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-Popescu ºi-a luat avocat
la proces, a zis cã el minte
mai bine.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Dozele deDozele deDozele deDozele deDozele de

imunoglobulinãimunoglobulinãimunoglobulinãimunoglobulinãimunoglobulinã
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întârziereîntârziereîntârziereîntârziereîntârziere

Dozele de imunoglobulinã ar fi
trebuit sã ajungã în spitale încã
de acum douã sãptãmâni, însã
acest lucru nu s-a întâmplat. Abia
în urmã cu douã zile Compania
Naþionalã „Unifarm” a informat
Ministerul Sãnãtãþii cã medica-
mentele au intrat în þarã ºi ur-
meazã sã fie distribuite o mie de
doze de IGVena. De asemenea, în
urmãtoarele zile, C.N. „Unifarm”
a anunþat cã va primi alte 600 de
flacoane de Intratec. Ambele sunt
utilizate pentru tratamentul imu-
nodeficienþelor primare.
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Primãria Craiova,Primãria Craiova,Primãria Craiova,Primãria Craiova,Primãria Craiova,
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ªtirea e de luat în seamã:
Liviu Dragnea, preºedintele
PSD ºi al Camerei Deputaþi-
lor, a anunþat cã a primit in-
vitaþia premierului ungar,
Viktor Orban, liderul Fidesz,
pentru a avea o întâlnire în
calitatea lor de lideri de par-
tid. Anunþul a venit dupã în-
tâlnirea lui Liviu Dragnea cu
ministrul ungar de Externe,
Peter Szijarto, apreciatã ca
fiind „una bunã”. ªi Liviu
Dragnea ºi Viktor Orban sunt
lideri ai partidelor de guver-
nãmânt din þãrile lor.

Ieri, la Craiova, a avut loc cea de-a IV-a
dezbatere naþionalã privind Planul de Dez-
voltare Durabilã pentru România, aºa cum
este el conceput, pânã în 2030, þinând cont
de cele convenite ºi semnate în 2015 cu
Organizaþia Naþiunilor Unite. Prezentarea
Strategiei României pentru viitor a fost
fãcutã cunoscutã de Laszlo Borbely, con-
silier de stat ºi coordonator al Departa-
mentului de Dezvoltare Durabilã, din ca-
drul Guvernului României. Seminarul a
avut ca temã „Împreunã pentru o dezvol-
tare durabilã”, la lucrãri participând pre-
fecþi, preºedinþi de Consilii Judeþene, oa-
meni de afaceri, reprezentanþi ai ONG-
urilor º.a., cu toþii din regiunea Oltenia.
Conform celor prezentate, sunt planuri
mari, foarte frumoase, dar se aºteaptã ºi
punerea lor în practicã.
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10 mai - „Ziua Independenþei
naþionale” ar putea redeveni zi
de sãrbãtoare naþionalã

Senatul a adoptat tacit, în ºedinþa
plenului de luni, propunerea legislativã
privind declararea datei de 10 Mai drept
„Ziua Independenþei naþionale”, terme-
nul de dezbatere ºi vot al proiectului
împlinindu-se pe 20 decembrie 2017.
Iniþiatorul legii, senatorul ALDE Ion
Hadârcã argumenteazã, în expunerea de
motive, cã pe 10 mai 1866 principele
Carol, care pãrãsise Castelul Sigmarin-
gen, a ajuns în Bucureºti ºi la 10 mai
1877 Camerele reunite ale Parlamentului
României au votat Declaraþia de Inde-
pendenþã a României. Comisia senato-
rialã pentru administraþie a acordat ra-
port de respingere proiectului de lege ºi
a atras atenþia cã existã posibilitatea sã
se creeze un paralelism legislativ, având
în vedere cã este în vigoare Legea 103/
2015 pentru declararea zilei de 10 Mai ca
zi de sãrbãtoare naþionalã. Nota de ad-
optare tacitã a fost cititã luni în plen de
preºedintele de ºedinþã, senatorul Clau-
diu Manda. În cazul acestui proiect,
Camera Deputaþilor este for decizional.

Teodorovici, despre aplicarea
Legea pensiilor: Cel mai pesimist
scenariu de aplicare e când
spune programul de guvernare

Ministrul Finanþelor, Eugen Teodo-
rovici, a precizat cã cel mai pesimist sce-
nariu de aplicare a Legii pensiilor este
când prevede programul de guvernare,
adãugând cã aceasta va avea un im-
pact bugetar însemnat. „În luna februa-
rie eu vreau sã vãd o formã definitivã,
un impact cât de cât a ceea ce înseamnã
aceastã nouã lege ºi pentru a discuta
apoi la nivelul Guvernului, Coaliþiei tim-
pul în care putem sã aplicãm o astfel de
lege, desigur, la propunerea Ministeru-
lui de Finanþe. Cel mai optimist (scena-
riu de aplicare a Legii pensiilor – n.r.) e
de mâine, cel mai pesimist e când spune
programul de guvernare”. Ministrul de
Finanþe a afirmat cã este adeptul aplicã-
rii cât mai rapide a Legii pensiilor. „E
obligaþia Ministerului de Finanþe sã gã-
seascã resursele pentru o mãsurã sau
alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o
schimbare radicalã pe aceastã zonã, o
schimbare normalã, logicã ºi de bun
simþ. Va avea un impact bugetar însem-
nat ºi, ca abordare, sunt pentru a în-
drepta cât mai repede ce s-a fãcut greºit
în trecut. Este un dreptul fiecãruia care
a lucrat o viaþã întreagã ºi nu vreau sã
întindem foarte mult aplicarea acestei
legi”, a rãspuns Teodorovici, întrebat
ce impact va avea Legea pensiilor.
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Ministrul Muncii a anunþat, ieri,
cã încã din luna mai 2017 se ºtia
cã în cazul a 3% dintre bugetari
vor scãdea salariile, ea însãºi anun-
þând acest lucru de mai multe ori.
Lia Olguþa Vasilescu a precizat cã
s-a fãcut o confuzie între legea
salarizãrii ºi modificãrile aduse
Codului Fiscal. “S-a ºtiut cã la
aproximativ 3% dintre bugetari vor
scãdea salariile încã din luna mai a
anului trecut. Eu am anunþat acest
lucru de mai multe ori, în mai multe
interviuri (...) Nu am pornit de la
început de la ideea scãderii vreu-
nui salariu, dar pentru a respecta
raportul de 1 la 12 au fost necesa-
re ajustãri salariale”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu.

Ministrul Muncii a precizat cã

Liderul PSD Liviu Dragnea a
precizat, ieri, referitor la amâna-
rea proiectului de lege privind Sta-
tutul Casei Regale, cã aceastã
amânare þine de faptul cã se poar-
tã discuþii privind înfiinþarea prin
lege a unei instituþii numitã Casa
Regalã.

Întrebat de ce a fost amânat din
nou, la comisii, proiectul de lege
privind Statutul Casei Regale,
Dragnea a rãspuns: „Pentru cã se
poartã discuþii care vor fi finali-
zate în aceste zile cu reprezentanþii
Casei Regale pentru a se gãsi care
este forma în primul rând consti-
tuþionalã ºi în al doilea rând fireas-
cã în care poate fi adoptatã aceas-
tã lege”. „Nu e vorba de legea în
sine, e vorba de: dacã sau nu se
înfiinþeazã prin lege o instituþie
care sã fie numitã Casa Regalã”,

Guvernul pregãteºte un proiect
de Ordonanþã de Urgenþã pentru
mãrirea salariilor brute ale per-
sonalului auxiliar din instituþiile de
stat, bugetari încadraþi cu norme
part-time, care, în prezent, tre-
buie sã plãteascã taxe mai decât
salariile nete pe care le încasea-
zã. Un exemplu dat de mai multe
ori de ministrul Muncii este cel
al femeilor de serviciu din insti-
tuþiile de învãþãmânt. Astfel, la un
salariu net de 500 de lei, în pre-
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s-a fãcut o confuzie între legea sa-
larizãrii, adoptatã în iunie 2017, cu
aplicabilitate de la 1 iulie, ºi modi-
ficãrile aduse Codului Fiscal pri-
vind contribuþiile. “Salariul preºe-
dintelui determinã maximul în sis-
temul bugetar ºi niciun alt salariat
nu îl poate depãºi (...) Abia în 2022
se va echilibra sistemul, adicã ace-
eaºi funcþie ºi gradaþie sã fie plãti-
tã la acelaºi nivel”, a completat Lia
Olguþa Vasilescu, care a mai spus
cã în sistemul bugetar existã deze-
chilibre foarte mari care trebuie
corectate.

Ministrul Muncii a mai spus cã
majorãrile salariale au început din
2017, acestea fiind “în total de
22%, în unele cazuri mai mici, în
altele ºi de 50%”.

Guvernul pregãteºte un proiect de Ordonanþã de Urgenþã pentru
reglementarea salariilor angajaþilor care au contracte part-time

zent, taxele sunt de 665 lei, fiind
nevoite sã aducã de acasã 150,
au explicat reprezentanþii Minis-
terului Muncii pentru MEDIA-
FAX.

Ordonanþa de Urgenþã pregãtitã
de Ministerul Finanþelor este me-
nitã sã reglementeze aceastã situa-
þie, sã compenseze taxele pentru
angajaþii part-time din sistemul de
stat, urmând a li se mãri salariul
brut, astfel încât sã rãmînã cu ace-
laºi net, au precizat sursele citate.

Olguþa Vasilescu:
La urmãtoarea ºedinþã de

Guvern vom rezolva problema
angajaþilor part-time

Ministrul Muncii ºi Justiþiei So-
ciale, Olguþa Vasilescu, a declarat,
ieri, într-o conferinþã de presã, cã
la prima ºedinþã de Guvern se va
emite o ordonanþã de urgenþã prin
care sã se rezole situaþia salariilor
bugetarilor angajaþi part-time, ale
cãror venituri sunt mai mici decât
contribuþiile. „Întrucât în sectorul
bugetar sunt angajaþi part-time pe
ocupaþii cum ar fi femei de servi-
ciu, contabili, profesori etc., s-a luat
decizia ca ministerele de resort sã
încerce întregirea normei la 8 ore,
sã constate dacã vreunul dintre
aceºti angajaþi poate fi încadrat la
excepþiile din OUG 79/2017. De
asemenea, în proxima ºedinþã de
Guvern, pentru cei care nu se în-
cadreazã în aceste condiþii, va fi
emisã o Ordonanþã de Urgenþã”, a
declarat ministrul Muncii, fãcând
referire la situaþia bugetarilor anga-
jaþi part-time, ale cãror venituri sunt
mai mici decât contribuþiile la stat.

