Tavi Clonda
(„King”), VYROS („La La La”),
Diana Brãtan („Paint It Rain-
bow”), Carolina Gorun („Reach
Out For The Stars”), Elena Hasna
(„Revival”), Eliza Chifu („So
Good Without You”), Ayona („The
Story Goes On”) ºi Xandra („Try”).
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au solicitat, ieri,
ºi au obþinut, în instanþã, mandat de
arestare preventivã în lipsã pe nu-
mele lui Alexandru Radu orbuleþu,
craioveanul de 26 de ani suspectat
cã, vinerea trecutã, dupã o ºicana-
re în trafic, a lovit cu sabia în cap
un alt ºofer ºi a dispãrut: „Admite
propunerea Ministerului Public –
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj. Dispune arestarea preventivã
în lipsã a inculpatului ORBULE-

Reamintim cã, reprezentanþii
Inspectoratului Judeþean de Poli-
þie (IPJ) Dolj au anunþat cã, pe 4
ianuarie a.c., a fost reþinut ºi in-
trodus în arestul IPJ Dolj Cristi-
nel ªiºu, de 44 de ani, din muni-
cipiul Bãileºti, pentru comiterea in-
fracþiunii de tentativã de viol, faptã
pe care a comis-o la sfârºitul anu-
lui trecut. Mai exact, poliþiºtii din
Bãileºti au fost sesizaþi pe 28 de-
cembrie 2017, în jurul orei 20.30,
de Elena G., de 29 ani, din locali-
tate, cu privire la faptul cã, mer-
gând pe strada Ardealul, din mu-
nicipiu, a fost acostatã de un bãr-
bat care se deplasa cu o bicicletã
ºi, sub ameninþarea cuþitului, a
încercat sã întreþinã raport sexual
cu aceasta. Tânãra le-a povestit

Bãileºtean la judecatã, în stare de arest preventiv,
pentru tentativã de viol

Bãrbatul de 44 de ani, din municipiul Bãileºti, acuzat
de tentativã de viol, a fost menþinut în arest preventiv
printr-o hotãrâre rãmasã definitivã joi, 1 februarie a.c.,
la Tribunalul Dolj. Mai mult, pe rolul Judecãtoriei
Bãileºti s-a înregistrat dosarul în care bãrbatul a fost
trimis în judecatã, cauza intrând în camera preliminarã.
Bãrbatul, care este recidivist, a fost prins pe 4 ianuarie
a.c., în timp ce se îndrepta cãtre Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat, cu bagajele la el, în încercarea de a
pãrãsi þara, întrucât se sustrãgea cercetãrilor într-un
dosar vizând tentativã de viol, faptã pe care a comis-o
pe 28 decembrie 2017.

oamenilor legii cã lucrase pânã la
ora 20.00, fiind angajatã la o casã
de pariuri sportive din Bãileºti, iar
la finalul programului a plecat cã-

tre casã, pe bicicletã. Din spatele
ei a apãrut un bãrbat, tot pe bici-
cletã, a acroºat-o, dezechilibrând-
o, iar apoi a scos cuþitul ºi a ame-
ninþat-o cã o omoarã dacã nu în-
treþine raporturi sexuale cu el.
Tânãra a strigat dupã ajutor, iar
dintr-o curte a ieºit un bãrbat, fapt
ce l-a determinat pe agresor sã
fugã. În urma detaliilor oferite de
victimã ºi a cercetãrilor efectua-
te, poliþiºtii au stabilit identitatea
autorului, în persoana lui ªiºu
Cristinel, de 44 ani, din munici-
piul Bãileºti, cu antecedente pena-
le, însã n-au reuºit sã dea de urma
acestuia, bãrbatul sustrãgându-se
cercetãrilor. În cursul zilei de joi,

4 ianuarie a.c., în jurul orei 6.00,
în urma activitãþilor operativ-in-
formative specifice desfãºurate de
poliþiºti, autorul a fost depistat pe
DN 56, în timp ce se deplasa cu
un taxi, în care avea ºi bagaje,
cãtre Punctul de Trecere a Fron-
tierei (PTF) Calafat, cu intenþia de
a pãrãsi þara. Pe 5 ianuarie, bãr-
batul a fost prezentat Judecãtoriei
Bãileºti cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de
instanþã, care a emis mandat pen-
tru 30 de zile pe numele sãu.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Bãileºti au finalizat
cercetãrile ºi au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-

tiv, a lui Cristinel ªiºu, pentru co-
miterea infracþiunii de tentativã de
viol. Dosarul s-a înregistrat la sfâr-
ºitul sãptãmânii trecute pe rolul Ju-
decãtoriei Bãileºti, iar pe 29 ianua-
rie instanþa a menþinut mãsura ares-
tãrii preventive faþã de inculpat.
Acesta a formulat contestaþie, însã
joi, 1 februarie a.c., Tribunalul Dolj
i-a respins contestaþia, astfel cã rã-
mâne în spatele gratiilor: „Respin-
ge contestaþia formulatã de incul-
patul contestator ªiºu Cristinel îm-
potriva încheierii pronunþatã de
Judecãtoria Bãileºti în Camera de
Consiliu din data de 29.01.2018.
Definitivã. Pronunþatã în Camera
de Consiliu, 01.02.2018”.

Mandat de arestare în lipsã pentru autorulMandat de arestare în lipsã pentru autorulMandat de arestare în lipsã pentru autorulMandat de arestare în lipsã pentru autorulMandat de arestare în lipsã pentru autorul
tentativei de omor de pe pasajul supraterantentativei de omor de pe pasajul supraterantentativei de omor de pe pasajul supraterantentativei de omor de pe pasajul supraterantentativei de omor de pe pasajul suprateran

Autorul tentativei de omor de pe pasajul
suprateran din centrul Craiova, Alexandru
Radu Orbuleþu, de 26 de ani, în continuare de
negãsit, va fi dat în urmãrire. Pe numele lui,
Tribunalul Dolj a emis, ieri, mandat de ares-

tare preventivã în lipsã. Orbuleþu este acuzat
cã a lovit cu sabia în cap un craiovean de 37
de ani, în urmã cu o sãptãmânã, dupã ce s-au
ºicanat în trafic. Inculpatul mai are la activ o
condamnare, la închisoare cu suspendare.

ÞU ALEXANDRU RADU, pe o
perioadã de 30 zile, de la data pu-
nerii în executare a mandatului de
arestare preventivã. Dispune emi-
terea de îndatã a mandatului de
arestare preventivã în lipsã pentru
inculpatul ORBULEÞU ALEXAN-
DRU RADU. Cu drept de contesta-
þie în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu, azi,
02.02.2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. În baza

mandatului emis de instanþã, Orbu-
leþu poate fi dat în urmãrire la nivel
naþional ºi internaþional.

Reamintim cã, procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
fac cercetãri sub aspectul comite-
rii infracþiunii de tentativã de omor
în cazul altercaþiei petrecute în
urmã cu o sãptãmânã, vineri, 26
ianuarie a.c., seara, pe pasajul su-
prateran din centrul Craiovei. Po-
trivit reprezentanþilor IPJ Dolj, dupã
o ºicanare în trafic, doi ºoferi, iden-
tificaþi ulterior, respectiv Alexan-
dru Radu Orbuleþu, de 26 de ani,
cu un Porche Cayenne, ºi George
Olaru, de 37 de ani, cu un Opel,
au oprit maºinile pe pasaj sã tran-
ºeze disputa, numai cã Orbuleþu a
luat din maºinã o sabie cu care l-a
lovit în cap pe celãlalt ºofer, apoi a
fugit. Bãrbatul rãnit a fost trans-
portat cu o ambulanþã SMURD la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a rãmas internat
pentru îngrijiri, medicii legiºti sta-
bilind ulterior cã are nevoie de 40-
45 zile de îngrijiri medicale pentru
vindecarea leziunilor suferite, iar
ºoferul vinovat a dispãrut, sustrã-
gându-se cercetãrilor, nefiind gã-
sit nici acum.

Mai mult, Alexandru Radu Or-
buleþu se aflã în perioada terme-
nului de supraveghere ºi n-ar fi tre-
buit sã comitã altã infracþiune. El a
fost condamnat, printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã pe 30 ianuarie

2014, la 2 ani de închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de supraveghere de 5 ani pentru
constituire de grup infracþional or-
ganizat ºi efectuarea de operaþiuni
financiare în mod fraudulos.



