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-O zicalã ne spune cã “din
beþie te trezeºti, dar din prostie
niciodatã”, ei bine, Popescu
nici din beþie nu se trezeºte.
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Un bãrbat de 35 de ani, din co-
muna doljeanã Cerãt, a fost
arestat preventiv în baza manda-
tului emis marþi, 6 februarie a.c.,
pe numele sãu, de Judecãtoria
Segarcea, pentru refuz sau sus-
tragere la prelevarea de mostre
biologice ºi ultraj. Este vorba de-
spre Criºan Iorgu, în sarcina cã-
ruia s-a reþinut faptul cã, pe 2 fe-
bruarie a.c., a fost depistat de po-
liþiºti ai Formaþiunii Rutiere Se-
garcea ºi ai Secþiei 14 Poliþie Ru-
ralã Bârca în timp ce conducea un
autoturism, pe strada Micºunele-
lor din localitatea de domiciliu…
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Comisia Europeanã de la
Bruxelles a dat marþi, 6 fe-
bruarie a.c., un semnal con-
siderat „strategic”, privind
lãrgirea Uniunii Europene
prin includerea a încã ºase
þãri din Balcanii Occidentali
(Serbia,  Kosovo,  Albania,
Muntenegru, Bosnia-Herþe-
govina, Macedonia) pânã în
2025. Nimic despre Republi-
ca Moldova ºi, chiar, Ucraina.
Ceea ce poate pãrea suspect.
Intenþia este mai veche, lan-
satã prima datã, în 2003, în
Grecia, la un summit gãzduit
de Salonic.

Condiþiile de lucru improprii,
deficitul de personal ºi neplata ore-
lor suplimentare nerecuperate sunt
principalele nemulþumiri ale anga-
jaþilor din penitenciare care au
anunþat cã în urmãtoarea perioadã
vor declanºa acþiuni de protest.
Mâine, la ora 10.00, reprezentanþii
Federaþiei Sindicatelor din Admi-
nistraþia Naþionalã a Penitenciare-
lor (FSANP) vor fi prezenþi la se-
diul Ministerului Justiþiei, unde îi
vor înainta o listã cu revendicãri
ministrului Tudorel Toader.
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Ministrul

Finanþelor:

Angajatorii vor

reþine la sursã

CASS ºi vor

evidenþia sumele

în Formularul 112
Angajatorii din sectoarele

IT ºi cercetare-dezvoltare ºi
ai zilierilor sau persoanelor
cu handicap care mãresc cu
cel puþin 20% salariile brute
ale acestor angajaþi vor
reþine la sursã ºi vor eviden-
þia în Formularul 112
cheltuielile cu CASS, a
declarat luni ministrul
Finanþelor, Eugen Teodoro-
vici. „O parte din cheltuieli-
le angajatorilor cu contribu-
þiile de asigurãri sociale de
sãnãtate (CASS) vor fi
suportate de la bugetul de
stat. De aceastã facilitate vor
beneficia persoanele din
patru categorii: angajaþii din
sectoarele IT ºi cercetare-
dezvoltare, zilierii ºi persoa-
nele cu handicap. Angajato-
rii care mãresc cu cel puþin
20% salariile brute ale
acestor angajaþi vor reþine la
sursã ºi vor evidenþia în
Formularul 112 cheltuielile
cu CASS ºi nu vor mai avea
de îndeplinit altfel de proce-
duri”, a spus Eugen Teodo-
rovici, într-o emisiune la
Digi 24 TV. Ministrul a
recunoscut cã iniþial se
pregãtise un ajutor de stat
pentru compensarea cheltu-
ielilor cu CASS la aceste
categorii, dar „s-a gãsit
aceastã soluþie care este mult
mai simplã ºi pentru buget,
ºi pentru angajatori (...)
Impactul bugetar al varian-
tei cu ajutor de stat ar fi fost
de 300 de milioane de lei; la
mãsura descrisã mai sus,
impactul este mult mai m
mic”, a precizat ministrul.
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Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, a transmis, pentru agenþia de
presã MEDIAFAX, cã va fi pre-
zent în salã la dezbaterea din Par-
lamentul European referitoare la
justiþia din România, precizând însã
cã aceasta este una politicã, fãrã
participarea miniºtrilor Justiþiei.
“Sunt dezbateri politice, fãrã par-
ticiparea miniºtrilor justiþiei !Am
avut mai multe întrevederi la ni-
vel de grupuri parlamentare sau
de lideri ai acestora, precum ºi cu
reprezentanþi ai comisiei LIBE (Co-
misia pentru libertãþi civile, justi-
þie ºi afaceri interne a Parlamen-
tului European -n.r.)!”, a transmis,
pentru agenþia de presã MEDIA-
FAX, Tudorel Toader.  Monica

Titus Corlãþean o va înlocui în
funcþia de preºedinte al comisiei pe
Ana Birchall, care ºi-a dat demisia
dupã ce a fost desemnatã vicepre-
mier în Guvernul Dãncilã.