Potrivit ministrului, Consiliul
Economic ºi Social (CES) nu ar
fi pus ordonanþa pe ordinea pe zi
la ultima ºedinþã. “Din pãcate, de
la Consiliul Economic ºi Social
ne-a venit o veste proastã, pe care
nu am reuºit sã o înþelegem. Deºi
sindicatele au cerut în ultimele zile
sã gãsim o soluþie sã rezolvãm
aceastã problemã ºi am întocmit
aceastã ordonanþã, astãzi (marþi-
n.r.) CES nu a pus-o pe ordinea
de zi. Reprezentanþi ai sindicate-
lor au votat sã nu fie pusã pe or-
dinea de zi. Mã face sã mã gân-
desc dacã aceºti reprezentanþi
chiar îi reprezintã pe salariaþi”, a
mai arãtat ministrul Muncii.

De asemenea, Lia Olguþa Vasi-
lescu a mai declarat cã angajaþii
part-time, în marea lor majoritate,
lucrau 8 ore, dar erau pontaþi cu
douã sau patru ore, ceea ce le afec-
ta cuantumul drepturilor la pensie.
„Legea salarizãrii nu afecteazã sub
nicio formã drepturile salariale ale
acestora. Dar în OUG nr. 79/2017
s-a stabilit cã angajaþii plãtesc con-
tribuþii la nivelul salariului minim”,
mai susþine ministrul.

Casa Regalã ar putea deveni instituþie
a subliniat Dragnea.

Regia Autonomã ”Administra-
þia Patrimoniului Protocolului de
Stat” a precizat cã va percepe o
sumã lunarã Familiei Regale pen-
tru Palatul Elisabeta dupã finali-
zarea unui raport de evaluare, ur-
mând ca aceºti bani sã fie plãtiþi
pânã când Guvernul va stabili
care este statutul Casei Regale.
«Regia Autonomã ”Administraþia
Patrimoniului Protocolului de
Stat” sprijinã ºi înþelege necesi-
tatea continuãrii activitãþii Casei
Regale în interes public, motiv
pentru care va percepe, pânã la
stabilirea de cãtre Guvernul sau
Parlamentul României a statutu-
lui Casei Regale, o sumã lunarã,
stabilitã prin raport de evaluare,
cu menþiunea cã aceasta nu poa-
te fi interpretatã drept o prelun-

gire tacitã a locaþiunii», reiese
dintr-un comunicat de presã
transmis de RA-APPS.

Administraþia Patrimoniului
Protocolului de Stat a menþionat
cã raportul de evaluare va fi fina-
lizat în cursul sãptãmânii viitoare,
iar suma lunarã va fi stabilitã în
conformitate cu preþul de piaþã.

Reprezentanþii Casei Regale au
precizat, pentru MEDIAFAX,
sãptãmâna trecutã, cã Familia
Regalã rãmâne la Palatul Elisabe-
ta ºi dupã data de 5 februarie,
când ar fi urmat sã elibereze imo-
bilul, în schimbul unei chirii lu-
nare. “În prezent, sunt în curs
discuþii între Casa Majestãþii Sale
ºi RA-APPS privind situaþia Pa-
latului Elisabeta. Pe durata aces-
tor discuþii, Familia Regalã va
continua activitãþile publice la

Palatul Elisabeta ºi va plãti o
sumã lunarã reprezentând contra-
valoarea folosinþei imobilului”, a
declarat, pentru MEDIAFAX,
Radu Ghinea, consilier la Casa
Regalã.

Potrivit legii, dupã moartea Re-
gelui Mihai I, moºtenitorii sãi
aveau la dispoziþie 60 de zile pen-
tru a elibera Palatul Elisabeta, imo-
bil care fusese oferit Regelui ca
locuinþã de protocol în timpul vie-
þii. Pe 20 ianuarie, Andrew Pop-
per, ªef al Casei Regale, susþinea
cã legea privind Casa Regalã tre-
buie adoptatã de Parlament, men-
þionând cã Familia Regalã are dis-
cuþii cu Guvernul privind gãsirea
unei soluþii intermediare privind
Palatul Elisabeta. Popper a pre-
cizat cã au fost discuþii ºi cu par-
tidele politice.
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Despre o posibilã întâlnire între liderii PSD ºi Fidesz!Despre o posibilã întâlnire între liderii PSD ºi Fidesz!Despre o posibilã întâlnire între liderii PSD ºi Fidesz!Despre o posibilã întâlnire între liderii PSD ºi Fidesz!Despre o posibilã întâlnire între liderii PSD ºi Fidesz!
MIRCEA CANÞÃR

ªtirea e de luat în seamã: Liviu Drag-
nea, preºedintele PSD ºi al Camerei
Deputaþilor, a anunþat cã a primit invi-
taþia premierului ungar, Viktor Orban,
liderul Fidesz, pentru a avea o întâlnire
în calitatea lor de lideri de partid. Anun-
þul a venit dupã întâlnirea lui Liviu
Dragnea cu ministrul ungar de Exter-
ne, Peter Szijarto, apreciatã ca fiind „una
bunã”. ªi Liviu Dragnea ºi Viktor Or-
ban sunt lideri ai partidelor de guvernã-
mânt din þãrile lor. ªi chiar dacã aparþin
unor familii politici diferite, ºi unul ºi
celãlalt au destule lucruri de discutat,
mai ales cã relaþiile româno-ungare,
mereu complicate, au nevoie de o revi-
gorare, printr-un consens, pe un set de
probleme sensibile. Dupã câþiva ani pro-
miþãtori (2004-2007), când guvernele de
la Budapesta ºi cel de la Bucureºti s-au
reunit anual, în cadrul unor ºedinþe co-
mune, menite a dinamiza relaþiile reci-
proce, în baza parteneriatului special
dintre cele douã þãri, s-a renunþat subit
la aceastã practicã. Fãrã comentarii
adiacente. Dar, pe atunci, guvernul ma-

ghiar era condus de Ferenc Gyurcsany.
S-a rediscutat despre reluarea lor anul
trecut, în cadrul unei întâlniri între Te-
odor Meleºcanu ºi Peter Szijarto, când
s-a spus cã ºedinþa comunã de guverne,
preconizatã, ar putea fi precedatã de o
reuniune a Comisiei mixte de colabora-
re, dar contextul politic intern de la Bu-
cureºti, prin schimbarea guvernului So-
rin Grindeanu, nu a mai permis respec-
tarea unei agende schiþate. O premizã:
premierul Viktor Orban are alegeri le-
gislative în aceastã primãvarã ºi nostal-
gia revizionistã – temã sensibilã pentru
români – s-ar putea sã fie una din pro-
vocãri, pentru electoratul maghiar din
þara noastrã. Revenind succint la întâl-
nirea sa cu ministrul ungar de Externe,
Liviu Dragnea a fãcut referiri la câteva
proiecte de infrastructurã mare – o le-
gãturã între Cluj ºi Budapesta pe calea
feratã cu trenuri de mare vitezã – posi-
bilitatea ca România sã devinã furnizor
de gaze naturale pentru Ungaria ºi...
fundaþia Gojdu, un dosar, de asemenea,
„neclarificat”. S-a mai discutat ºi despre

întârzierea deschiderea unor puncte de
trecere a frontierei, pentru care se dã-
duse acordul anul trecut. ªeful diploma-
þiei maghiare a fost primit ºi de preºe-
dintele Senatului, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu ºi, potrivit unui comunicat de pre-
sã, s-a discutat despre importanþa coo-
perãrii dintre comunitãþile de afaceri din
cele douã þãri ºi succesul de care se bu-
curã investitorii maghiari în þara noas-
trã. Fireºte, mai sunt ºi alte teme, deloc
strãine Bucureºtiului, ºi una dintre ele
este soarta comunitãþii de români din
Ungaria, funcþionarea ºcolilor cu preda-
re în limba românã, absenþa unei publi-
caþii în limba românã, pentru pãstrarea
ºi dezvoltarea identitãþii naþionale. Cum
invitaþia unui rendez-vous, între cei doi
lideri politici, vine de la Viktor Orban,
un specialist în baletul dintre Est ºi Vest,
deloc un „aliniat” la nivelul Comisiei
Europene, dar în relaþii privilegiate cu
liderul PiS, de la Varºovia, Jaroslaw
Kaczynski, gestul urmeazã a fi decrip-
tat, în cheia realã, nefiind exclusã pro-
punerea unei apropieri de „grupul de la

Viºegrad”, evident pentru... numãr. Cum
liderul social-democrat nu exceleazã în
întâlniri de aceastã facturã, cu coeficient
ridicat de dificultate, trebuie sã se pre-
gãteascã adecvat. Deºi nu poate fi bã-
nuit ca lipsit de fler atunci când îºi pro-
pune. Bucureºtiul ºi-a reprimat, recent,
orice nervozitate excesivã, când la 8 ia-
nuarie a.c., la Cluj-Napoca, liderii
UDMR, Partidului Popular Maghiar din
Transilvania ºi Partidul Civic Maghiar,
au semnat principiile unei declaraþii co-
mune pentru autonomie, care statuea-
zã autonomia teritorialã, alãturi de cea
personalã ºi culturalã, între prioritãþile
celor trei partide politice, liantul fiind
Katalin Szili, înalt responsabil al guver-
nului de la Budapesta, pentru autono-
mie teritorialã, fostã preºedintã a par-
lamentului ungar. În ton cu vremea de
afarã, nici rece excesiv, nici caldã – fãrã
a lipsi intemperiile – relaþia Bucureºtiu-
lui cu Budapesta, aflatã sub tutela UE,
chiar dacã nu e, momentan, un model
pentru alte þãri din zonã, poate deveni,
prin alungarea anxietãþilor ce dãinuie.