ªi FSLI anunþã acþiuni de protest
faþã de situaþia din învãþãmânt
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Având în vedere situaþia hi-
drometeorologicã actualã ºi
prognoza meteorologicã pentru
urmãtoarea perioadã, ca urma-
re a precipitaþiilor lichide pro-
gnozate, cedãrii apei din stratul
de zãpadã ºi propagãrii se pot
produce scurgeri importante pe
versanþi, torenþi, pâraie, viituri
rapide pe râurile mici cu posi-
bile efecte de inundaþii locale,
creºteri de debite ºi niveluri cu
posibile depãºiri ale cotelor de
atenþie.

Fenomenele se pot produce
cu probabilitate ºi intensitate
mai mare astãzi, în intervalul ora
16.00 – ora 24.00 pe unele râuri
mici  d in  judeþe le  Bis t r i þa-
NÑsÑud, Cluj, Bihor, Alba,
Gorj ºi Vâlcea.

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a
anunþat cã începând din aceastã dimi-
neaþã, de la ora 9.00, ºi pânã mâine
dupã-amiazã, la ora 15.00, pe râurile
Jiu – afluenþii din bazinul superior

amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin
superior (judeþele Hunedoara ºi Gorj)
ºi Olteþ – bazin superior (judeþele Gorj
ºi Vâlcea) a fost instituit cod galben de
inundaþii.

ABA Jiu monitorizeazã situaþia
hidrometeorologicã

De asemenea, fenomene ase-
mãnatoare se pot produce  ºi în
bazinele hidrografice: Viºeu, Iza,
Tur, Lãpuº (judeþele Maramureº
ºi Satu Mare), Someºul Mare
(judeþul Bistriþa Nãsãud), Some-
ºul Mic - bazin superior ºi aflu-
enþi bazin mijlociu (judeþele Bi-
hor ºi Cluj), Criºul Repede – ba-
zin superior (judeþele Cluj ºi Bi-
hor), Criºul Negru – bazin su-
perior ºi afluenþi bazin mijlociu
(judeþul Bihor), Criºul Alb – ba-
zin superior ºi afluenþi bazin mij-
lociu (judetele Hunedoara ºi
Arad), Arieº – bazin superior ºi
mijlociu (judeþele Alba ºi Cluj),
afluenþii de dreapta ai Mureºului
aferenþi sectorului aval S.H.

Ocna Mureº – amonte S.H.
BrÑniºca (judeþele Alba ºi Hu-
nedoara), Bega - bazin superior
(judeþul Timiº), Timiº - bazin
superior, afluenþi bazin mijlociu
amonte S.H. Lugoj ºi Pogãniº -
bazin superior (judeþele Caraº
Severin ºi Timiº), Bârzava –
bazin superior ºi mijlociu, Nera
– bazin superior, Cerna – aflu-
enþi bazin mijlociu (judeþul Caraº
Severin), Jiu – afluenþii din ba-
zinul superior amonte S.H. Ro-
vinari, Gilort – bazin superior
(judeþele Hunedoara ºi Gorj),
Olteþ – bazin superior (judeþele
Gorj ºi Vâlcea), Lotru ºi afluen-
þii mici ai Oltului din judeþele
Vâlcea ºi Argeº, râurile mici din
bazinele superioare ale râurilor:
Argeº, Dâmboviþa, Ialomiþa ºi
Prahova (judeþele Argeº, Dâm-

boviþa ºi Prahova).
Se impune urmãrirea evoluþiei

situaþiei hidrometeorologice, în
conformitate cu „Regulamentul
privind gestionarea situaþiilor de
urgenta generate de inundaþii,
fenomene meteorologice pericu-
loase, accidente la construcþii
hidrotehnice, poluãri accidenta-
le pe cursurile de apã ºi poluãri
marine în zona costierã”.

Þinând cont de actuala situa-
þie, conducerea Administraþiei
Bazinale de Apã Jiu a dispus lua-
rea tuturor mãsurilor de moni-
torizare a evoluþiei hidrometeo-
rologice ºi transmiterea datelor
în timp util, precum ºi monito-
rizarea evoluþiei nivelurilor ºi
debitelor pe cursurile de apã din
judeþele administrate.

RADU ILICEANU

Campania de voluntariat „Salvator din
pasiune”, organizatã la nivelul întregii þãri,
de Inspectoratul General pentru Situaþii de
Urgenþã, are la bazã beneficiile activitãþilor
de voluntariat, ca expresie a implicãrii, so-
lidaritãþii ºi responsabilitãþii civice ºi valorii
profesionale, materializatã în sprijinul acor-
dat comunitãþilor pe timpul situaþiilor de ur-
genþã, dar ºi pentru prevenirea acestora.
Activitate de voluntariat este o activitate fãrã
scop lucrativ ºi fãrã remuneraþie, fiind re-
glementatã de prevederile Legii 195 din 20
aprilie 2001. Campania de recrutare a noi-
lor candidaþi se va derula pe o perioadã ne-
limitatã, cei interesaþi putând obþine infor-
maþii ºi depune dosarele de înscriere la se-
diul Inspectoratului pentru Situaþii de Ur-

ISU Dolj cautã voluntari, în cadrul campaniei „Salvator din pasiune”
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al

Judeþului Dolj a anunþat lansarea campaniei de volunta-
riat „Salvator din pasiune”. Campania de recrutare a noi-

lor candidaþi se va derula pe o perioadã nelimitatã, iar de-
punerea dosarelor de înscriere se face la sediul ISU Dolj,
de unde pot fi obþinute ºi informaþii suplimentare .

genþã „Oltenia” al judeþului Dolj, zilnic în-
tre orele 08.00-16.00 , dupã cum a pecizat
lt.col Florin Cocoºilã, purtãtorul de cuvânt
al ISU Dolj.

Voluntar poate fi persoana care îndepli-
neºte urmãtoarele condiþii la înscrierea pen-
tru aceastã activitate: vârsta cuprinsã între
16 ºi 65 de ani; apt din punct de vedere
medical; sã nu fi fost condamnat pentru sã-
vârºirea de infracþiuni cu intenþie; sã nu fi
pierdut anterior calitatea de voluntar în ca-
drul serviciilor. În cadrul activitãþii de re-
crutare ºi înscriere candidatul trebuie sã
prezinte un dosar care sã cuprindã urmã-
toarele documente: cerere de înscriere; cer-
tificat de cazier judiciar (doar pentru per-
soanele care au vârsta de peste 18 ani);

copie dupã actul de identitate; aviz psiholo-
gic; act doveditor al ultimelor studii absol-
vite sau în curs de desfãºurare; adeverinþã
medicalã cu menþiunea „apt pentru efort
fizic” sau „apt pentru muncã”; acordul pã-
rinþilor/tutorelui legal, doar pentru persoa-
nele care au vârsta sub 18 ani.

Detalii suplimentare legate de activitatea
de voluntariat pot fi obþinute la numãrul de
telefon 0251.510.126, interior 27102, per-
soanã de contact plutonier adjutant Stanca
Viorel,  sau  accesând site-ul  Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al
judeþului Dolj. www.isudolj.ro ºi site-ul  In-
spectoratului General pentru Situaþii de Ur-
genþã  www.igsu.ro.

CARMEN ZUICAN

Federaþia Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt
(FSLI) anunþã proteste ºi
a dat un ultimatum Gu-
vernului, cerând cât mai
urgent soluþionarea mai
multor probleme cu care
se confruntã angajaþii
din educaþie. „Colegiul
Naþional al liderilor FSLI
a decis sã dea un ultima-
tum Executivului. Dacã
în maximum douã sãp-
tãmâni nu vor fi nego-
cieri, vom trece la acþi-
uni de protest, care pot
culmina cu declanºarea
unui conflict de muncã de amploa-
re, inclusiv greva generalã”, a pre-
cizat prof. Simion Hancescu,
preºedintele FSLI. La rândul sãu,
prof.  Constantin Rada, preºe-
dintele Filialei Dolj a FSLI, a de-
clarat: „Suntem de acord cu aces-

De luni, 05.02.2018, elevii ºi
preºcolari intrã în vacanþa
intersemestrialã, urmând sã se
întoarcã la cursuri pe 12 februa-

rie.  Urmãtoarea pauzã va avea loc
în perioada 31 martie – 10 aprilie,
odatã cu vacanþa de primãvarã.