Liderul USR, Dan Barna, a sus-
þinut, în cadrul dezbaterilor, cã
aceastã comisie specialã ar trebui
desfiinþatã. „Aceastã comisie este
de fapt cea mai purã ºi clarã defi-
nire a termenului de sinecurã. Ea
s-a nãscut în octombrie, anul tre-
cut, a avut o singurã ºedinþã în
care s-a numit preºedintele, dupã
care nu s-a mai întâmplat nimic,

Iohannis a trimis, la începutul
lunii ianuarie, Curþii Constituþiona-
le, o sesizare de neconstituþionali-
tate asupra actului normativ pen-
tru modificarea ºi completarea Legii
administraþiei publice locale nr.
215/2001, care instituie o nouã

Dezbatere în plenul ParlamentuluiDezbatere în plenul ParlamentuluiDezbatere în plenul ParlamentuluiDezbatere în plenul ParlamentuluiDezbatere în plenul Parlamentului
European despre justiþia din RomâniaEuropean despre justiþia din RomâniaEuropean despre justiþia din RomâniaEuropean despre justiþia din RomâniaEuropean despre justiþia din România

Parlamentul European organizeazã miercuri, în
cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea
cu tema “Ameninþãri la adresa statului de drept pro-
vocate de reforma sistemului judiciar din România”,

potrivit unui comunicat al instituþiei europene.

Macovei, Cristian Preda, Mircea
Diaconu ºi Norica Nicolai se aflã
printre cei care s-au înscris la cu-
vânt în plenul instituþiei europene.

Recent, preºedintele Comisiei
Europene, Jean-Claude Juncker,
ºi prim-vicepreºedintele CE,
Frans Timmermans, au declarat
cã urmãresc “cu îngrijorare” si-
tuaþia din România, subliniind cã
un stat puternic este întemeiat pe
independenþa ºi eficienþa siste-
mului judiciar.

“În cel mai recent raport privind
mecanismul de cooperare ºi de
verificare, publicat în noiembrie
2017, Comisia a subliniat faptul cã
Guvernul ºi Parlamentul ar trebui
sã asigure transparenþa totalã a pro-

cesului privind legile justiþiei ºi sã
þinã seama, în mod corespunzãtor,
de consultãrile desfãºurate în ca-
drul acestuia. De asemenea, Co-
misia a precizat cã o situaþie în care
independenþa justiþiei ºi evaluãrile
sistemului judiciar sunt considera-
te valoroase ºi li se acordã atenþia

adecvatã, inclusiv prin avizele Co-
misiei de la Veneþia, reprezintã o
condiþie prealabilã pentru sustena-
bilitatea reformelor ºi este un ele-
ment important în ceea ce priveº-
te îndeplinirea obiectivelor stabili-
te prin MCV”, potrivit unui comu-
nicat al Comisiei Europene.

CCR a admis sesizarea lui Iohannis privind modificãrile
aduse Legii administraþiei publice locale

CCR a admis, ieri, obiecþia de neconstituþionalitate a
Legii pentru modificarea ºi completarea Legii adminis-
traþiei publice locale nr.215/2001, formulatã de preºe-
dintele Klaus Iohannis, care instituie o nouã procedurã
referitoare la validarea mandatelor de consilier local.

procedurã referitoare la validarea,
ulterior constituirii consiliului local,
a mandatelor de consilier local.
“Legea menþionatã stabileºte noi
reguli în ceea ce priveºte cvoru-
mul ºedinþelor consiliului local sau
a consiliului judeþean, dupã caz,

în cadrul cãrora se propune vali-
darea sau invalidarea unui sau a
unor consilieri locali/consilieri ju-
deþeni noi. Considerãm cã aceastã
lege cuprinde reglementãri necla-
re, imprecis redactate, ce contravin
normelor ºi principiilor constituþi-
onale ºi încalcã prevederile art. 1
alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 120
alin. (1), art. 121 alin. (2) ºi art.
123 alin. (2) ºi alin. (4) din Con-
stituþie”, a precizat Iohannis în
obiecþia de neconstituþionalitate.