Masterplanul de deºeuri al Dol-
jului este, de departe, cea mai stu-
foasã ºi complicatã investiþie de
pânã acum. Proiectul este gestio-
nat de autoritãþile judeþene ºi pre-
supune ca, la finalul sãu, sã cone-
xeze toate localitãþile judeþului, în-
cepând cu Craiova ºi terminând cu
cel mai mic sãtuc, într-o singurã
reþea de colectare a gunoaielor. Pe
aceastã idee a fost scris proiectul
ºi a fost acceptat de reprezentanþii
UE, iar în noiembrie 2014 a fost
semnatã cererea de finanþare. Pe
o valoare uriaºã – 54 milioane de
euro, apoi s-a trecut la treabã.

De atunci, s-au scurs trei ani ºi
mai bine, timp în care cele 9 com-
ponente de achiziþii, în care a fost
rãsfirat proiectul, au început sã fie
scoase la licitaþii. Fiind vorba de
sume mari, nu a durat mult pânã
sã aparã complicaþiile. Firmele pier-

Primãria Craiova, prinsã în plasa containerelor îngropate
La schimb cu tonele de deºeuri ce vor veni

spre depozitul de la Mofleni, Craiova are, în
sfârºit, parte ºi de mult-promisele containe-
re îngropate, care vor scãpa oraºul de mi-
ros, aducându-l în era civilizatã. Autoritãþile

locale s-au ºi apucat de lucru: aºeazã pe har-
tã locaþiile celor 729 de sisteme moderne de
colectare. Dar se constatã cã nici aici treaba
nu este ca ºi rezolvatã, tot mai apar unele
mici complicaþii.

zãtoare nu s-au mulþumit sã-ºi în-
cheie aici parcursul ºi au contestat
rezultatele. S-a fãcut uz de toate
mecanismele legale ºi, în ultima
fazã, s-a ajuns în instanþã. În aº-
teptarea verdictelor, autoritãþile ju-
deþene s-au vãzut nevoite sã ges-
tioneze cât mai bine termenele ºi
procedurile, oficialii europeni ur-
mãrind atent, în tot acest timp, toþi
paºii de implementare.

Un depozit ecologic
ºi 729 de containere

îngropate
Craiova este unul dintre cei mai

mari beneficiari ai Masterplanu-
lui, poate chiar cel mai avantajat.
Cum Masterplanul nu se putea
aºeza decât în jurul unui mare
depozit ecologic de deºeuri ºi Cra-
iova avea unul - pe cel de la Mo-
fleni, autoritãþile craiovene s-au

lãsat convinse dupã ce ºi-au ne-
gociat condiþiile: beneficiile pen-
tru oraº sã fie, din start, mai mari.
Sã se modernizeze, în general,
toatã reþeaua de colectare a gu-
noiului menajer. Municipalitãþii i-
au fost dedicate douã componen-
te ale Masterplanului: una de do-
tare cu containere îngropate, care
sã înlocuiascã toate platformele
descoperite, ºi a doua – de de-
semnare a unui operator puternic,
dotat cu maºini moderne, care sã
transporte gunoiul într-un mod
mai civilizat.

Dupã multe aºteptãri, prima li-
citaþie, cea pentru montarea celor
729 de containere îngropate a fost,
în sfârºit, adjudecatã. Dupã o pri-
mã rundã anulatã ºi încã una con-
testatã, investiþia ºi-a gãsit, în fine,
un câºtigãtor: SC European Waste
Technology din Craiova, care a
reuºit sã-ºi adjudece licitaþia din a
doua încercare, numai dupã ce
coborât mult preþul de achiziþie -
de la 45 milioane de lei, cu cât s-a
plecat, la 28 milioane de lei.

O problemã de...
teren minat

Dupã multe aºteptãri, Master-
planul a ajuns, în sfârºit, în curtea
Primãriei Craiova. Autoritãþile lo-
cale se aflã acum în postura în
care trebuie sã arate doar cu de-
getul spre locurile unde ar vrea sã-
i fie montate containerele îngropa-
te. Ca un fãcut, probleme nu s-au
terminat nici acum; este o proce-
durã care are, mai nou, chichiþele
ei. „Se lucreazã, sunt solicitãri în
permanenþã cãtre Primãria Craio-

va vizavi de terenuri ºi utilitãþi. Bi-
neînþeles, se ivesc ºi probleme,
pentru cã ºtiþi cum este, mai apare
o conductã, un cablu... Dar existã
o echipã, desemnatã la nivelul pri-
mãriei, care þine în permanenþã le-
gãtura atât cu Salubris, cât ºi cu
constructorul care le va monta”,
recunoaºte, deschis, primarul Cra-
iovei, Mihail Genoiu.

 În principiu, cele 729 de con-
tainere ar trebui sã fie aºezate
exact pe locul vechilor platforme
de gunoi. Dar, pentru cã va trebui
sã se sape mai în adâncime pentru
introducerea lor, autoritãþile au
constat cã unele amplasamente nu
mai corespund, fiind strãbãtute de
tot felul de conducte. Alte sunt fâ-
ºii de proprietãþi private, revendi-
cate în ultimii anim care, din nou,
nu mai pot fi folosite. La un prim
calcul, pentru aproape 200 de lo-
caþii trebuie sã se gãseascã o altã
variantã. În aceste condiþii, se
pune întrebarea cât va mai dura
pânã ce vom avea primele contai-
nere? Nu se ºtie. „Nu pot sã vã
spun cât se va realiza pânã la sfâr-
ºitul acestui an, contractul nefiind
derulat de noi”, a transmis prima-
rul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat, ieri, cã Alexandru Radu
Orbuleþu, de 26 de ani, a fost in-
trodus în Centrul de Reþinere ºi
Arestare Preventivã Dolj, în baza
mandatului de arestare preventivã
în lipsã emis vineri, 2 februarie a.c.,
pe numele sãu, de judecãtorii de la

Magistraþii Tribunalului Dolj au respins,
ieri, cererea de înlocuire a arestãrii preven-
tive cu o mãsurã mai blândã, formulatã de
Antonio Sãrdaru, tânãrul de 22 de ani, din
Craiova, care a vrut sã mituiascã doi poli-
þiºti de la Rutierã cu 500 de euro: „Respinge
cererea de înlocuire a mãsurii arestãrii pre-
ventive dispuse faþã de inculpatul Sãrdaru
Antonio ca nefondatã. Cu contestaþie în ter-
men de 48 de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în ºedinþa camerei de consiliu,
06.02.2018”, se aratã în încheierea de ºedin-
þã a instanþei. Astfel, craioveanul rãmâne în
spatele gratiilor, iar dosarul este acum anali-
zat în camera preliminarã a instanþei. 

Reamintim cã pe 23 ianuarie a.c. s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul în care-
 Antonio Sãrdaru, de 22
de ani, din Craiova, a fost
trimis în judecatã de pro-
curorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, în
stare de arest preventiv,
pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de dare de mitã, du-
pã ce a oferit unui echi-
paj de poliþie suma de 500
euro pentru a nu-i fi în-
tocmit dosar penal unui
vãr, depistat conducând
fãrã permis ºi sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice. 

Mai exact, pe 9 ianua-
rie a.c., Serviciul Jude-
þean Anticorupþie Dolj a
fost sesizat de I.P.J. Dolj

Poliþiºtii doljeni au fãcut, ieri, mai
multe percheziþii în Craiova, dar ºi în
comuna Leu, în cazul accidentului
petrecut pe 20 ianuarie, în cartierul
craiovean Brazda lui Novac. Este vor-
ba despre ºoferul care a lovit o fetiþã
de 1 an ºi 7 luni, ºi pe tatãl ei, ambii
aflaþi pe trecerea de pietoni, apoi a
dispãrut. Existã suspiciuni cã autorul
ar fi dezmembrat maºina, un Merce-
des, potrivit martorilor, ca sã-ºi aco-
pere urmele. Mai multe persoane au
fost audiate la Poliþie, dupã finaliza-
rea percheziþiilor, însã autorul faptei
nu a fost prins. Reprezentanþii IPJ
Dolj au precizat cã este vorba despre
activitãþi de cercetare desfãºurate în
dosar ºi vor oferi mai multe detalii
când vor finaliza verificãrile.

Reamintim cã o fetiþã, în vârstã de
un an ºi ºapte luni, ºi tatãl sãu, de 33
ani, au ajuns la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, sâmbãtã, 20
ianuarie, seara, dupã ce au fost rãniþi,
în timp ce traversau strada, pe trece-
rea de pietoni, în cartierul craiovean
Brazda lui Novac. Conform reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, din cercetãrile efec-
tuate s-a stabilit cã ºoferul unui autoturism
care circula dinspre Garã cãtre Brazdã ar fi
încercat sã evite impactul cu un alt autotu-
rism care a oprit pentru a acorda prioritate
pietonilor la trecerea de pietoni, însã a virat
stânga ºi l-a lovit pe bãrbat ºi pe fiica sa,
care se afla pe o bicicletã.

Victimele au fost preluate de o ambulanþã

Autorul tentativei de omor de pe pasajulAutorul tentativei de omor de pe pasajulAutorul tentativei de omor de pe pasajulAutorul tentativei de omor de pe pasajulAutorul tentativei de omor de pe pasajul
suprateran a ajuns dupã gratiisuprateran a ajuns dupã gratiisuprateran a ajuns dupã gratiisuprateran a ajuns dupã gratiisuprateran a ajuns dupã gratii

Autorul tentativei de omor de pe pasajul
suprateran din centrul Craiovei, Alexandru
Radu Orbuleþu, de 26 de ani, a ajuns, ieri,
în spatele gratiilor. Tânãrul, dispãrut de pe
26 ianuarie, când a comis fapta, s-a predat
ieri, dupã ce, la sfârºitul sãptãmânii trecu-

te, pe numele sãu a fost emis mandat de
arestare preventivã în lipsã. Orbuleþu este
acuzat cã a lovit cu sabia în cap un craio-
vean de 37 de ani, dupã ce s-au ºicanat în
trafic. Inculpatul mai are la activ o condam-
nare, la închisoare cu suspendare.

Tribunalul Dolj, la cererea procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Alexandru Radu Or-
buleþu este acuzat de tentativã la
infracþiunea de omor ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice.

Reamintim cã procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj fac
cercetãri sub aspectul comiterii in-

fracþiunii de tentativã de omor în
cazul altercaþiei petrecute 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 Alexandru
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 tranºeze dispu-
ta, 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 transportat cu
o ambulanþã SMURD la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, unde a rãmas internat pentru
îngrijiri, medicii legiºti stabilind ul-
terior cã are nevoie de 40-45 zile de
îngrijiri medicale pentru vindecarea
leziunilor suferite, iar ºoferul vino-
vat a dispãrut, sustrãgându-se cer-
cetãrilor, pânã acum.