CRISTI PÃTRU

te planuri. Aºa cum s-a discutat cu
liderii noºtri , de la Bucureºti, prin-
cipala problemã a sistemului se re-
ferã la reducerea posturilor, din ca-
uza costului standard/elev, care
este calculat greºit. Sunt posturi
unice care sunt desfiinþate. La

aceastã orã, avem ºcoli
în care angajaþii nu-ºi
vor primi salariile, pen-
tru cã nu avem conta-
bili. Personalul didactic
de predare este situat în
treimea minimã a grilei
de salarizare unicã, aºa
cum a fost ea stabilitã.
Prim-vicepreºedintele
FSLI,  George Purca-
ru, a ºi arãtat acest lu-
cru, exemplificând cu
cei care au un sfert de
normã, nevoiþi sã vinã
cu bani de acasã, pen-
tru cã toate contribuþii-

le sociale se plãtesc  la nivelul sa-
lariului minim pe economie. De
asemenea, Cornelia Popa-Stavri,
secretar general al FSLI, a punc-
tat cu reducerea personalului au-
xiliar din ºcoli ºi grãdiniþe ”.

CRISTI PÃTRU
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Medicii au raportat 888 de ca-
zuri de infecþii acute ale cãilor re-
spiratorii superioare ºi 449 de ca-
zuri de pneumopatii acute. Numã-
rul total al cazurilor de viroze re-
spiratorii ºi gripã înregistrat în
aceastã sãptãmânã (1.339) este
mai scãzut faþã de valoarea înre-
gistratã în sãptãmâna anterioarã
(1.481 cazuri), ºi se încadreazã în
limitele sezonului.Ponderea spita-
lizãrilor din numãrul total de ca-
zuri a fost 21,95%.

Peste 26.000
de doljeni

au fost vaccinaþi
împotriva gripei

Pânã în prezent în judeþul Dolj
au fost vaccinate 26.794 de per-

Douã cazuri de gripã în judeþul DoljDouã cazuri de gripã în judeþul DoljDouã cazuri de gripã în judeþul DoljDouã cazuri de gripã în judeþul DoljDouã cazuri de gripã în judeþul Dolj
În ultima sãptãmânã, în jude-

þul Dolj, doi pacienþi au fost dia-
gnosticaþi cu virusul gripal de tip
B. Este vorba de douã cazuri cli-

nice de gripã în ambulator,  la
grupele de vârstã 5-14 ani ºi 15-
49 ani, confirmate la examenul
de laborator.

soane. În total s-au primit 35.695
de doze de vaccin: prima tranºã –
472 doze, primite în 30 octombrie
2017 ºi a doua tranºã – 35.223
doze, primite în 6 decembrie2017
care s-au repartizat unitãþilor vac-
cinatoare.

Având în vedere debutul la ni-
vel naþional a circulaþiei virusului
gripal, specialiºtii recomandã
continuarea vaccinãrii antigripale
la nivelul cabinetelor medicilor de
familie, în special pentru persoa-
nele din categoriile la risc reco-
mandate de Organizaþia Mondialã
a Sãnãtãþii.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între
6 luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pulmo-
nare, cardiovasculare, metabolice,

renale, hepatice, neurologice, dia-
bet zaharat, obezitate, astm sau
virusul imunodeficienþei umane;
gravide; medici, cadre sanitare
medii ºi personal auxiliar, atât din
spitale, cât ºi din unitãþile sanitare
ambulatorii, inclusiv salariaþi ai in-
stituþiilor de ocrotire (copii sau
bãtrâni) ºi ai unitãþilor de bolnavi
cronic, care prin natura activitãþii
vin în contact respirator cu pa-
cienþii sau asistaþii; persoane,
adulþi ºi copii, rezidente în insti-
tuþii de ocrotire socialã precum ºi
persoane care acordã asistenþã
medicalã, socialã ºi îngrijiri la do-
miciliu persoanelor la risc înalt;
toate persoanele cu vârsta egalã
sau peste 65 de ani.

Opt decese
confirmate cu virus

gripal, de la
începutul sezonului

Conform raportului INSP, la ni-
vel naþional, numãrul total de ca-
zuri de infecþii respiratorii acute
(gripa clinic IACRS ºi pneumo-
nii) a fost de 87.492, cu 14.4%
mai mic comparativ cu cel înre-
gistrat în aceeaºi sãptãmânã a se-
zonului precedent (102.171) ºi cu
10.1% mai mare faþã de cel înre-
gistrat în sãptãmâna precedentã
(79.459).

De la începutul sezonului 2017-
2018 au fost înregistrate opt de-
cese confirmate cu virus gripal,
faþã de 17 în sezonul precedent.

În ultima sãptãmânã s-au înre-
gistrat la nivel natþonal 283 cazuri
de gripa/ILI, comparativ cu 246
cazuri înregistrate în aceeaºi pe-
rioadã a anului trecut.

Mãsurile de igienã personalã
(spãlarea cu apã ºi sãpun a mâi-
nilor, folosirea batistelor pentru
strãnut sau tuse, respectarea unui
regim de viaþã sãnãtos – alimen-
taþie bazatã pe legume ºi fructe,
odihnã ºi miºcare) sunt esenþiale
pentru prevenirea îmbolnãvirilor
prin afecþiuni respiratorii, ºi în
special prin gripã. Totodatã, vac-
cinarea antigripalã este ferm re-
comandatã ºi populaþiei generale,
active, care nu se încadreazã în
nici una din categoriile de risc de
a dezvolta complicaþii ale gripei.

Pentru sezonul 2017-2018, Mi-
nisterul Sãnãtãþii a achiziþionat  1
milion de doze de vaccin gripal,
dublu faþã de sezonul 2016-2017,
astfel încât sã asigure vaccinarea
unui numãr cât mai mare de per-
soane aflate în grupele de risc.

Medicii spun cã, de cele mai
multe ori, pacienþii ajung la spital
atunci când boala este într-un sta-
diu avansat, iar vindecarea nece-
sitã un tratament mai îndelungat.
În schimb, nu este indicat consu-
mul de antibiotice fãrã prescrip-
þie din partea medicului întrucât
o astfel de atitudine ar putea de-
termina apariþia mai multor pro-
bleme medicale. Potrivit medici-
lor, automedicaþia cu antibiotice în
cazul virozelor respiratorii este una
eronatã, care poate avea efecte se-
cundare. Asta pentru cã virozele
respiratorii sunt în proporþie de
90% de origine viralã ºi nu rãs-
pund la tratamentul cu antibioti-
ce. Administrarea abuzivã de an-
tibiotice poate avea ca rezultat
negativ, în timp, apariþia rezisten-
þei la acest tip de medicamente.
În aceste condiþii, în momentul în
care organismul se confruntã cu
infecþii bacteriene, antibioticele nu
îºi mai fac efectul.

RADU ILICEANU

Primul proiect transfrontalier România –
Bulgaria, pe care Asociaþia „Vasiliada” l-a des-
fãºurat, în parteneriat cu „Free Youth Cen-
tre” (Centrul de voluntariat pentru tineret) din
Vidin, ºi cu „Regional Network for Innovati-
ve Education” (Reþeaua Regionalã pentru
Educaþie Inovativã) din Bulgaria, se numeºte
„Reþeaua ªcolilor Sigure” (Safe School
Network). „Proiectul a urmãrit creºterea gra-
dului de conºtientizare în domeniul prevenirii
eficiente a riscului, prin educarea formalã ºi
informalã a tinerilor ºi copiilor din regiunea
de graniþã (Vidin ºi Montana din Bulgaria, res-
pectiv judeþul Dolj), prin creerea unei reþele
internaþionale a „ªcolilor Sigure”, de preve-
nire a dezastrelor ”, a precizat  Anamaria
Voilã, coordonator local de proiect. În ca-
drul programului, managerii ºcolari, cadrele
didactice, psihologii ºi elevii au participat la
activitãþi de instruire teoreticã ºi practicã în

Douã proiecte, o singurã þintã: pregãtirea oamenilor
pentru calamitãþi, la Asociaþia „Vasiliada”

 Asociaþia „Vasiliada” a organizat, ieri, o conferinþã
de presã, prin care a prezentat finalizarea a douã pro-
iecte europene, desfãºurate în parteneriat cu instituþii
din Bulgaria, în baza unor programe finanþate de Uniu-

nea Europeanã. Ambele au o importanþã majorã , deo-
rece au pregãit comunitãþile locale ºi instituþiile învã-
þãmânt în vederea prevenirii ºi intervenþiei în cazul unor
dezastre naturale .

domeniul dezastrelor, accidentelor ºi catas-
trofelor. „Principalul rezultat constã în 20 de
ºcoli mai bine pregãtite, câte zece din fieca-
re þarã, pentru evenimente deosebite. Pro-
iectul a contribuit ºi va contribui la dezvol-
tarea voluntariatului în protecþia împotriva
dezastrelor. Din judeþul nostru , au colabo-
rat ªcolilie Gimnaziale din Negoi, Cârna,
Goicea („Tudor Segãrceanu”), Bistreþ, Sa-
dova, precum ºi Colegiul Tehnic „ªtefan
Milcu” din Calafat, Liceul Teoretic „Constan-
tin Brâncoveanu” din Dãbuleni, Liceul Teh-
nologic „Petre Baniþã” din Cãlãraºi, Liceul
Teoretic din Bechet ºi ªcoala Pro-
fesionalã din Valea Stanciului”, a
mai spus Anamaria Voilã.