ªeful statului a criticat, totoda-
tã, ºi faptul cã dispoziþiile nou in-

troduse în legea în cauzã stabilesc
regimuri juridice diferite pentru
validarea/invalidarea mandatelor
consilierilor locali în funcþie de
momentul la care se realizeazã res-
pectiva validare/invalidare, ceea ce
ar conduce la inducerea de incer-
titudine ºi incoerenþã în sistemul
normativ relevant pentru adminis-
traþia publicã localã ºi la crearea
premiselor unei inegalitãþi de trata-
ment juridic între consilierii locali.
Legea urmeazã sã revinã în Parla-
ment pentru a fi pusã în acord cu
decizia CCR.

Titus Corlãþean, votat preºedinte al Comisiei speciale
pentru pregãtirea Preºedinþiei Consiliului UE

Plenul reunit al Parlamentului a aprobat, ieri, propunerea
ca senatorul PSD, Titus Corlãþean, sã ocupe funcþia de preºe-

dinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitãþilor
parlamentare necesare pregãtirii Preºedinþiei Consiliului

Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019.

este, în schimb, cea mai hãruitã
dintre comisiile din Parlament,
având în administrare un buget de
12 milioane de lei pentru acest an.
Ideal ar fi sã desfiinþãm aceastã
comisie. Cum, însã, aceastã hã-
ruire nu pare sã fie un argument
pentru dumneavoastrã de a o des-
fiinþa, îmi exprim doar o speranþã
pentru domnul Corlãþean, proba-
bil viitorul preºedinte al comisiei
cã ne va prezenta la un moment
dat niºte obiective sau niºte ele-
mente pe care aceastã comisie
specialã le va avea pentru a chel-

tui 12 milioane de lei în condiþiile
în care ºtim foarte clar cã pregã-
tirea Preºedinþiei este un atribut
fundamental al Guvernului, iar
Parlamentul se presupune sã facã

ceva”, a declarat Barna.
Preºedintele Camerei Deputaþi-

lor, Liviu Dragnea, a precizat cã
Guvernul va cheltui cele 12 mili-
oane de lei ºi nu comisia.
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MIRCEA CANÞÃR

Comisia Europeanã de la Bruxelles
a dat marþi, 6 februarie a.c., un sem-
nal considerat „strategic”, privind lãr-
girea Uniunii Europene prin include-
rea a încã ºase þãri din Balcanii Occi-
dentali (Serbia, Kosovo, Albania, Mun-
tenegru, Bosnia-Herþegovina, Macedo-
nia) pânã în 2025. Nimic despre Repu-
blica Moldova ºi, chiar, Ucraina. Ceea
ce poate pãrea suspect. Intenþia este
mai veche, lansatã prima datã, în 2003,
în Grecia, la un summit gãzduit de
Salonic. Dar lucrurile nu sunt deloc
simple. Cu Muntenegru (650.000 de
locuitori) ºi Serbia (7 milioane locui-
tori) negocierile sunt deschise din
2012, respectiv 2014. Albania ºi Mace-
donia sunt oficial canditate, în schimb
Bosnia-Herþegovina ºi Kosovo n-au
atins acest stadiu cu Bruxelles-ul. Ori-
zontul - 2025 - pentru Serbia ºi Mun-
tenegru reprezintã o datã „indicativã”,
a spus marþi, 6 februarie a.c., preºe-
dintele Comisiei Europene, Jean Clau-
de Juncker, în faþa Parlamentului de

la Strasbourg, recomandând þãrilor
amintite sã-ºi continue reformele. Dar
realismul acestei propuneri rãmâne
discutabil, fiindcã e greu de imaginat
ca Macedonia, de pildã, în conflict
aprins, chiar zilele acestea, cu Grecia,
pe seama denumirii þãrii, sau Kosovo,
încã nerecunoscutã de 5 þãri UE, între
care Spania, sã surmonteze aceste di-
ficultãþi. Extinderea UE nu este bine
vãzutã, de toate statele membre, ºi
Franþa, de pildã, deplânge deja cã Eu-
ropa „celor 28” (27 cu Brexit) este greu
guvernabilã. Aluzie ºi la derapajele in-
stituþionale din Ungaria ºi Polonia. Se
invocã, de asemenea, faptul cã Bulga-
ria ºi România, în 2007, au fost prea
uºor admise, nefiind încã integrate în
spaþiul Schengen. De fapt, cooptarea
þãrilor din Balcani, care întreþin des-
tulã nesiguranþã la porþile Bruxelles-
ului, este doritã mai mult pentru sus-
tragerea lor de sub influenþa Rusiei,
Chinei, Arabiei Saudite ºi chiar a Tur-
ciei. Moscova desfãºoarã, lucru ºtiut,