Alexandru Radu Orbuleþu se
aflã în perioada termenului de su-
praveghere ºi n-ar fi trebuit sã
comitã altã infracþiune. El a fost

condamnat, printr-o hotãrâre rã-
masã 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
organizat ºi efectuarea de opera-
þiuni financiare în mod fraudulos.

Craioveanul care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti
cu 500 de euro, menþinut în arest preventiv

Percheziþii în Craiova ºi Leu în cazulPercheziþii în Craiova ºi Leu în cazulPercheziþii în Craiova ºi Leu în cazulPercheziþii în Craiova ºi Leu în cazulPercheziþii în Craiova ºi Leu în cazul
ºoferului fugar din Brazda lui Novacºoferului fugar din Brazda lui Novacºoferului fugar din Brazda lui Novacºoferului fugar din Brazda lui Novacºoferului fugar din Brazda lui Novac

cu privire la faptul cã un echipaj format
din doi agenþi de la Biroul Poliþiei Rutiere,
a oprit în trafic, pe Calea Bucureºti din
Craiova, un autovehicul Range Rover con-
dus de Moise Sãrdaru, în vârstã de 18 ani,
fãrã a deþine permis de conducere ºi aflat
sub influenþa alcoolului. În timpul întoc-
mirii actelor de constatare, la sediul Poli-
þiei s-a prezentat Sãrdaru Antonio, care le-
a oferit agenþilor de poliþie suma de 500
euro, pentru a nu i se întocmi dosar penal
lui Moise, însã agenþii de poliþie au refuzat
categoric oferta, Sãrdaru fiind prins în fla-
grant imediat dupã ce le-a dat banii poli-
þiºtilor de ofiþerii anticorupþie împreunã cu
procurorul desemnat din cadrul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj.

ºi transportate la spital, unde s-a stabilit cã
fetiþa a fost rãnitã grav, în timp ce tatãl ei a
scãpat cu leziuni uºoare. Dupã producerea
accidentului, ºoferul a fugit de la faþa locu-
lui ºi pânã asearã nu fusese depistat, deºi,
încã de la momentul respectiv, poliþiºtii ºi
martorii confirmaserã cã ºoferul fugar con-
ducea un autoturism Mercedes.
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Sesiunea „Împreunã pentru o
dezvoltare durabilã” a debutat cu
o conferinþã de presã, în timpul
cãreia Laszlo Borbely, actual con-
silier de stat ºi fost ministru, a pre-
zentat Strategia pentru viitor a Ro-
mâniei, aºa cum este ea perceputã
ºi, mai mult, semnatã cu organiza-
þiile internaþionale. Cel care a des-
chis sesiunea a fost Ion Priotea-
sa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj: „Este o onoare pentru
noi sã-l avem alãturi pe domnul
ministru, cel care, în anii 2005-
2006, ai inundaþiilor, ne-a fost
aproape. Astãzi putem vorbi de o
mare întâlnire, la Craiova, unde sunt
prezenþi prefecþii, preºedinþii de Con-
silii Judeþene, oameni de afaceri, care
vor încerca sã punã la punct stra-

Ieri, la Craiova, a avut loc cea de-a IV-
a dezbatere naþionalã privind Planul de
Dezvoltare Durabilã pentru România,
aºa cum este el conceput, pânã în 2030,
þinând cont de cele convenite ºi semna-
te în 2015 cu Organizaþia Naþiunilor
Unite. Prezentarea Strategiei României
pentru viitor a fost fãcutã cunoscutã de
Laszlo Borbely, consilier de stat ºi co-
ordonator al Departamentului de Dez-

voltare Durabilã, din cadrul Guvernu-
lui României. Seminarul a avut ca temã
„Împreunã pentru o dezvoltare durabi-
lã”, la lucrãri participând prefecþi, pre-
ºedinþi de Consilii Judeþene, oameni de
afaceri, reprezentanþi ai ONG-urilor
º.a., cu toþii din regiunea Oltenia. Con-
form celor prezentate, sunt planuri
mari, foarte frumoase, dar se aºteaptã ºi
punerea lor în practicã.

tegia naþionalã pentru viitor”.
Acesta nu s-a lãsat aºteptat ºi a

punctat: „Îmi place mereu sã vin la
Craiova ºi nu uit acei ani, foarte
dramatici, aºa cum spunea ºi dom-
nul Prioteasa, când a fost nevoie
de foarte multe eforturi pentru a
intra în normalitate, dupã calamitã-
þile naturale. Dar, revenind la întâl-
nirea de astãzi, vorbim de o strate-
gie durabilã, pânã în 2030, aºa cum
este ea stipulatã în angajamentele
luate de România, prin tratatele
semnate. La Guvern, s-a înfiinþat
un Departament al Dezvoltãrii Du-
rabile, prin care se va cuantifica tot
ce poate face o societate pentru
generaþiile viitoare. Sunt 17 obiec-
tive primordiale, fiecare cu mai
multe capitole, dar, în principal, sunt

douã: educaþia ºi sãnãtatea. Bineîn-
þeles, acestea nu pot exista fãrã o
infrastructurã bine pusã la punct.
Aceasta din urmã aduce ºi foarte
multe beneficii ºi mã gândesc ºi la
turism . Suntem , dacã nu mã în-
ºel, singura þarã din Europa cu cinci
eco-sisteme. O treime din apele ter-
male ale Europei sunt aici, de aceea
vrem sã aducem, prin programele
dezvoltate, cât mai mulþi oameni din
lume la noi. De asemenea, ne do-
rim sã-i readucem pe români în þarã,
fiindcã, în ultimii zece ani, dacã nu
ºi mai mult, avem cea mai mare ratã
a emigraþiei, dupã Siria, dar acolo
ºtim cu toþii cã sunt alte probleme.
Planul este foarte amplu, iar, prin
desfãºurarea lui, sperãm sã organi-
zãm ºi o structurã informaþionalã
la nivelul fiecãrei unitãþi administra-
tiv-teritoriale ºi la cel al instituþiilor
deconcentrate. Nu avem pânã în
acest moment, în nomenclatorul
meseriilor, pe cea de expert în dez-

voltarea durabilã, însã acest lucru
se poate obþine”.

Discuþiile au avut loc în cadru
amplu, cu reprezentanþi ai judeþe-
lor Olteniei, ai ONG-urilor, iar
amfitrion a fost prefectul judeþului
Dolj, Dan Narcis Purcãrescu:
„Suntem onoraþi sã gãzduim
aceastã întâlnire, cu atât mai mult

cu cât avem, pe lângã noi, ºi pe
colegii  din judeþele Olteniei. Dez-
voltarea durabilã este un deziderat
care nu ne lasã indiferenþi ºi vom
fi parte din acest proiect. Credem
cã vom ajunge, în foarte scurt
timp, la derularea unor programe
care ne vor face viaþa mai bunã”.

CRISTI PÃTRU

Discontinuitãþile apãrute anul
trecut în aprovizionarea cu imu-
noglobulinã, cauzate de retrage-
rea de pe piaþã a unor producãtori
care asigurau peste 80% din ne-
cesarul de produse, au determi-
nat retragerea din Lista C2 a me-
dicamentelor cu probleme în
aprovizionare.

În urma aprobãrii Ordonanþei
de urgenþã de suspendare tempo-
rarã a obligaþiei de platã a taxei
clawback pentru deþinãtorii auto-
rizaþiilor de punere pe piaþã a me-
dicamentelor derivate din sânge
uman sau plasmã umanã, în luna
decembrie 2017, imunoglobulinele
au fost reintroduse în lista C2, fi-
ind astfel decontate din Fondul
Naþional Unic al Asigurãrilor So-
ciale de Sãnãtate (FNUASS).

Structurã de urgenþã
la nivel naþional

Pânã la remedierea totalã a
aprovizionãrii cu imunoglobuline,

Dozele de imunoglobulinã ar fi trebuit sã
ajungã în spitale încã de acum douã sãptã-
mâni, însã acest lucru nu s-a întâmplat.
Abia în urmã cu douã zile Compania Naþi-
onalã „Unifarm” a informat  Ministerul
Sãnãtãþii cã medicamentele au intrat în
þarã ºi urmeazã sã fie distribuite o mie de
doze de IGVena. De asemenea, în urmã-

toarele zile, C.N. „Unifarm” a anunþat cã
va primi alte 600 de flacoane de Intratec.
Ambele sunt utilizate pentru tratamentul
imunodeficienþelor primare. De asemenea,
pentru tratamentul imunodeficienþelor se-
cundare, pânã la finalul acestei sãptãmâni
vor mai fi achiziþionate 2.200 de flacoane
de pentaglobinã.

începând din luna decembrie
2017, medicii din toate unitãþile
sanitare din þarã au la dispoziþie o
linie telefonicã special înfiinþatã la
Ministerul Sãnãtãþii. Prin interme-
diul acesteia, medicii pot anunþa
apariþia cazurilor grave care ne-
cesitã tratament cu imunoglobu-
linã, pentru ca medicamentele ne-
cesare sã fie direcþionate cãtre

unitatea sanitarã care are în îngri-
jire pacientul.

Dupã ce o pacientã a murit la
începutul lunii decembrie 2017,
la nivelul Ministerului Sãnãtãþii s-
a înfiinþat o structurã de urgenþã
care are rolul de a direcþiona sto-
curile identificate de imunoglo-
bulinã în unitãþile sanitare din þarã
cãtre cazurile urgente de imuno-
deficienþã primarã care necesitã
tratament imediat. Aceastã struc-
turã va gestiona ºi cantitãþile de
imunoglobulinã necesarã trata-
mentului imunodeficienþei prima-
re, care vor fi puse pe piaþã de

furnizor pânã la sfârºitul anului.
Ministerul Sãnãtãþii intenþio-

neazã sã realizeze un stoc de
imunoglobulinã care sa acopere
necesarul la nivel naþional pen-
tru o perioadã de ºase luni.

Imunoglobulina, o substanþã
obþinutã din plasma sanguinã uma-
nã, lipseºte de câteva luni. Aceastã
plasmã, în urma prelucrãrii, con-
þine anticorpi care protejeazã or-
ganismul împotriva bolilor.