Instruiri pre ºi post-evenimente
Cel de-al doilea program se nu-

meºte „Opoziþie comunitarã îm-
potriva evenimentelor dezastru-
oase (Community Opposition of
Disastrous Events - CODE)”.
Poiectul a urmãrit creºterea capa-
citãþii locale, în zonele rurale de
graniþe ale României ºi Bulgariei, de
prevenire a dezastrelor prin dezvol-
tarea unitãþilor de voluntari extin-

se. „Asociaþia „Vasiliada” a implementat, în
judeþul nostru, 18 cursuri în zece comunitãþi
rurale: 15 în ceea ce þine de intrevenþii în caz
de dezastre pentru membrii unitãþilor de vo-
luntari (300 de partcipanþi) ºi trei de manage-
mentul riscului, destinate angajaþilor adminis-
traþiei locale, unde au fost 60 de cursanþi. Nu
putem sã nu amintim unul dintre partenerii
noºtri, Filiala Dolj de „Cruce Roºie”, care a
organizat cursuri de prim-ajutor pentru vo-
luntari , pentru specialiºtii de asistenþã socialã
din cadrul primãriilor, precum ºi pentru psi-
hologi, în vederea acordãrii de sprijin specia-

lizat în situaþii de crizã. Din Dolj, parte în pro-
iect au fost comunitãþile din Valea Stanciu-
lui, Urzicuþa, Ostroveni, Mãceºu de Jos,
Goicea, Cârna, Cãlãraºi, Giurgiþa ºi Bistreþ”,
a spus  Sorin Boboc, managerul proiectu-
lui. Concluzia a fost prezentatã de cãtre pr.
Adrian Stãnulicã preºedinte al Asociaþiei
„Vasiliada”, care a prezentat, pe scurt, re-
zultatele ºi viitorul: „Ambele proiecte au
avut o singurã þintã – pregãtirea oamenilor
din comunitãþi pentru intervenþia în caz de
calamitãþi. Am avut o poziþie comunã ºi cu
reprezentanþii Inspectoratului pentru Situaþii

de Urgenþã, cãrora le mulþumim
pentru ajutorul acordat, prin care
am încercat ºi încercãm sã re-
ducem riscurile de producere a
unor dezastre, iar întervenþiile
post – eveniment pot avea mai
micã amploare, dacã persoane-
le sunt pregãtite. Am identificat
douã oportunitãþi: nevoile socia-
le din mediul rural ºi din oraºe-
le mai mici din judeþ; creerea
premiselor unei dezvoltãri de noi
parteneriate sociale cu ºcolile ºi
administraþiile locale”.

CRISTI PÃTRU
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Prin intermediul acestui eveni-
ment, Camera de Comerþ ºi Indus-
trie a Judeþului Dolj, Universitatea
„Petru Maior” din Tîrgu Mureº,
prin Centrul de Cercetãri Aplicati-
ve în Drept ºi Afaceri, Centrul Pen-
tru Protecþia Datelor ºi Societatea
Românã de Cercetare pentru Afa-
ceri Publice ºi Private ºi-au pro-
pus sã supunã dezbaterii opiniei
publice ºi sã analizeze, împreunã
cu specialiºti în domeniul de refe-
rinþã, impactul implementãrii cerin-
þelor Regulamentului General pri-
vind Protecþia Datelor asupra mo-
dului în care o organizaþie îºi des-
fãºoarã activitatea curentã.

Evenimentul a avut de asemenea
un caracter interactiv

Cu aceastã ocazie, preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie
Dolj, dr. Dragoº Troanþã R. Tur-
culeanu a subliniat importanþa pe

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pânã în 2020, 25% dintre Eu-
ropeni vor avea vârsta de 60 de ani
sau mai mult, iar operatorii în vâr-
stã ºi cei care suferã de afecþiuni
musculo-scheletice vor fi cei care
vor profita cel mai mult de costu-
mele exoscheletice. Afecþiunile
musculo-scheletice adunã 61% din-
tre bolile profesionale la nivel eu-
ropean. În Germania, acestea con-
tribuie la o reducere de 16 miliarde
de euro a producþiei nete naþiona-
le. În timp ce alte uzine au testat
astfel de costume exoscheletice,
iniþiativa Ford de la Valencia, Spa-

Astfel, începând cu data de 16
octombrie 2017, pentru Campania
2017, s-a autorizat la platã suma
totalã de 1,767 miliarde euro, re-
prezentând avans ºi platã regularã,
din care 1,307 milioane euro s-au
plãtit din Fondul European de Ga-
rantare Agricolã (FEGA), 403,6
milioane euro din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR) ºi cofinanþare, iar dife-
renþa de 93,44 milioane euro de la
Bugetul Naþional. “Reamintim cã
plãþile finanþate din FEGA se efec-
tueazã la cursul de schimb de
4,5993 lei pentru un euro, iar plã-

Pânã la finele lunii trecute,

APIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãr
de 700.1de 700.1de 700.1de 700.1de 700.1111111 fermieri unici1 fermieri unici1 fermieri unici1 fermieri unici1 fermieri unici

Pânã la finele lunii ianuarie 2018, Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) a autorizat
la platã un numãr de 700.111 fermieri unici care au
depus Cerere de platã în cadrul Campaniei 2017.

þile finanþate din FEADR la cursul
de schimb de 4,5390 lei pentru un
euro. De asemenea, informãm cã
joi, 1 februarie a.c, APIA a efec-
tuat plata urmãtoarelor scheme de
platã aferente mãsurilor de piaþã:
restructurare/reconversie plantaþii
viticole - 2.227.827,74 lei; ajutor
financiar pentru distribuþia de fruc-
te în ºcoli, semestrul II 2016-2017
– 238.905,30 lei ºi nu în ultimul
rând, ajutor financiar pentru dis-
tribuþia de lapte în ºcoli, semestrul
II 2016-2017 – 204.206,05 lei”, a
precizat Sorin Rãducan, directorul
APIA Dolj.

Compania Ford     introduce operatori ce poartã
exoschelete pe linia de asamblare

La CCI Dolj:

Seminar cu tema „Elemente esenþiale ale RegulamentuluiSeminar cu tema „Elemente esenþiale ale RegulamentuluiSeminar cu tema „Elemente esenþiale ale RegulamentuluiSeminar cu tema „Elemente esenþiale ale RegulamentuluiSeminar cu tema „Elemente esenþiale ale Regulamentului
general privind protecþia datelor personale”general privind protecþia datelor personale”general privind protecþia datelor personale”general privind protecþia datelor personale”general privind protecþia datelor personale”

Marþi, 30 ianuarie 2018, Camera de Co-
merþ ºi Industrie Dolj a organizat, la sediul
instituþiei, seminarul Elemente esenþiale ale
Regulamentului general privind protecþia
datelor personale (RGDP/GDPR). CCI Dolj

îºi asumã astfel, cu onoare ºi responsabili-
tate, rolul ºi misiunea de principal motor al
susþinerii mediului de afaceri local venind
în sprijinul acestuia în eforturile de infor-
mare, promovare ºi dezvoltarea afacerilor.

care organizaþiile care prelucreazã
date cu caracter personal, indife-
rent de natura lor publicã sau pri-
vatã trebuie sã o acorde în aceastã
perioadã pregãtirii în vederea rãs-
punderii ºi conformãrii la cerinþele
impuse de normele europene.
„Trebuie menþionat cã Regulamen-
tul General privind Protecþia Date-
lor (RGDP/GDPR) are caracter
obligatoriu ºi va fi aplicat în mod
direct la nivelul Statelor Membre,
intrând în vigoare începând cu 25
mai 2018, impactul fiind major în
mãsura în care aproape orice acti-
vitate de afaceri, indiferent de in-
dustrie, poate presupune prelucra-
rea datelor cu caracter personal”,
a precizat preºedintele CCI Dolj.
Evenimentul a avut de asemenea
un caracter interactiv, echipa de
lectori dezbãtând ºi analizând îm-
preunã cu participanþii problemele
ºi situaþiile specifice propuse de

aceºtia.  « Þinând cont de impor-
tanþa temei, de evoluþiile prefigu-
rate în viitor în domeniu ºi de inte-
resul manifestat de mediul de afa-
ceri – Camera de Comerþ ºi Indus-
trie Dolj va organiza un nou eveni-
ment cu aceeaºi tematicã, de real
interes, pe parcursul acestui an »,
a mai spus Dragoº Troaþã Turcu-
leanu, preºedintele CCI Dolj.