o propagandã anti-europeanã ºi susþi-
ne cu discreþie miºcãrile naþionaliste.
La rândul lor, þãrile din Golf ºi Ryadul
îngrijoreazã prin infiltrarea viziunii
radicale a islamismului, în þãrile Bal-
canice, unde au venit deja numeroºi
jihadiºti. Dar problema cea mare o con-
stituie Turcia. Ankara criticã îngheþa-
rea discuþiilor de aderare, în urma de-
rivelor autoritare ale preºdintelui Re-
cep Tayyip Erdogan ºi Consiliul Euro-
pei a confirmat, pentru 26 martie a.c.,
o nouã rundã de dialog, în „formatul”
Donald Tusk, Jean Claude Juncker,
Recep Tayyip Erdogan ºi premierul
bulgar Boyko Borisov, ocazie pentru
Ankara de a discuta despre adeziunea
sa. Solicitând expres, mai întâi libe-
ralizarea vizelor spre UE ºi apoi mo-
dernizarea unui acord de uniune va-
malã, vechi de 15 ani. Prezent luni,
în Italia, preºedintele turc Recep Ta-
yyip Erdogan a respins toate opþiuni-
le în afara aderãrii, alungând astfel
ºi propunerea francezã a unui simplu

parteneriat, într-un interviu apãrut în
„La Stampa”. Preºedintele Turciei s-
a aflat pentru 24 de ore, la Roma,
pentru o întâlnire cu Papa Francisc.
„Noi dorim o aderare deplinã la Euro-
pa. Alte opþiuni nu ne satisfac”. Re-
cep Tayyip Erdogan a amintit rolul
Turciei în chestiunea migranþilor ºi
garantarea stabilitãþii ºi securitãþii
Europei. „Noi facem mari eforturi
pentru a combate organizaþiile tero-
riste PKK, YPG ºi Statul Islamic”.
Unitãþile de apãrare a poporului
(YPG) sunt acuzate de Ankara a fi
braþul Partidului Muncitorilor din
Kurdistan (PKK) ºi sunt considerate
o entitate teroristã, dar Occidentul
are altã abordare ºi îi considerã aliaþi
în lupta contra jihadiºtilor. Oricum,
Bruxelles-ul are dificultãþi, în a ajun-
ge la un numitor comun, pe un set de
valori, cu Recep Tayyip Erdogan, care,
la rândul sãu, ca preºedinte al unei þãri
NATO, rãmâne greu de abãtut de la
propriile convingeri.

Mâine, la ora 13.00, craiove-
nii interesaþi de modul cum se
cheltuiesc banii publici în acest
an pot sã vinã în sala de ºedinþe
a Primãriei pentru a lua parte la
dezbaterea publicã pe marginea
proiectului de buget. În cele
douã sãptãmâni cât s-a aflat pe
site-ul instituþiei, se presupune
cã toate calculele ºi capitolele
bugetare au fost aprofundate, iar
în timpul discuþiilor efective, cei
aflaþi în salã vor putea adresa
întrebãri ºi face propuneri. Pe
cele mai constructive ºi argu-
mentate dintre acestea, autori-
tãþile le vor avea în vedere la
întocmirea formei finale a buge-

Craiovenii, aºteptaþi la dezbaterea
pe buget

Ca în fiecare an, craiovenilor li se oferã
posibilitatea sã participe, efectiv, la scrierea
bugetului pe anul în curs. Cei interesaþi sunt
aºteptaþi, mâine, la dezbaterea publicã a bu-

getului de venituri ºi cheltuieli al municipiului
pe 2018. Dupã etapa de consultare publicã,
proiectul de hotãrâre urmeazã sã fie supus

votului consilierilor municipali.

tului, care va intra la vot în cur-
sul acestei luni.