Pacienþii cu afecþiunii autoimune,
cei mai afectaþi de crizã

Pacienþii cu afecþiunii autoi-
mune sunt cei mai afectaþi de lip-
sa imunoglobulinei, de care ei
sunt dependenþi ºi îi ajutã la imu-
nitate. Prin natura bolii, aceºti
pacienþi sunt foarte sensibili la
orice, chiar ºi la cea mai micã rã-
cealã. Defectul genetic ce deter-
minã deficienþa de imunoglobuli-
nã A nu este încã exact cunos-
cut. Existã o prevalenþã uºor
crescutã în rândul bãrbaþilor, pre-
cum ºi în interiorul anumitor fa-
milii (20-25% dintre cazuri), su-
gerând un mod de transmitere
autozomal dominant (risc de
transmitere de 50% dacã un pã-

rinte are boala, 75% risc dacã
suferã ambii pãrinþi), dar cu ex-
primare variabilã.

Chiar dacã existã cazuri la per-
soane perfect sãnãtoase, defici-
tul de imunoglobulinã A se aso-
ciazã de obicei cu o stare de sã-
nãtate în general precarã, carac-
terizatã de apariþia mai frecventã
a infecþiilor localizate la nivelul
tractului respirator, gastrointes-
tinal sau urogenital.

Pacienþii simptomatici au un
istoric de infecþii recurente: otite
medii, sinuzite, bronºite, pneu-
monii, infecþii digestive, reacþii
alergice severe (anafilaxie seve-
rã) dupã administrarea de imu-
noglobuline sau transfuzii de sân-
ge, precum ºi falimentul creºte-
rii în cazul copiilor.

O femeie în vârstã de 69 de
ani a murit, pe 2 decembrie anul
trecut, la Spitalul Judeþean de
Urgenþã din Alba Iulia din cauza
lipsei de imunoglobulinã. Repre-
zentanþii spitalului au susþinut la
vremea respectivã cã au trimis
comanda de imunoglobulinã în
20 octombrie 2017, însã nu au
primit nimic.

RADU ILICEANU
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Tranzacþia face parte din pla-
nul de finanþare externã aferent
anului 2018, prin aceasta emisiu-
ne România asigurând o parte im-
portantã din necesarul de finanþa-
re de pe pieþele externe pentru
acest an, consolidând totodatã re-
zerva financiarã în valutã la dis-
poziþia Trezoreriei statului. Toto-
datã, prin maturitãþile alese, Ro-
mânia a urmãrit atingerea obiecti-
vului de extindere a curbei de
maturitãþi în euro. “Cererea totalã
a cumulat peste 5,3 miliarde euro
provenind din aproximativ 300
ordine de subscriere din partea in-
vestitorilor, cererea finalã la nive-
lul preþului stabilit ridicându-se la
peste 4 miliarde euro (1,7 miliar-

În urma votului de ieri, din Par-
lamentul European, blocarea geo-
graficã ºi redirecþionarea cãtre altã
þarã vor fi eliminate pânã la sfârºi-
tul anului 2018 în UE.

Cumpãrãturile online nu se
opresc la graniþã: în 2017, o trei-
me dintre cumpãrãtorii online au
cumpãrat de la un comerciant
dintr-o altã þarã din UE. Cu toate
acestea, cumpãrãtorii se pot con-
frunta cu mai multe bariere care îi

Investitorii strãini s-au înghesuitInvestitorii strãini s-au înghesuitInvestitorii strãini s-au înghesuitInvestitorii strãini s-au înghesuitInvestitorii strãini s-au înghesuit
sã împrumute România cu eurosã împrumute România cu eurosã împrumute România cu eurosã împrumute România cu eurosã împrumute România cu euro

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

O veste bunã pentru cumpãrãtorii online

Detalii privind distribuþia pe tipuri de investitori ºi distribuþia
geograficã aferente celor doua transe:

 Pentru tranºa de 12 ani distribuþia geograficã a fost urmãtoarea:
USA (19%), Centrul ºi Estul Europei (16%), Germania/Austria (16%), Ro-
mânia (14%), Franþa/Benelux (9%), Italia (9%), Elveþia (6%) ºi UK (5%). În
privinþa tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (62%),
fiind urmaþi de bãnci comerciale ºi bãnci private (25%), fonduri de pensii ºi
societãþi de asigurare (8%), bãnci centrale (5%) ºi alþi investitori (1%).
 Pentru tranºa de 20 ani distribuþia geograficã a fost urmãtoarea:

UK (33%), Germania/Austria (32%), USA (10%), Elveþia (6%), Italia (5%),
Franþa/Benelux (4%), Centrul ºi Estul Europei (3%) ºi Scandinavia (2%). În
privinþa tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (72%),
fiind urmaþi de bãnci comerciale ºi bãnci private (12%), fonduri de pensii ºi
societãþi de asigurare (8%), bãnci centrale (6%) ºi alþi investitori (4%).

Ministerul Finanþelor Publice a împrumutat, în data de
1 februarie 2018, 2 miliarde de euro de pe pieþele finan-
ciare internaþionale printr-o emisiune de euroobligaþiuni
în euro, în douã tranºe, din care 750 milioane euro cu
maturitatea de 12 ani cu cupon 2,50% ºi 1,25 miliarde
euro cu maturitatea de 20 ani cu cupon 3,375%. Emisiu-
nea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investito-
rilor fiind suprasubscrisã de peste 2 ori.

de euro pentru tranºa de 12 ani ºi
2,4 miliarde euro pentru tranºa de
20 de ani). Baza investiþionalã a
tranzacþiei a fost diversificatã atât
din punct de vedere geografic, cât
ºi a tipurilor de investitori pentru
ambele tranºe, înregistrându-se o
participare din 28 de þãri pentru
fiecare dintre tranºe”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã re-
mis redacþiei de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice.

Cel mai scãzut cost aferent
acestei maturitãþi cu un

randament de 3,45%
Emisiunea a fost intermediatã

de cãtre Barclays Bank PLC, Er-
ste Group Bank AG, Societe Ge-

nerale, Unicredit ºi ING Bank NV.
Cele douã tranºe au fost realizate
la cele mai mici marje peste cota-
þiile de referinþã mid-swap pentru
maturitãþile emise. Astfel, pentru
maturitatea de 12 ani s-a obþinut
un randament de 2,585% iar pen-
tru emisiunea de 20 ani s-a obþi-
nut cel mai scãzut cost aferent
acestei maturitãþi cu un randament
de 3,45%, în scãdere faþã de emi-
siunea cu aceeaºi maturitate rea-
lizatã în octombrie 2015 la un ran-
dament de 3,93% (care a fost re-
deschisã ulterior în februarie 2016
la un randament de 3,90% ºi în
aprilie 2017 la un randament de
3,55%). “Strategia de execuþie a
emisiunii a permis reducerea suc-
cesivã a costurilor pentru ambele
tranºe, pe mãsura creºterii ordi-
nelor de subscriere a celor douã
tranºe ºi a creºterii calitãþii inves-
titorilor care au plasat ordinele.

Astfel, în cazul maturitãþii de 12
ani, marja de risc de credit a fost
redusã de la 150 la 133 puncte de
bazã, în timp ce pentru maturita-
tea de 20 ani, marja de risc de
credit a fost redusã de la 210 la
190 puncte de bazã, România ob-
þinând astfel cele mai mici marje
de risc de credit pentru aceste
maturitãþi”, se mai precizeazã în
comunicatul respectiv.

„Aceastã emisiune se
încadreazã perfect în strategia

de administrare a datoriei
publice guvernamentale”
Conducerea MFP a declarant în

acest context cã emisiunea de eu-
roobligatiuni realizatã nu este un
împrumut special, ci este un in-
strument uzual pe care Ministerul
Finanþelor Publice îl utilizeazã pen-
tru asigurarea necesitãþilor de fi-

nanþare a deficitului bugetar ºi re-
finanþare a datoriei publice. “Aces-
te emisiuni reflectã însã, percep-
þia mediilor investiþionale ºi a pie-
þelor financiare asupra evoluþiei
României pe termen lung. Supra-
subscrierea celor douã tranºe de
emisiune, cât ºi diversificarea ba-
zei investiþionale atât pe tipuri de
investitori, cât ºi din punct de ve-
dere geografic reflectã încrederea
pe termen lung în dezvoltarea eco-
nomicã a þãrii noastre. Aceastã
emisiune se încadreazã perfect în
strategia de administrare a dato-
riei publice guvernamentale care
vizeazã extinderea maturitãþii
portofoliului de datorie ºi implicit
reducerea riscului de refinanþare,
consolidarea rezervei în valutã la
dispoziþia Trezoreriei statului, pre-
cum ºi minimizarea costurilor pe
termen lung aferente împrumutu-
rilor guvernamentale.”

Cumpãrãturile online fac parte din viaþa de zi cu zi a
multor europeni. Fie cã este vorba despre îmbrãcãminte,
electronice sau mobilier, 57% dintre cetãþenii UE au
cumpãrat ceva online în 2017. Cumpãrãturile online
reprezintã una dintre activitãþile preferate ale utilizatori-
lor de internet (68% dintre utilizatorii de internet au
cumpãrat online în 2017). Deputaþii europeni au votat ieri,
cu privire la un regulament care sã punã capãt blocãrii
geologice. Conform acestuia, comercianþii online din UE
trebuie sã le permitã consumatorilor accesul la bunuri ºi
servicii în aceleaºi condiþii în întreaga UE, indiferent de
locul din care se conecteazã aceºtia.

împiedicã sã obþinã ceea ce do-
resc. ”Ieri, deputaþii europeni au
votat un regulament care sã punã
capãt blocãrii geologice, conform
cãruia comercianþii din UE trebuie
sã le permitã consumatorilor ac-
cesul la bunuri ºi servicii în ace-
leaºi condiþii în întreaga UE, indi-
ferent de locul în care se conec-
teazã la internet. Blocarea geogra-
ficã reprezintã orice restricþie im-
pusã de magazinele online pe baza

naþionalitãþii, a locului de reºedinþã
sau a locului de conectare”, a subli-
niat europarlamentarul Marian
Jean Marinescu.