O prezenþã numeroasã
de profesioniºti în domeniu
Seminarul a urmãrit sã raspun-

dã în mod direct provocãrilor ridi-
cate de punerea în aplicare a preve-
derilor Regulamentului General ºi a
fost susþinut de cãtre profesioniºti
în domeniu cum ar fi: dr. Daniel-
Mihail ªandru, profesor universi-
tar; coordonator al Centrului de Stu-
dii de Drept European al Institutului
de Cercetãri Juridice „Acad. Andrei
Rãdulescu” al Academiei Române;

membru fondator, Centrul pentru
Protecþia Datelor al Universitãþii
„Petru Maior”, Târgu Mureº; mem-
bru în Colegiul ªtiinþific al Revistei
Române de Protecþia Datelor; dr. Iri-
na Alexe, cercetãtor ºtiinþific aso-
ciat, Institutul de Cercetãri Juridice
„Academician Andrei Rãdulescu” al
Academiei Române, Bucureºti;
membru fondator, Centrul pentru
Protecþia Datelor al Universitãþii
„Petru Maior”, Tîrgu Mureº; mem-
bru în Colegiul ªtiinþific al Revistei
Române de Protecþia Datelor; dr.
Raul-Felix Hodoº, lector universi-
tar, coordonator al Centrului de

Cercetãri Aplicative în Drept ºi Afa-
ceri din cadrul Universitãþii „Petru
Maior”, Tîrgu Mureº; membru în
Colegiul ªtiinþific al Revistei Româ-
ne de Protecþia Datelor ºi nu în ulti-
mul rând, dr. Alina Mioara Cobuz-
Bagnaru, lector universitar, Acade-
mia de Studii Economice, Bucureºti;
partener, Cobuz & Asociaþii, Bucu-
reºti; membru al International Bar
Association (IBA- Section of Busi-
ness Law); arbitru la Bursa de Va-
lori Bucureºti ºi la Curtea de Arbi-
traj Comercial Internaþional de pe
lângã Camera de Comerþ ºi Indus-
trie a României.

Ford este primul producãtor care introduce operatori ce
poartã exoschelete pe linia de asamblare. Aceste costume
le permit lucrãtorilor sã ridice ºi sã manevreze componen-
te care altfel ar fi mult prea grele. 100 de operatori folo-
sesc costume exoscheletice la fabrica Ford din Valencia,
Spania. Costumele exoscheletice le oferã utilizatorilor
puterea de a ridica ºi de a manevra cu uºurinþã obiecte de
greutate ridicatã. Acum, acestea au fost integrate în
premierã pe linia mobilã de asamblare a vehiculelor.

nia, fabrica în care sunt asamblate
modelele Kuga, Mondeo, S-Max ºi
Transit Connect, este prima care
integreazã complet aceastã nouã
tehnologie în procesul de produc-
þie. Produse din materiale ultrau-
ºoare precum titanul ºi fibra de
carbon, cele nouã costume utiliza-
te astãzi la Valencia îi ajutã pe ope-
ratori sã ridice ºi sã transporte ori-
ce obiect care cântãreºte mai mult
de 3 kilograme în timpul operaþiu-
nilor care au loc în poziþii fizice
dificile. Costumele oferã protecþie
ºi sprijin împotriva accidentãrilor

ºi a oboselii prin faptul cã reduc
presiunea pe care activitãþile efec-
tuate în mod repetat o aplicã în
timp asupra corpului.

O reducere a ratei de incidente
fizice în rândurile angajaþilor

În timpul testelor iniþiale ºi în
perioada dezvoltãrii exoscheletelor,
directorii de producþie au întrebat
în jur de 200 de operatori ai fabri-
cii care considerã cã sunt metode-
le prin care un astfel de costum ar
putea aduce beneficii la nivelul
muncii fizice pe care o depun aceº-
tia. Ulterior au fost detectaþi 100
de angajaþi care pot beneficia cel
mai mult de aceastã tehnologie ºi
care au lucrat îndeaproape cu de-
signerii exoscheletelor. Iar cei care
au ajuns sã foloseascã aceste Pen-
tru Ford, aceastã investiþie face
parte din seria de dezvoltãri Indus-
try 4.0, termen care descrie a pa-
tra revoluþie industrialã, una care
îmbrãþiºeazã automatizarea, schim-
bul de date ºi dezvoltarea tehnolo-
giilor noi de producþie. “Pânã acum,
experþii nord-americani în ergono-
mie contractaþi de Ford ºi-au pus
amprenta pe peste 100 de vehicule
globale, inclusiv Ford Edge, Mus-
tang ºi F-150, utilizând o gamã lar-
gã de tehnologii ergonomice de pro-
ducþie. Nu doar cã Ford a reuºit sã
obþinã o reducere a ratei de incidente
fizice în rândurile angajaþilor, dar
problemele de ergonomie cauzate de
miºcãrile atipice ale angajaþilor sau
de sarcinile care implicã pãrþi dificil
de instalat ale maºinii au scãzut cu
90%”, se precizeazã în comunica-
tul companiei Ford.
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- Aþi petrecut „Crãciunul la Operã” în
21 decembrie 2017 ºi pare-se cã v-a plãcut
dacã aþi hotãrât sã reveniþi pe scena Ope-
rei Române Craiova…

- Pentru mine, Craiova întotdeauna a în-
semnat un loc de spiritualitate, un loc de cul-
turã. Pentru cã foarte mulþi oameni de valoare
ai culturii româneºti au plecat de aici. Aºa cã a
fost ca o stachetã ridicatã pentru mine a veni
în Craiova. Am fost anul trecut, la deschiderea
Târgului de Crãciun, unde au venit poate cinci-
ºase mii de oameni, am relaþionat foarte fru-
mos cu dumnealor, mi-au îmbrãþiºat melodiile
ºi am colindat frumos împreunã. Pe urmã m-
am întors la Balul Operei, invitat de managerul
Antoniu Zamfir. Mi-a plãcut foarte mult… ªi,
iatã, am revenit astãzi pentru cã voi juca un rol
pe care eu îl iubesc, de aceastã datã din operã,
Don Basilio din „Bãrbierul din Sevilla”. Cu atât
mai mult mã bucur cu cât este o distribuþie
extraordinarã la acest spectacol ºi este ºi un
dirijor care s-a realizat în Statele Unite ale
Americii, dar a revenit acasã. Deci, pentru mine
e o bucurie ºi o onoare sã cânt aici.

- Sunteþi atât de cunoscut ºi îndrãgit ca
interpret de muzicã popularã încât lumea
va avea o realã surprizã sã vã descopere
într-un rol de operã! Cum s-a întâmplat?

- Eu am terminat Facultatea de Muzicã.
Pasiunea mea este muzica clasicã. Vedeþi dvs.,
existã ºi destin, existã soarta pe care încercãm
noi sã o îmbunãtãþim cumva ºi mai existã viaþa
socialã pe care o trãim. Eu nu regret cã sunt în
muzica popularã, mã bucur cã am ajuns unde
am ajuns ºi cã nu fac de râs aceastã muzicã a
noastrã, a tuturor. Dar trebuie sã îi cinstim ºi
pe cei care fac ºcoalã, sã îi respectãm ºi sã
devinã exemple. Muzica clasicã e o muzicã
cultã, pe care trebuie sã o îmbrãþiºãm cu toþii
ºi sã ne cunoaºtem valorile ºi din acest dome-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Este un nume în folclorul românesc, îndrãgit pentru cântecele sale din zona Ar-
dealului, cu care mereu ridicã sãlile în picioare. Puþini ºtiu însã cã, în egalã mãsurã,
iubeºte ºi muzica clasicã, fiind absolvent al cursurilor de canto clasic ale Academiei
de Muzicã „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, în cadrul Facultãþii de Muzicã din
Oradea. De-a lungul carierei sale a simþit uneori regretul cã nu a descoperit mai
mult muzica clasicã… Aºa cã nu a stat deloc pe gânduri când a primit invitaþia
Operei Române Craiova de a face parte din distribuþia spectacolului „Bãrbierul din
Sevilla”, de Gioachino Rossini, ºi a interpreta rolul Don Basilio.