Se aºteaptã
propuneri din salã
În prima parte a întâlnirii, aju-

tându-se de tabele ºi scheme, au-
toritãþile vor arãta câþi bani se
strâng la bugetul Craiovei în 2018
ºi cum vor fi cheltuiþi. De ase-
menea, reprezentanþii Primãriei
vor prezenta craiovenilor ºi lista
cu investiþiile plãnuite sã se rea-
lizeze în acest an. În partea a
doua a dezbaterii, craiovenii aflaþi
în salã vor fi invitaþi sã-ºi expu-
nã nemulþumirile ºi criticile pe
care le au legate de buget. Toto- datã, locuitorii Craiovei sunt în-

curajaþi sã vinã ºi cu propuneri
vizavi de lucrãrile, mai mari sau
mai mici, pe care ºi le-ar dori sã
se desfãºoare în oraº sau, dupã
caz, în cartierul sau la blocul lor.

Bugetul porneºte cu
o diferenþã de 200

milioane de lei
În acest an, bugetul Craiovei

este de 418.268.000 lei (faþã de
600.801.000 lei, în anul 2017).
Diferenþã de aproape 200 milioane
de lei provine, conform schemei
bugetare, din cea de-a doua mare
categorie aducãtoare de venituri la
bugetul local –cotele defalcate de
la bugetul de stat din impozitul pe
venit ºi TVA. Dacã anul trecut,

Primãria Craiova ºi-a prins veni-
turi de 192.839.000 lei din cotele
defalcate din impozitul pe venit (de
41,75%) ºi de 1.905.000 lei din
sumele alocate din cotele defalca-
te din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, din
start rezultã acum o pierdere de 40
milioane de lei, numai la aceastã
categorie. Din cotele defalcate din
TVA, diferenþã este substanþialã:
141 milioane de lei.

Investiþiile cu fonduri
europene,

miza acestui an
Autoritãþile locale mizeazã însã

pe douã echilibrãri bugetare, care
vorau fost promise prin legea bu-
getului ºi care vor aduce fonduri

suplimentare ºi Craiovei. Oricum,
reprezentanþii municipalitãþii ºi-au
programat sã cheltuiascã o sumã
de 420.038.000 lei, dintre care
353.347.000 lei pentru funcþiona-
re. Restul de 66.691.000 lei revine
pentru secþiunea de dezvoltare. La
capitolul Învãþãmânt este alocatã
suma de 38.458.000 lei, la Sãnã-
tate – 29.231.000 lei, iar la Cultu-
rã – suma prevãzutã este de
72.950.000 lei. Ca ºi în anii prece-
denþi, administraþia craioveanã se
va baza mai mult pe fonduri euro-
pene. Printre proiectele de investi-
þii mai importante, sunt reabilita-
rea termicã a blocurilor, a clãdiri-
lor de patrimoniu ºi achiziþia a 50
de autobuze ºi 15 tramvaie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Dupã aproape t rei  sãptã-
mâni, reprezentanþii Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj au anunþat, marþi seara,
cã, în urma cercetãrilor efec-
tuate în dosarul penal consti-
tuit ca urmare a evenimentului
rutier ce a avut loc pe bulevar-
dul Dacia din municipiul Cra-
iova, de pe 20 ianuarie, au iden-
tificat ºoferul, Ionuþ Cristian
Manea, de 33 de ani, din Cra-
iova, ºi alte trei persoane care
au favorizat ºi tãinuit fapta de
pãrãsire a locului accidentului
ori modificarea sau ºtergerea
urmelor acestuia. Mai exact,
spun reprezentanþii Poliþiei,
ºoferul care a lovit fetiþa ºi pe
tatãl ei, a acroºat ºi un autotu-
rism, astfel cã maºina sa, un
Mercedes, a fost avariatã. A as-
cuns-o dupã comiterea faptei,
apoi, cu ajutorul unor prieteni,
a fãcut-o bucãþi, ca sã-ºi aco-

Ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie (S.J.A.) Dolj au anun-
þat, ieri, cã au finalizat cercetãrile,
iar procurorul de caz din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj a întocmit rechizitoriul ºi a
dispus trimiterea în judecatã, în
stare de arest preventiv, a inculpa-
tului Velcu Jenicã Nicu, de 31 de