„Parlamentul European doreºte
eliminarea acestui tip de

discriminare”
Un studiu realizat de Comisia

Europeanã a analizat mii de site-
uri web din întreaga UE ºi a con-
statat cã doar în 37% dintre cazuri
utilizatorii dintr-o altã þarã UE au
reuºit sã finalizeze achiziþia ºi sã
cumpere bunurile pe care le-au
dorit. În restul cazurilor, utilizato-
rii au întâmpinat o anumitã formã
de restricþie, cunoscutã sub denu-
mirea de blocare geograficã. “Par-
lamentul European doreºte elimi-
narea acestui tip de discriminare,
astfel încât oamenii sã poatã bene-
ficia, atât online, cât ºi offline, de
o piaþã unicã integrate”. Noile re-
guli se aplicã la o gamã largã de
bunuri ºi servicii, printre care bu-
nuri fizice cum ar fi mobilierul ºi

electronicele, servicii online cum
ar fi serviciile cloud sau gãzduirea
site-urilor web, servicii de diver-
tisment, cum ar fi bilete la parcuri
de agrement, concerte, ºi va de-
veni realitate pânã la sfârºitul anu-
lui 2018. “Parlamentul European s-
a asigurat cã Comisia Europeanã

va efectua o evaluare a eliminãrii
blocãrii geografice în termen de doi
ani, luând în considerare include-
rea materialelor cu drept de autor,
cum ar fi cãrþile electronice ºi pro-
dusele audiovizuale, care în pre-
zent sunt excluse din regulament”,
a mai spus vicepreºedintele EPP.
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Elevii Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din Craiova, pregãtiþi
de profesorii  Mihai Dicu, Marius
Nicoli, Marin Popa ºi Lucian
Tuþescu, au participat la Concur-
sul Naþional de Matematicã ºi In-
formaticã „Grigore Moisil”, ediþia
a XI-a, desfãºurat la Urziceni, în
perioada 2-4 februarie 2018.

 „Copiii noºtri s-au prezentat cu
un palmares impresionant: la In-
formaticã am avut trei premii I
(Ruxandra  Nanu, Emanuel
Dicu, Ovidiu Badea), plus un loc
II, obþinut de Radu Mircea, iar la
Matematicã am avut douã premii I
(Emanuel Crãciunescu, Denisa
Drãghia), plus un „argint”, obþi-
nut de Rãzvan Drãghici, urmat

Elevi i  de la Colegiul  Naþ ional  „Elevi i  de la Colegiul  Naþ ional  „Elevi i  de la Colegiul  Naþ ional  „Elevi i  de la Colegiul  Naþ ional  „Elevi i  de la Colegiul  Naþ ional  „Fraþi i  BuzeºtiFraþi i  BuzeºtiFraþi i  BuzeºtiFraþi i  BuzeºtiFraþi i  Buzeºti”””””
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Elevii Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” au obþinut,
în ultima perioadã, premii
importante la diverse con-
cursuri desfãºurate la nivel
naþional, ceea ce atestã
valoarea educaþiei din
aceastã unitate de elitã a
învãþãmântului din România.

de „Menþiune”, obþinutã de Ale-
xandru Pascu. Este o încununare
a eforturilor elevilor ºi profesori-
lor, care doresc sã pãstreze Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti” pe
aceleaºi coordonate de seriozitate,
perseverenþã ºi excelenþã, cele care
ne-au construit reputaþia naþionalã
ºi internaþionalã”, a precizat prof.
Carmen Lucia ªtefãnescu, di-
rector al Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti” din  Craiova.

Nu putem trece peste perfor-
manþa realizatã de Giulia Maria
Bulugean, elevã în clasa a X-a E,

la acelaºi prestigios colegiu, care a
obþinut Medalia de Bronz, la seniori,
la Olimpiada Naþionalã de Astrono-
mie ºi Astrofizicã, desfãºuratã în
perioada 2-5 februarie la Gura Hu-
morului, în judeþul Suceava. Bron-
zul vine dupã ce eleva buzeºteanã
s-a clasat pe primul loc la faza ju-
deþeanã. Giulia Maria Bulugean s-a
pregãtit în cadrul „Astrobotic Club”,
care fiinþeazã la Colegiul Naþional
„Carol I” din Craiova, coordonat de
prof. Octavian Georgescu, dar ºi
în cadrul Centrului de Excelenþã.

CRISTI PÃTRU

Anunþat iniþial a avea loc în pri-
ma zi de Mãrþiºor, în sala Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, cel mai
recent spectacol al lui Tudor Gheor-
ghe, „Rândunici printre lozinci”,
va mai avea o reprezentaþie la Cra-
iova pe 14 mai, de la ora 19.00.
Decizia a fost luatã ca urmare a nu-
mãrului mare de solicitãri din partea
publicului, dupã ce biletele la con-
certul din 1 martie s-au epuizat la
vânzare. Cu o nouã orchestraþie a
dirijorului ºi orchestratorului Marius
Hristescu ºi o interpretare ineditã,
aºa cum maestrul ne-a obiºnuit,
muzica anilor ‘60-’70 va prinde viaþã
alãturi de membrii orchestrei Con-
certino din Chiºinãu.

«„Olteanul universal” a fost din-
totdeauna un îndrãgostit de poezia
ºi muzica româneascã ºi s-a gândit

sã creeze un nou spectacol pen-
tru cei nostalgici ºi nu numai pen-
tru ei, ci ºi pentru tinerii care vor
sã cunoascã frumuseþea poeziei
cântate ºi recitate în anii ‘60-’70,
transformându-le amintirea ºi po-
veºtile într-o realitate. Tudor
Gheorghe se va lupta, prin „exor-
cizare muzicalã”, cu nostalgia,
având cele mai frumoase unelte:
poezia ºi melosul românesc», pre-
cizeazã organizatorii.

Biletele, la preþul de 100 lei, se
gãsesc pe www.tudor-gheorghe.-
ro ºi la casa de bilete a Teatrului
Naþional din Craiova (strada „A.I.
Cuza” nr. 11, tel. 0251.413.677),
deschisã de luni pânã vineri între
orele 11.00-19.00, iar sâmbãta ºi
duminica, de la 12.00 la 19.00.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova a
anunþat, recent, rezultatele Concursului de proiecte
pentru tineri regizori ºi scenografi români. La aceastã
ediþie, a VIII-a, 2017, au participat 11 proiecte, câºti-
gãtor fiind desemnat „WHITE ROOM” de Alexandra
Badea, traducerea Cristina Toma, multimedia Marian

Actorul Emil Boroghinã,
Societar de Onoare al Tea-
trului Naþional „Marin Sores-
cu”, va susþine miercuri, 21
februarie, de la ora 17.00, la
Sala „Ion D. Sîrbu” a Naþi-
onalului craiovean, specta-
colul de poezie ºi prozã ro-
mâneascã „Sunt suflet în
sufletul neamului meu –
Limba românã este patria
mea”, pe un scenariu pro-
priu, cu regia artisticã ºi
ilustraþie muzicalã de Alina
Hiristea, concept video
Cristian Negoescu. Recita-
lul a mai fost prezentat la
Craiova pe data de 24 ianua-
rie, de Ziua Unirii Principa-
telor Române.

«Recitalul încearcã sã
reuneascã, ca într-un singur
glas, cele mai rãsunãtoare
voci ale literaturii române, de
la Grigore Ureche, Dosoftei ºi
Miron Costin, Vasile Alecsandri ºi
Mihai Eminescu, George Coºbuc
ºi Octavian Goga, Tudor Arghezi
ºi Lucian Blaga, Nichita Stãnes-
cu, Marin Sorescu ºi Ioan Ale-
xandru, pânã la Ana Blandiana,
Adrian Pãunescu ºi Mircea Dines-
cu. Evocând faptele de glorie ale
înaintaºilor sau nenumãratele fru-
museþi ale þãrii, exprimând senti-
mentele care animã în lupta ºi
credinþa spre mai bine, creaþiile
poeþilor noºtri au cultivat patrio-
tismul sub forma dragostei de pã-
mântul natal, a sacrificiului pen-
tru patrie ºi popor, a atitudinii ci-
vice responsabile a poetului, a ar-

Concursul de proiecte pentru tineri regizori
ºi scenografi: 11 participanþi, 1 câºtigãtor

Mina, un spectacol de Florin Caracala.
«În faza finalã de dezbatere, juriul constituit din ex-

perþi ºi profesioniºti ai teatrului, a remarcat ºi ale douã
proiecte: „Tigru” de Geanina Cãrbunariu (regia Mãdã-
lin Hîncu, scenografia Rãzvan Bordoº) ºi „Mustaþa lui
Hitler” de Mihai Ignat (regia Laura Moldovan, decor

Szoke Zsuzsi, costume Evelyn Hotykai). Juriul încu-
rajeazã participarea acestor regizori ºi la ediþiile vii-
toare», menþioneazã reprezentanþii instituþiei.

 Proiectul iniþiat de Naþionalul craiovean constã
în prezentarea scrisã a unei concepþii regizoral-sce-
nografice în vederea montãrii unui spectacol în Sala
studio „Ion D. Sîrbu”. Regizorul ºi scenograful tre-
buie sã fie absolvenþi de studii superioare de specia-
litate, în ultimii 5 ani, iar textul proiectului sã aibã la
bazã o piesã româneascã contemporanã, scrisã în
ultimii 10 ani ºi cu maximum opt personaje.

MAGDA BRATU

tistului, a omului în general. Po-
ezia patrioticã constituie, în eta-
pele ei succesive, adevãrate ca-
pitole din istoria noastrã politicã,
socialã ºi culturalã. În ea se rãs-
frâng curentele de simþire ºi de
idei ale epocilor în care a fost
plãmãditã. Ea este „cronica vie”
a evoluþiei noastre istorice, în
care înfãptuirea Marii Uniri de
la Alba Iulia din 1918 ocupã,
fãrã îndoialã, un loc dintre cele
mai importante», menþioneazã
organizatorii evenimentului.

Biletele, la preþul de 20 lei, pot
fi procurate de la Agenþia Teatru-
lui Naþional din Craiova (tel.
0251.413.677).