Drept urmare, publicul îl poate vedea astã-searã, de la ora 19.00, pe scena Cercu-
lui Militar, într-o reprezentaþie sub conducerea muzicalã a maestrului Codruþ Bîr-
san (SUA). „Am crezut cã venind aici, la Craiova, vor fi oameni interesaþi, care nu
neapãrat cunosc muzica clasicã, dar care vor sã vadã cum mã descurc într-un rol de
muzicã clasicã. Pentru mine nu este o provocare, este o bucurie ºi o împlinire sã
cânt la Craiova într-un rol de operã”, ne-a declarat Dinu Iancu Sãlãjanu, care apare
într-un spectacol de acest gen dupã aproximativ 20 de ani. Cu toate acestea, artistul
spune cã nu are emoþii, ba chiar îºi propune sã revinã pe alte scene din þarã într-o
asemenea ipostazã, pentru a promova muzica clasicã.

Dinu Iancu Sãlãjanu va evolua alãturi de Orchestra Operei Române Craiova (con-
cert maestru: Dan Bozgan) ºi corul de bãrbaþi al instituþiei (maestru de cor: Lelia
Candoi), precum ºi de îndrãgiþi artiºti: ªtefan Ignat – Bucureºti (Figaro), Valeria
Tornatore – Italia (Rosina), Florin Ormeniºan (Contele Almaviva), Ioan Cherata (Bar-
tolo), Noemi Modra (Marcellina- Berta), Romulus Nicolae Cucu (Fiorello), Dragoº
Drãniceanu (Ofiþerul), Daniel Cornescu (Ambrogio) ºi Mihai Ciortan (Notarul), acom-
paniaþi la clavecin de Corina Stãnescu. Opera bufã „Bãrbierul din Sevilla”, de Gioa-
chino Rossini, a avut premiera la Craiova în toamna anului 2012, în regia Arabelei
Tãnase, cu o scenografie creatã de Rãsvan Drãgãnescu.

niu. Cu atât mai mult am crezut cã venind aici,
la Craiova, vor fi oameni interesaþi, care nu
neapãrat cunosc muzica clasicã, dar care vor
sã vadã cum mã descurc într-un rol de muzi-
cã clasicã. Pentru mine nu este o provocare,
este o bucurie ºi o împlinire sã cânt la Craiova
într-un rol de operã.

- Sunteþi pentru prima datã, în ultimii
ani, într-o asemenea ipostazã?

- Am mai cântat arii de operã. Ca rol într-
un spectacol este pentru a doua oarã. Am
mai cântat în urmã cu 20 ºi ceva de ani, la
Cluj-Napoca…

- Cum de v-a convins Opera Românã
Craiova sã reveniþi, dupã atâta timp, într-
un astfel de rol?

- De vreo trei ani lucrurile au cãpãtat o faþã
frumoasã aici, la Craiova. ªi asta nu o spun ca
sã flatez pe cineva. Dar trebuie sã recunoaº-
tem oamenii care ºtiu sã munceascã bine. Eu
îl apreciez pe domnul Antoniu Zamfir, am au-
zit de Opera craioveanã cã renaºte, cã aici sunt
oameni profesioniºti care încearcã sã constru-
iascã ceva frumos. ªi atunci am decis sã vin.

- E dificilã trecerea de la muzicã popula-
rã la cea clasicã pentru un artist ca dvs.?

- Odatã ce ai fost la ºcoalã ºi ai învãþat sã
cânþi operã ºi nu ai trecut ca gâsca prin apã,
înseamnã cã þi-a rãmas ceva în suflet. Eu nu
m-am dus la Conservator ca sã am o diplomã,
nu îmi foloseºte la nimic diploma. M-am dus
sã învãþ sã cânt. Am avut norocul sã am parte
de un profesor extraordinar, Mugur Bogdan.
Din pãcate nu mai este printre noi… A fost un
cântãreþ mare al Clujului, un bariton care a ju-
cat 86 de roluri principale, a cântat în teatre
mari din aceastã lume. Mi-a insuflat dragostea
ºi respectul pentru muzica clasicã. Deci, pen-
tru mine e o bucurie sã revin. ªi de aceea spun

cã nu e dificil, pentru cã niciodatã nu a dispã-
rut din mine plãcerea de a cânta ºi muzicã cla-
sicã. Am mai cântat arii de operã, am exersat
ºi singur… Nu înseamnã cã sunt cel mai mare
cântãreþ de muzicã clasicã, dar dacã veþi veni
la spectacol vã promit cã nu o sã regretaþi ºi
cã nu o sã spuneþi: „Ãsta este din altã lume!”.
Pentru cã, dacã nu aº fi simþit cã pot sã fac
faþã în acest spectacol, nu m-aº fi bãgat, pe
româneºte!

- Sunteþi spectator de operã?

- Da, mã duc destul de des la Opera din
Cluj. Am fost la Opera din Bucureºti la specta-
cole, am fost chiar la Wiener Staatsoper. De
câte ori am ocazia ºi timpul, mã duc, pentru
cã îmi place.

- Veniþi în faþa unui public iubitor ºi cu-
noscãtor al genului ºi aveþi parteneri de
scenã artiºti importanþi. Nu vã încearcã
emoþiile la gândul acesta?

- Nu am emoþii. ªi vã ºi spun de ce: pentru
cã sunt profesionist ºi înainte sã vin aici mi-am
învãþat rolul. Nu am venit sã mã fac de râs sau
alþii sã mã accepte doar pentru cã sunt un nume
în muzica popularã. Am venit sã fac parte din
acest spectacol ºi sã fiu unul dintre cei mai buni!

- Sã fie acesta doar începutul? Cre-
deþi cã în viitor o sã mai abordaþi astfel
de roluri?

- Sã spun ceva, din profesia noastrã: un bas
este bas dupã 40 ºi ceva de ani, pentru cã atunci
þi se aºeazã vocea. Am simþit pe pielea mea. ªi
de aceea ºi rolurile în operã pentru baºi au fost
scrise pentru oameni mai în vârstã. Atunci eºti

cu vocea maturã. Cu siguranþã cã voi mai juca
ºi am în plan sã mã duc în multe instituþii din
România sã cânt muzicã clasicã. Nu pentru a
face bani, ci pentru a promova acest gen. Eu
cred cã din aceste ape tulburi ale României vom
ieºi doar prin spiritualitate ºi culturã… Voi face
ce depinde de mine sã promovez cultura au-
tenticã. ªi în spectacolele de muzicã popularã,
ca ºi în alte locuri, sunt foarte mulþi neaveniþi,
care sunt vedete fãrã valoare. ªi ar trebui ca
cei care într-adevãr au valoare sã trudeascã sã
se impunã.

- Când veþi reveni în Craiova, ca solist
de muzicã popularã? Este Anul Centena-
rului Marii Uniri, iar dvs. aveþi în reperto-
riu nu puþine cântece patriotice…

- Am pregãtit un spectacol care se intituleazã
„Nu uita cã eºti român”, care prezintã cultura
popularã din România, anumite evenimente în
prozã ºi în poezie, care s-au întâmplat în acel an
frumos, 1918. ªi, dacã factorii locali de aici vor
aprecia oferta mea, probabil cã voi reveni cu
acest spectacol ºi la Craiova. Pentru mine, dupã
cum v-am spus, Craiova reprezintã o stachetã.
Oraºul a renãscut de câþiva ani, se întâmplã lu-
cruri foarte frumoase aici ºi trebuie sã ne bucu-
rãm de realizãrile unor comunitãþi.

- Vã mulþumesc ºi vã doresc mult suc-
ces, ºi ca solist de operã, ºi ca interpret de
muzicã popularã!

- Mulþumesc! Important este sã slujim muzi-
ca ºi sã ne bucurãm de darurile pe care ni le-a dat
Dumnezeu! Sã facem bine ceea ce facem ºi sã
credem în ceea ce facem! ªi atunci cei care vor
fi în faþa noastrã vor avea bucurie…
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07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ (R)
13:30 Poveste dupã poveste

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



10 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 3 februarie 2018publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
COMUNA Bucovãþ, judeþul Dolj,

strada Principalã, nr. 889, telefon
0251.360.258, fax 0251.360.285, repre-
zentatã legal de Tuþã Marius Cris-
tian- primar, anunþã publicul inter-
est asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Execuþie, echipare ºi
împrejmuire douã puþuri forate în
comuna Bucovãþ, satul Palilula, ju-
deþul Dolj”, propus a fi amplasat în
satul Palilula, comuna Bucovãþ, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul UATC Buco-
vãþ, str. Principalã, nr. 889, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00-16.00
ºi vineri între orele 8.00-14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protec-
þia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru
Rares,nr.1, fax: 0251.419.035, mail:
office@apmdj.anpm.ro.

SC Articus Complex SRL, cu
sediul în Balº, str. N. Bãlcescu, nr.
53, jud.Olt, anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de obþi-
nere a autorizaþiei de mediu privind
activitatea: “Restaurante- cod CAEN
5610 ºi Hoteluri ºi alte facilitãþi de
cazare similare –cod CAEN 5510” ce
se desfãºoarã în Craiova, str. Calea
Severinului, nr. 7l, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº, nr.
1, Craiova, judetul Dolj zilnic de luni-
joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM
Dolj pânã la data de 17.02.2018 (15
zile calendaristice de la data apari-
þiei anunþului în ziar).

SC DRAGPITAR a depus docu-
mentaþiile pentru obþinerea avizului de
gospodãrire a apelor la investiþia:
PLANTAÞIE DE NUCI ÎN COMUNA
PREDEªTI.

DRAGPITAR a depus documen-
taþiile pentru obþinerea avizului de
gospodãrire a apelor la investiþia:
PLANTAÞIE DE ALUN  ÎN COMUNA
PREDEªTI.

S.C. AFIN NEW BIO a depus do-
cumentaþiile pentru obþinerea avizu-
lui de gospodãrire a apelor la investi-
þia: PLANTAÞIE DE AFIN ÎN COMUNA
TEASC, SAT SECUI- DOLJ.

ANIVERSÃRI
Domnului doctor
FLORESCU ALE-
XANDRU  la zi ani-
versarã îi dorim sã-
nãtate, fericire, ºi
„La Mulþi Ani!”. Jeni,
Costel ºi Veriºorii.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.

Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu apartament
3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 0730/
504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Când teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/ 943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº- 40 lei. Telefon:
0735/445.339.

Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor mare
100 lei, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi su-
prapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând alain-delon pen-
tru bãrbaþi, costum
damã (3 piese) Tele-
fon: 0729/684.222.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 3 februarie 2018
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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-
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la sediul Primãriei Cârcea, judetþul Dolj, str.
Aeroportului, nr.45.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
Vând aragaz
SOMEª - 3 ochiuri,
cuptor 45x95x80
cmp, hotã electricã
total 250 lei ºi chiu-
vetã pentru bucãtãrie
din fontã - 60 lei. Te-
lefon: 0728/011.731.

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.
Spaþiu ultracentral, ex-
cepþional pentru înfru-
museþare saloane ca-
binete medicale. Tele-
fon: 0722/956.600.

CITAÞII
Numitul Florea Marin
este chemat în data de
07.02.2018, ora 9.00
în calitate de intimat în
proces cu Florea Ion în
calitate de petent, în
dosar Nr. 25623/ 215/
2017, complet civil 28
(fost c19)  la Judecã-
toria Craiova.

DECESE
CU regret vã anun-
þãm încetarea din
viaþã a iubitei noas-
tre bunici ºi mame
ANGELA DUÞÃ.
Corpul va fi depus
sâmbãtã, 03 februa-
rie, la capela Biseri-
cii Sf.Gheorghe din
strada Pãltiniº. Sluj-
ba religioasã se va
þine duminicã, 04 fe-
bruarie, ora 12.15, la
aceeaºi bisericã, în-
mormântarea ur-
mând sã aibã loc la
cimitirul Sineasca.

CONDOLEANÞE
Familiile prof.dr. Eva
ºi Corneliu Sabetay
ºi Tita ºi Francisc
Abraham transmit
sincere condoleanþe
întregii familii la pier-
derea ireparabilã a
lui DAN GUGILÃ
dupã lungã ºi grea
suferinþã. Sã  fie dacã
Dumnezeu va dori
alãturi de tatãl sãu
iubit prof.dr. regreta-
tul NELU GUGILÃ.
Profund îndureraþi de
vestea trecerii în nefiin-
þã a bunului prieten dr.
DAN GUGILÃ – ªte-
fan ºi Rodica Tunso-
iu, împreunã cu copi-
ii lor Giani, Ome ºi Da-
niela, transmit since-
ra lor compasiune fa-
miliei îndoliate. Fie ca
Dumnezeu sã-l aibã
sub pavãza  Sa sfântã
pe cel plecat prea de-
vreme dintre noi.
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Echipa femininã de handbal a
Craiovei disputã astãzi, de la ora 18,
ultimul ºi probabil cel mai impor-
tant meci din grupele Cupei EHF,
contra echipei franceze Brest Bre-
tagne. Pentru a spera la ca-
lificarea în sferturi, fetele
noastre sunt obligate sã câº-
tige astãzi, atât pentru a ega-
la Brest în clasament, dar ºi
pentru a o obliga sã-ºi joace
ºansele în ultima etapã, con-
tra lui Kuban. Starul Craio-
vei, Cristina Zamfir Floria-
nu, sperã cã va fi din nou o
atmosferã fierbinte în Sala
Polivalentã: „Ne aºteaptã un
meci foarte greu cu Brest,
care are în componenþã ju-
cãtoare de talie mondialã. Ne dorim
sã facem un meci foarte bun, iar la
final sã nu avem nimic sã ne repro-
ºãm. Ar fi foarte important pentru
noi sã câºtigãm, pentru cã am avea
ºanse mari sã ne calificãm în sfer-
turi. Rog din tot sufletul iubitorii
handbalului sã vinã sã ne susþinã,
pentru cã avem mare nevoie de ei.
ªtiu cã ºi adversarele se aºteaptã sã
fie un joc dificil, cu o atmosferã in-
cendiarã în tribune.”

Antrenorul Bogdan Burcea este
încrezãtor în ºansele de calificare:
„Vreau sã subliniez încã o datã cã
ne-am autodepãºit. Am fãcut me-

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXIII- a

Meciurile Sepsi – ACS Poli ºi Viitorul – Astra s-au jucat asearã.
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

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Stadion: „Dinamo”, duminicã, ora 20.45.
Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Katsikas, Olteanu –

Mahlangu, Monroy – Hanca, Nistor, Pesic - Nemec. Antrenor:
Vasile Miriuþã. Rezerve: Brãnescu – Nica, M. Popescu, Maric,
Dudea, Corbu, D. Popa.

Universitatea: Calancea – Popov, Tiago Ferreira, Briceag –
Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Mitriþã, Gustavo, Burlacu.
Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Dimitrov, Screciu,
R. Popa, Bic, Bãrbuþ, M. Roman.

Arbitru: Ovidiu Haþegan.

Dinamo Bucureºti – Universitatea Craiova

Universitatea reia campionatul cu
un clash, o confruntare teribilã de
câteva decenii încoace, care declan-
ºeazã patimi în special în rândul ol-
tenilor, un derby care tinde însã sã
se banalizeze, deoarece se disputã
cam des în ultima perioadã. Astfel,
dacã Dinamo intrã în play-off,
atunci va ajunge sã joace cu Uni-
versitatea Craiova de 10 ori în 2 ani!
Acum un an, Dinamo ºi Universi-
tatea se întâlneau pe Arena Naþio-
nalã, tot în februarie, ºi alb-roºii se
gãseau într-o situaþie asemãnãtoa-
re, adicã un eºec i-ar fi lãsat în play-
out. Nemec a marcat rapid o „du-
blã”, Gustavo a „reparat” penalty-
ul ratat de Ivan, dar Craiova a ple-
cat cu mâna goalã, deºi a avut 3
bare în aceeaºi fazã. Similitudinile
faþã de sezonul trecut continuã, în-
trucât cele douã rivale se vor în-
tâlni din nou în sferturile de finalã
ale Cupei României, tot în luna mar-
tie, de aceastã datã chiar de Mãrþi-
ºor. Rãmâne de vãzut dacã se va
repeta istoria ºi  în privinþa intrãrii
în Top 6 a dinamoviºtilor, care dau

o luptã în 5, cu Astra, Viitorul, Bo-
toºani ºi Iaºi, pentru 3 locuri de
play-off.