MAGDA BRATU
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MIERCURI - 7 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 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Ora de ºtiri
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Zon@ IT (R)
01:00 România 9 (R)
01:50 România 9 (R)
02:20 Europa mea (R)
03:09 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Omul de aur
1962, Ungaria, Dramã, Istoric,

Romantic
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
00:10 Rãzboi în Las Vegas (R)
1984, SUA, Dramã
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Memorialul Durerii (R)
05:25 Sãnãtate cu de toate (R)
05:55 Imnul României
06:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:30 Hailey Dean Mystery:
Deadly Estate

08:55 Pasagerii
10:50 Ziua când tatãl meu a

devenit tufiº
12:20 Planeta comorilor
13:55 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
16:00 Fargo
16:45 Fargo
17:40 Star Wars: Trezirea Forþei
20:00 Perfect sãnãtos
21:45 Templierii
22:30 Tovarãºul miliþian
23:10 Fixeur
00:50 127 de ore
02:25 Suita paradisului
04:30 Jurnalul unui scandal

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 Capturã la dublu
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
22:45 Adevãrul despre Ana
2009, SUA, Germania, Acþiune
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 X-Men de la Origini:

Wolverine (R)
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
02:45 Arena bucãtarilor (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:15 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)

07:15 Will (R)
09:15 Ce spun românii (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Georgia O'Keeffe (R)
14:45 Zeiþa diavol (R)
16:00 La bloc
18:15 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului
20:30 Un om periculos
22:30 Poliþiºti în Brooklyn
01:00 Un om periculos (R)
02:45 Cine A.M.
06:15 Nãscutã ieri

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 Vânãtoare de oameni
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Xtra Night Show
01:00 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
02:00 Revizie tehnicã
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 Trãdarea
2010, 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 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

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

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

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

bine
20:30 Podul dragonilor
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Podul dragonilor (R)
1999, SUA, Acþiune, Romantic,

SF, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

PRO X

JOI - 8 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 Parlamentul României
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 Supravieþuitorii
2015, SUA, SF
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Omul de aur (R)
1962, Ungaria, Dramã, Istoric,

Romantic
02:05 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:35 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:45 Supravieþuitorii (R)
2015, SUA, SF
05:20 Poate nu ºtiai

TVR 2

08:05 Star Wars: Trezirea Forþei
10:20 Perfect sãnãtos
12:10 O relaþie complicatã
13:45 John Carter
15:55 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
18:05 Grãdina de bronz
19:05 Experienþele unei escorte
19:30 Experienþele unei escorte
20:00 Concurentul
21:35 Cinematografia prin ochii

fotografilor Magnum
22:35 Jurnalul unui scandal
00:05 Reforma
03:05 La costum

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 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor
2003, SUA, Acþiune, SF
22:30 12 încercãri
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:30 ªtirile Pro Tv
01:00 Capturã la dublu (R)
2013, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
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)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Will (R)
14:00 Aventurile lui Tintin:

Secretul Licornului (R)
16:15 La bloc
18:30 Clubul guvernantelor
20:30 Vinovat ºi victimã
22:45 Fiul nimãnui
00:30 Vinovat ºi victimã (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta
21:00 Cursa mortalã: Infernul
2012, SUA, Acþiune
23:00 Xtra Night Show
01:00 Cursa mortalã: Infernul

(R)
2012, SUA, Acþiune
02:45 Acces direct (R)
04:15 Mama (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, 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 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 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 Haiducii lui ºaptecai
1971, SUA, Aventuri, Istoric
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.
19:30 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
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu pre-

vederile art. 1 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant cores-
punzãtor funcþiilor contractuale ºi
a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului con-
tractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, aprobat prin Ho-
tãrârea nr. 286/2011, astfel cum a
fost modificat prin Hotãrârea de
Guvern nr. 1027/2014, Direcþia Ju-
deþeanã de Pazã ºi Servicii Dolj or-
ganizeazã concurs la sediul din Cra-
iova, str. Constantin Lecca nr. 32,
pentru ocuparea unui post vacant
în regim contractual, pe perioadã
nedeterminatã, de referent tr. prof.
IA – în cadrul Serviciului juridic si
administrativ. Dosarele de înscrie-
re la concurs se vor depune pânã
pe data de 20.02.2018, orele 15.30
la sediul Direcþiei Judeþene de Pazã
ºi Servicii Dolj din Craiova, str. Con-
stantin Lecca, nr. 32. Concursul
pentru ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive, dupã
cum urmeazã: - selecþia dosarelor
de înscriere – 21.02.2018 ora 1200 -
proba scrisã  - 28.02.2018 ora 10oo -
interviul – 05.03.2018 ora 10oo. Po-
trivit art.3 din acelaºi Regulament-
cadru, în vederea participãrii la con-
curs, candidatul trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Con-
diþii generale: a) are cetãþenia ro-
mânã, cetãþenie a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau a sta-
telor aparþinând Spaþiului Econo-
mic European ºi domiciliul în Ro-
mânia; b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta minimã

Anunþul tãu!
reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerci-
þiu; e) are o stare de sãnãtate cores-
punzãtoare postului pentru care
candideazã, atestatã pe baza ade-
verinþei medicale eliberate de medi-
cul de familie sau de unitãþile sanita-
re abilitate; f) îndeplineºte condiþiile
de studii ºi, dupã caz, de vechime
sau alte condiþii specifice potrivit
cerinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului ori
contra autoritãþii, de serviciu sau în
legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor
fapte de corupþie sau a unei infracþi-
uni sãvârºite cu intenþie, care ar face-
o incompatibilã cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a in-
tervenit reabilitarea. Condiþii speci-
fice: - studii medii cu diplomã de ba-
calaureat; - vechime în muncã mi-
nim 7 ani. Detalii privind condiþiile
specifice ºi bibliografia de concurs
sunt disponibile la avizierul Direcþiei
Judeþene de Pazã ºi Servicii Dolj ºi
Compartiment resurse umane - per-
soanã de contact, Brãiloiu Lenuþa
sau Berceanu Florentina Laura, la
telefon 0251/415.841.

S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
organizeazã concurs pentru ocu-
parea a 90 de posturi de lucrãtor
pentru salubrizare cãi publice, pe
perioadã determinatã, în cadrul
Secþiei Salubrizare Stradalã. Dosa-
rele de concurs se depun la sediul
societãþii, la Compartimentul Re-
surse Umane, pânã la data de
12.02.2018, ora 16.00. Informaþii su-
plimentare se pot obþine la telefon
0251/412.628, interior 119.

Anunþul tãu!
Instituþia Prefectului judeþului

Dolj organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei publice temporar
vacante de consilier juridic, grad
profesional superior din cadrul Ser-
viciului Juridic, Achiziþii ºi Resurse
Umane – Compartiment Verificarea
Legalitãþii Actelor. Proba scrisã a
concursului se va desfãºura în data
de 20 februarie 2018, ora 11,00 la
sediul instituþiei din Craiova, stra-
da Unirii nr.19. Proba interviu se va
susþine în data de 22 februarie 2018.
Candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã condiþiile prevãzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcþionarilor publici (r2), cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.
Condiþiile specifice de participare
la concurs: - studii universitate  de
licenþã absolvite cu diplomã, res-
pectiv studii superioare de lungã
duratã, absolvite cu diplomã de li-
cenþã sau echivalentã în domeniul
ºtiinþelor juridice, specializarea
drept. - vechime în specialitatea
studiilor necesare exercitãrii func-
þiei publice, de minimum 9 ani; Do-
sarele se depun în termen de 8 zile
de la publicarea prezentului anunþ.
Informaþii suplimentare: www.pre-
fecturadolj.ro, www.dj.prefectura.-
mai.gov.ro ºi la sediul instituþiei,
Compartimentul Resurse Umane
ºi Arhivã.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

PRIMARIA COMUNEI CÃLÃRAªI, JUDEÞUL DOLJ
organizeazã în data de 27.02.2018, ora 10.00, licitaþie pu-
blicã în vederea închirierii islazului comunal, situat în ex-
travilanul localitãþii.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la sediul, PRI-
MÃRIEI  COMUNEI  CALARAªI, JUDEÞUL  DOLJ, Str.
PETRE BANIÞÃ; Nr. 148, începând cu data publicãrii
anunþului.

Ofertele se depun la registratura PRIMÃRIEI COMU-
NEI CÃLÃRAªI, JUDEÞUL DOLJ, Str. PETRE BANI-
ÞÃ, Nr. 148, pânã la data de  27.02.2018, ora 09.30.

Alte informaþii suplimentare se pot obþine la numãrul de
telefon 0251/379052; sau la camera agricolã a PRIMÃ-
RIEI COMUNEI CÃLÃRAªI, JUDEÞUL DOLJ.

Termenul limitã pentru depunerea ofertelor este
27.02.2018, ora 0930.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

 Oraºul Segarcea anunþã elabo-
rarea primei versiuni a Planului de
Mobilitate Urbanã Durabilã al
Oraºului Segarcea, Judeþul Dolj
ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Craio-
va, jud. Dolj ºi la sediul titularului:
Oraºul Segarcea, cu sediul în loc.
Segarcea, Strada Unirii, nr. 52.

Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 18 zile
calendaristice de la data pre-
zentului anunþ.

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 Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare 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 teren agricol spa-
tele Metro ºi teren
agricol Gara Paliul Vul-
cãneºti. Telefon:
0251/ 548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/ 943.220.
Vând 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
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar en-
ciclopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

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.
Vînd plãci ondulate
azbociment 1,20x
1,40 m refolosibile 6
lei / buc. Telefon:
0771/518.063; 0351/
437.955.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749 320.335.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695; 0770/
245.610.
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. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei ca-
nate. 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. Tele-
fon: 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 7 februarie 2018

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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 Comunei Cârcea organizeazã
concurs pentru ocuparea funþtiei publice de
execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã
- Inspector, grad profesional asistent în ca-
drul Compartimentului Financiar-Contabil
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.

ANUNÞ PUBLIC

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul cu sediul
în municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24,
judeþul Dolj, titular al Planului de Mobilitate Urbanã
Durabilã al municipiului Calafat, anunþã publicul in-
teresat 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.

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. Telefon:
0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând aragaz SOMEª
- 3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei
ºi chiuvetã pentru bu-
cãtãrie din fontã - 60
lei. Telefon: 0728/
011.731.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V
nou, pick-up Tesla cu
boxe ºi dozã de re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.

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.

MATRIMONIALE
Colonel (r) doresc o
cunoºtinþã cu permis B
pentru prietenie. Tele-
fon: 0725/223.364.



12 / cuvântul libertãþii miercuri, 7 februarie 2018sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU
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Sepsi – ACS Poli 1-0
A marcat: Hadnagy 87.