Absenþi: Bãluþã, Kelic, Torje ºi
Salomao

Vom avea niºte absenþe impor-
tante la duelul de duminicã seara.
Nou-reveniþii Torje ºi Palic, lovitu-
rile din mercato ale „câinilor”, nu
vor evolua, la fel ºi Salomao, sus-
pendat. Nici Craiova nu conteazã
pe cãpitanul sãu, Alex Bãluþã, ºi nici
pe Renato Kelic, ambii suspendaþi.
Alb-roºii s-au întãrit în iarnã cu Nis-
tor, Pesic ºi Monroy, dar i-au pier-
dut pe Nascimento, Filip, Anton, Bo-
kila ºi Rivaldinho. La Universitatea
au venit Bic ºi Glavina ºi au pãrãsit
echipa stoperii croaþi Spahija ºi Dat-
kovic. Dinamo ºi Craiova aratã bine
de la mijloc în sus, cu menþiunea
cã Penedo este un portar de clasã,
participant la Mondial, în timp ce
Calancea este sub nivelul echipei.
Cu venirile lui Torje ºi Palic, „câinii
roºii” pot spera chiar la un parcurs
asemãnãtor celui de anul trecut,

când au prins play-off-ul in extre-
mis ºi s-au bãtut pentru campionat
pânã pe final, când Zlatinski le-a
suflat practic titlul. De altfel, Dãn-
ciulescu simte ºi din interior cã echi-
pa s-a întãrit, el declarând ieri la
prezentarea lui Torje: „Sunt convins
cã va face meciuri foarte bune ºi am
convingerea cã vom intra în play-
off. Vã spun sincer, adversarii sã se
teamã de noi dacã intrãm în play-
off.  În acest moment, vã spun cã
Dinamo aratã foarte-foarte bine”.

Mitriþã, superoptimist
Alex Mitriþã este foarte optimist

pentru derby ºi lasã diplomaþia la o
parte, oferind niºte declaraþii menite
sã-i mobilizeze ºi mai mult pe dina-
moviºti. Practic, Miriuþã este scutit
de discursul motivaþional înaintea
meciului, elevii sãi nu trebuie decât
sã citeascã declaraþiile lui Mitriþã:
„Dacã vom pune în practicã tot ce
am pregãtit, atunci nu vom avea pro-
bleme, vom câºtiga sigur. Noi sun-
tem echipa favoritã, echipa mai bine
clasatã, jucãm un fotbal foarte fru-
mos. Îmi este fricã numai de atitudi-
nea noastrã, dacã vom avea atitudi-
nea potrivitã, atunci sunt convins cã
vom câºtiga”. Nici jucãtorii Barce-
lonei înaintea unui meci cu o echipã
din Tercera Division nu ar avea un
astfel de speech! Chiar dacã Mitriþã
este sincer ºi are argumente, nu poþi
fi aºa franc, atât pentru cã îþi moti-
vezi suplimentar adversarii, dar ºi
fiindcã ai putea fi taxat în caz de
eºec. Dar de la cine sã înveþe Mitri-
þã, fiindcã o afirmaþie hazardatã a
fãcut ºi preºedintele sãu, Marcel
Popescu, spunând cã FCSB ºi-a pier-

dut ºansele la titlul când l-a vândut
pe Niþã ºi cã Universitatea este a
doua, dupã CFR, în lupta la vârf.

Mangia, vizibil nemuþumit de
transferuri

Devis Mangia este mult mai pre-
caut decât elevul sãu, Mitriþã, prefa-
þând astfel disputa cu Dinamo: „E
un meci foarte greu, cu o echipã
bunã, care se bate pentru play-off ºi
care a schimbat mulþi jucãtori în
aceastã pauzã. Eu preferam sã ju-
cãm pe Arena Naþionalã, am fi avut
mai mulþi suporteri. Sper sã fie un
meci de calitate, dar nu sunt sigur
cã va fi aºa”.

Deºi a evitat sã se manifeste fãþiº,
italianul este vizibil nemulþumit de
transferuri. A fost extrem de nervos
la conferinþa de presã dupã ce a au-
zit discursul preºedintelui Marcel
Popescu despre bugetul de trans-
feruri, care ar fi al doilea din þarã.
Mangia a fost sarcastic cã a spus
„am cheltuit o groazã de bani cu
bãiatul acesta”, referindu-se la Mi-
triþã, ºi la fel în declaraþia: „antre-
norul trebuie sã tacã ºi sã-ºi vadã
de treabã când vorbeºte preºedin-
tele”. Mangia îºi dorea un portar de
valoare ºi cel puþin un fundaº de
top, însã a rãmas în aºteptare. De
asemenea, ºi-a dorit un mijlocaº

central, dar nu pe Bic, despre care
Marcel Popescu a spus cã a fost
ofertat din vara trecutã. Ori, Man-
gia nu ºtia la acea vreme prea multe
nici despre jucãtorii Craiovei, cu atât
mai puþine despre Bic, un jucãtor
care nu a atras atenþia ºi care s-a
mai ºi „poticnit” la prezentare, neºti-
ind cã a jucat împotriva Craiovei pe
vremea când evolua la Oradea.

Arbitru la derby va fi Ovidiu Ha-
þegan, cel cu japca la sfertul de Cupã
de acum un an. Atunci l-a pe Bãluþã,
iar în turul acestui campionat pe Zla-
tinski. Bulgarul ar trebui sã fie foarte
atent duminicã, fiindcã va fi cu si-
guranþã vânat de „elveþianul Hoþe-
gan”. În tur a fost 2-2, Bãluþã ºi Bur-
lacu marcând pentru Universitatea.
Ultima datã când a jucat în ªtefan
cel Mare, ªtiinþa era antrenatã de
Cârþu ºi Sãndoi, în 2015, ºi a pier-
dut cu 1-0, gol Rotariu. Ultima vic-
torie a alb-albaºtrilor se pierde în
timp, a fost tocmai în octombrie
1994, 1-0, gol Jerry Gane. S-a mo-
dificat data meciului din etapa a 24-
a, Universitatea – Sepsi, care era pro-
gramat luni, 12 februarie ºi se va juca
duminicã, 11 februarie, de la ora
20.45. De asemenea, s-a stabilit ca
meciul FC Voluntari – Universitatea,
din etapa a 25-a, sã se joace vineri,
16 februarie, de la ora 20.45.

Astãzi, de la ora 18, SCM Craiova înfruntã Brest,
în ultimul meci de acasã din grupele Cupei EHF

ciuri foarte bune acasã, dar am ju-
cat foarte bine ºi în deplasare ºi la
Brest ºi la Kuban, pierzând la limi-
tã, în ultimele minute. Sper la un
succes cu Brest, care ne-ar apro-

pia de calificarea în sferturi. Vom
încerca sã ne ridicãm la nivelul lui
Brest ºi sã câºtigãm la un gol.”

Liderul grupei s-a impus în tur
cu 26-24 ºi vine în Bãnie sã-ºi asi-
gure calificarea. Pineau ºi compania
au ajuns în Bãnie de joi seara ºi ieri
s-au antrenat în Polivalentã. Antre-
norul lui Brest, Laurent Bezeau, se
teme de atmosfera pe care o creea-
zã craiovenii: „La meciul tur, noi ve-
neam dupã 6 înfrângeri în Cham-
pions League, ºtiam cã echipa din
România este periculoasã, dar fetele
s-au implicat ºi au câºtigat. Îmi pare
rãu cã au fãcut-o la numai 3 goluri

diferenþã. Returul va fi diferit. Vom
juca într-o atmosferã care ne va fi
total potrivnicã, fetele de la Craiova
sunt împinse de la spate de 4.000 de
spectatori, care le obligã sã fie agre-
sive în ambele faze. Va fi ceva spe-
cial pentru noi, fiindcã suntem obiº-
nuiþi sã jucãm în mediul nostru liniº-

tit, la Brest, unde publicul
foarte calm, niciodatã n-am
auzit sã fluiere sau sã insulte
o jucãtoare”.

Brest este pe locul 2 în
campionatul intern, fãrã
ºanse la titlu, dar din sezo-
nul viitor plãnuieºte sã o de-
troneze pe campioana en-ti-
tre ºi actualul lider, Metz,
cãreia tocmai i-a „furat” cea
mai bunã jucãtoare, slove-
na Ana Gros, care le-a chi-
nuit pe tricolore la recentul

Mondial ºi care din varã se va alã-
tura celor de la Brest.  Adversara
de azi a Craiovei mizeazã deja pe
trei campioane mondiale cu naþio-
nala lui Olivier Krumbholz: Pineau,
Darleux, N’Gouan. Alison Pineau
este fosta jucãtoare de la Oltchim
ºi HCM Baia Mare. Douã internaþi-
onale suedeze, dar ºi veterana spa-
niolã Marta Mangue joacã la Brest.
Dupã 4 etape, clasamentul grupei A
este: 1. Brest 6 puncte (golaveraj
+9), 2. SCM Craiova 4 puncte (gol-
averaj +7), 3. Kuban 4 puncte (gol-
averaj -7), 4. Randers 2 puncte
(golaveraj -9).
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