Viitorul – Astra 1-1
Au marcat: Chiþu 44 / L. Matei 10 – pen.

FC Voluntari – CSMP Iaºi 0-4
Au marcat: Bosoi 28, Sin 33, Bãdic 44, Chelaru 49.

Gaz Metan Mediaº – FCSB 1-2
Au marcat: Larie 79 – aut. / Budescu 28 – pen., Alibec 62.

FC Botoºani – Juventus 0-0
Dinamo – „U” Craiova 2-2

Au marcat: Nemec 45, D. Popa 86 / Gustavo 22 – penalty,
Bãrbuþ 55.

CFR Cluj – Chiajna 2-0
Au marcat: Vinicius 26, Mailat 59.

1. CFR Cluj 23 16 4 3 37-12 52
2. FCSB 23 15 5 3 47-15 50
3. Craiova 23 12 8 3 38-25 44
4. Astra 23 10 8 5 32-22 38
5. Botoºani 23 10 6 7 26-23 36
6. Viitorul 23 10 5 8 30-20 35
7. Dinamo 23 10 5 8 33-24 35
8. CSMP Iaºi 23 9 6 8 31-29 33
9. ACS Poli 23 6 8 9 18-31 26
10. Voluntari 23 6 7 10 20-29 25
11. Chiajna 23 7 3 13 29-31 24
12. Sepsi 23 5 3 15 14-40 18
13. Mediaº 23 2 9 12 11-34 15
14. Juventus 23 1 7 15 12-44 10

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

Calancea – Degajãrile sale au
fost proaste tot meciul, ba chiar
tot campionatul. Nu-i cere ni-
meni sã ofere assist-uri, precum
Râmniceanu în aceastã etapã, dar
mãcar sã aibã un joc de picior
decent. În minutul 45 i-a pasat
aiurea lui Screciu, Pesic a inter-
ceptat ºi a centrat, Calancea a
ieºit pe sub minge, deºi trebuia
ori sã stea în poartã, ori sã stea
„pe lung”, fiindcã Tiago luase
prima barã. „Du-te bã bãiatule
acasã! Du-te bã de aicea!” a fost
reacþia lui Sorin Cârþu, în co-
mentariul de la Look, dupã gafa
lui Calancea, din care Dinamo a
egalat. Celelate intervenþii ale
portarului moldovean au fost la
mingi uºoare, iar la ºutul în barã
al lui Nistor nu avea ce face. Pe
de altã parte, oficialii Craiovei
ºtiau de problema portarului, au
ºi încercat sã aducã un goal-ke-
eper de valoare, dar nu au reu-
ºit, aºa cã îºi pot asuma ºi ei
erorile lui Calancea. Mai trist
este cã nu are niciun fel de con-
curenþã, ceilalþi portari fiind mult
mai slabi.

Screciu – ªi el a fãcut un meci
mai degrabã slab, a avut destule
ezitãri. Pe de altã parte, este un
fel de jolly-joker. La 18 ani, sã fii
folosit oriunde are echipa nevoie
înseamnã cã sunt aºteptãri mari
de la tine. În ultimul amical, cu
Ludogoreþ, puºtiul jucase mijlo-
caº ºi o fãcuse foarte bine.

Tiago Ferreira – Nu s-a des-
curcat rãu în acea poziþie cen-
tralã, în care a fost testat ºi în
meciurile amicale ºi pe care va
reveni, probabil, Kelic. La golul
lui Nemec l-a pierdut pe acesta,
dar portughezul luase acolo deja
prima barã, iar o minge arunca-
tã pe 6 metri trebuia culeasã de
portar. Nu se putea dicta penal-
ty la faza în care mingea l-a lo-
vit în mânã.

Briceag – Meci foarte slab.
Mangia încearcã sã-l facã sto-
per stânga, dar nu prea are ºanse.
Nemec e destul de lent, dar a pi-
votat în voie de lângã Briceag,
în centrul careului, ºi a ºutat pe
direcþia lui Calancea, în repriza
secundã. A fost o fazã care a se-
mãnat cu golurile marcate de slo-
vac în sezonul trecut contra Cra-
iovei, atunci de lângã Kelic ºi
Popov. Apoi, Nistor a reluat
nestingherit cu capul de lângã

Dupã ce a ratat transferul porta-
rilor italieni Pigliacelli ºi Seculin,
Universitatea Craioova a negociat
ºi împrumutul unui portar brazilian
aflat sub contract cu AC Milan,
Gabriel Vasconcelos Ferreira, în

vârstã de 25 de ani. Acesta, ajuns
a patra variantã la rosso-neri, dupã
fraþii Donnarumma ºi Storari, a
preferat sã plece împrumut la Em-
poli decât sã vinã la Craiova. Bra-
zilianul a ales sã rãmânã în Italia,

acolo unde se aflã de ºase ani, dar
de aceastã datã a plecat sub formã
de împrumut la Empoli. De-a lun-
gul carierei, Gabriel Ferreira a evo-
luat la: Cruzeiro, AC Milan, Carpi,
Napoli, Cagliari ºi Empoli.

Oficialii Craiovei au mai ratat un goal-keeper din Italia

Alb-albaºtrii sub lupã

Punctele slabe ale Universitãþii semnalate de Cuvântul
Libertãþii înaintea relurãrii campionatului au fost

confirmate ºi de primul meci al anului

Briceag în debutul reprizei se-
cunde, noroc cã n-a fost Ne-
mec. În sfârºit, la faza golului
de 2-2, Briceag nici nu a ieºit în
întâmpinarea lui Moldoveanu,
cel care a dat pasa, nici nu a ple-
cat cu Popa, marcatorul. A fost
avansat pe final la mijloc, apoi
schimbat. Va fi scos din sche-
mã probabil o datã cu revenirea
lui Kelic, iar Tiago va juca fun-
daº central stânga.

Martic – Nu s-a remarcat în
mod special, a fost mai precaut
ca de obicei. Prea uºor l-a în-
tors Pesic ºi a centrat la ocazia
din debutul pãrþii secunde.

Mateiu – La fel ca în meciu-
rile de pregãtire, a fost unul din-
tre cei mai buni jucãtori ai Cra-
iovei, a muncit enorm la mijloc,
a apãrut de multe ori ºi în ofen-
sivã pentru a crea superioritate,
dar n-a fost gãsit cu pase.

Zlatinski – Deºi nu s-a re-
marcat în mod special, a fost
esenþial în lupta de la centrul te-
renului, la recuperare ºi imediat
pe iniþierea tranziþiei pozitive.
Dupã ce a ieºit, parcã echipa ºi-
a pierdut busola, a fost împinsã
în propriul careu. E bine cã bul-
garul s-a abþinut ºi nu a mai in-
trat în dispute, fiindcã Haþegan
l-a pândit sã-l elimine încã o datã.
Interesant este cã “Zlatan” ºi
Hanca au schimbat fanioanele
din postura de cãpitani, dupã ce
au avut acel incident de la Seve-
rin, care a dus ºi la conflictul bul-
garului cu Cosmin Contra.

Bancu – Evoluþie foarte bunã.
A început fundaº-mijlocaº, când
a ieºit Bãrbuþ a fost trecut vârf
stânga, apoi a revenit pe prima
poziþie, o datã cu intrarea lui Bur-
lacu. A centrat pentru Mitriþã la
penalty, i-a pasat lui Bãrbuþ la
golul doi. A mai avut o acþiune
periculoasã în prima reprizã, dar
a ºutat cu dreptul, fãrã proble-
me pentru Brãnescu.

Gustavo – Meci foarte bun al
brazilianului. A marcat din penal-
ty ºi a fost faultat de douã ori
clar în careu, dar Haþegan nu l-a
bãgat în seamã. Faulturi de mau-
nal, clare, atât în minutul 8, la
Nedelcearu, cât ºi în repriza se-
cundã, la intrarea lui Nistor.
Chiar dacã ar avea echipã de ti-
tlu, Craiova nu ar putea sã-l câº-
tige din cauza acestor probleme
cu arbitri. Gustavo a ºi recupe-

rat, inclusiv la faza în care ºutul
sãu a fost respins, iar Bãrbuþ a
reluat pe lângã poartã.

Bãrbuþ – A marcat al doilea
gol pentru Universitatea, dupã ce
reuºise dubla în amicalul cu Za-
glebie. Este ºi el în formã, aºa
cã va fi interesant cine iese din
schemã o datã cu intrarea lui
Bãluþã. Incredibilã ratarea lui
Bãrbuþ din repriza secundã. La
3-1 pentru Craiova meciul era
închis, contabilizam primul suc-
ces dupã 24 de ani în Groapã.

Mitriþã – Unul dintre cei mai
buni craioveni în derby, a avut
primele acþiuni importante, a co-
borât bine sã coordoneze atacu-
rile, a plecat bine pe contraatac.
A scos penalty-ul, a iniþiat faza
celui de-al doilea gol, a mai avut
un ºut peste poartã în repriza
secundã. Monroy trebuia elimi-
nat pentru intrarea durã asupra
sa, în prima reprizã. Pe final s-a
stins, s-a sufocat, ca de altfel
toatã echipa, pregãtirea fizicã
fiind precarã.

Popa – Introdus fundaº cen-
tral dreapta, nu a intervenit cu
ceva în plus, dar nici n-a fãcut
gafe de semnalat.

Bic – Nu ºtia cã a jucat îm-
potriva Craiovei pe vremea când
era la Oradea, nu ºtie nici acum
cã a venit la Universitatea. Dacã
ar fi aflat, atunci nu intra în te-
ren cu atitudinea pe care a avut-
o. Într-un moment în care ori-
cum restul coechipierilor erau
epuizaþi fizic, Bic a afiºat o pa-

sivitate enervantã. Poate trebuia
sã-i spunã cineva cã este cel mai
important meci pentru Universi-
tatea ºi cã în cele 10 minute în
care a jucat trebuia sã vedem cel
puþin cinci alunecãri ºi un gal-
ben în dreptul lui, pentru a apã-
ra rezultatul. 200.000 de euro

aruncaþi pe geam, deocamdatã.
Burlacu – Am aºteptat prea

mult introducerea lui, mai ales
cã fusese cel mai bun atacant în
pregãtiri. Numai cã, atunci când
a intrat, n-a adus nimic, decât o
degajare proastã din care a ieºit
ºutul în barã al lui Nistor.
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