Un bãrbat de 35 de ani, din co-
muna doljeanã Cerãt, a fost arestat
preventiv în baza mandatului emis
marþi, 6 februarie a.c., pe numele
sãu, de Judecãtoria Segarcea, pen-
tru refuz sau sustragere la preleva-
rea de mostre biologice ºi ultraj. Este
vorba despre Criºan Iorgu, în sar-
cina cãruia s-a reþinut faptul cã, pe
2 februarie a.c., a fost depistat de
poliþiºti ai Formaþiunii Rutiere Se-
garcea ºi ai Secþiei 14 Poliþie Ruralã
Bârca în timp ce conducea un au-
toturism, pe strada Micºunelelor din
localitatea de domiciliu, mirosind a
alcool. Poliþiºtii i-au solicitat testa-
rea cu aparatul etilotest, însã bãr-
batul a refuzat atât testarea, cât ºi
prelevarea de mostre biologice. Mai
mult, acesta „a adresat ameninþãri
cu moartea unui agent de poliþie,
precum ºi membrilor familiei aces-
tuia”, dupã cum au precizat repre-
zentanþii Inspectoratului de Poliþie

Arestat pentru ultraj dupã ce l-a ameninþat
cu moartea pe poliþistul care l-a oprit în trafic

Judeþean Dolj. A fost sesizat Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Se-
garcea, a fost pusã în miºcare acþi-
unea penalã faþã de bãrbat, acesta
fiind prezentat instanþei, care a ad-
mis propunerea de arestare pre-
ventivã: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Segarcea: Dispune arestarea pre-
ventivã a inculpatului IORGU
CRIªAN (fost Geblescu), pentru
sãvârºirea de infracþiunilor de „re-
fuz sau sustragere la prelevarea de
mostre biologice” ºi “ultraj”, pe o
duratã de 30 de zile, de la
06.02.2018 la 07.03.2018 inclusiv.
Respinge cererea inculpatului prin
apãrãtor de luarea a mãsurii con-
trolului judiciar sau a mãsurii ares-
tului la domiciliu. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în camera
de consiliu azi, 06.02.2018”, se
aratã în hotãrârea instanþei.

Craiovean judecat în stare de arest
preventiv pentru dare de mitã

ªoferul fugar din Brazdã ºi prietenii care l-au ajutatªoferul fugar din Brazdã ºi prietenii care l-au ajutatªoferul fugar din Brazdã ºi prietenii care l-au ajutatªoferul fugar din Brazdã ºi prietenii care l-au ajutatªoferul fugar din Brazdã ºi prietenii care l-au ajutat
sã dezmembreze maºina, împreunã dupã gratiisã dezmembreze maºina, împreunã dupã gratiisã dezmembreze maºina, împreunã dupã gratiisã dezmembreze maºina, împreunã dupã gratiisã dezmembreze maºina, împreunã dupã gratii

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
finalizat cercetãrile ºi au dispus trimiterea în judecatã, în
stare de arest preventiv, a lui Nicu Jenicã Velcu, bãrbatul de
31 de ani, din Craiova, care a vrut sã mituiascã doi poliþiºti
din Filiaºi cu 150 de lei pentru a nu i se reþine permisul de
conducere. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Dolj cu
propunere de menþinere a mãsurilor preventive faþã de
inculpat, acesta fiind dupã gratii de pe 20 ianuarie a.c..

ani, din Craiova, pentru sãvârºirea
infracþiunii de dare de mitã.

În rechizitoriul prin care s-a dis-
pus trimiterea în judecatã, procu-
rorii au reþinut faptul cã, pe 20 ia-
nuarie a.c., un echipaj de poliþie ru-
tierã format din agentul ºef adjunct
de poliþie Balaci Alin ºi agentul prin-
cipal Tapalagã Ion, ambii de la For-

maþiunea de poliþie rutierã din ca-
drul Poliþiei oraºului Filiaºi, în timp
ce efectuau activitãþi de suprave-
ghere a traficului auto în comuna
Brãdeºti, pe DE 70 Craiova – Fi-
liaºi, au oprit un autoturism care se
deplasa cu viteza de 119 km/h pe o
porþiune de drum cu limita de 50
km/h. Conducãtorul autoturismului,
Nicu Jenicã Velcu, de 31 de ani, din
Craiova a încercat sã scape oferin-
du-le celor doi poliþiºti suma de 150
lei ca sã nu îi reþinã permisul de
conducere ºi sã nu-l amendeze.
Agenþii de poliþie au refuzat mita
oferitã de conducãtorul auto, au in-
format conducerea IPJ Dolj ºi pe
lucrãtorii Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj, care au preluat cer-
cetãrile, împreunã cu procurorul
desemnat de la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, reuºindu-se prin-
derea în flagrant a lui Velcu, în timp
ce încerca, din nou, sã le dea ºpagã
celor doi agenþi de poliþie. A fost ri-
dicat ºi dus la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, unde a fost audiat
de procurorul de caz, care, la final,
a emis ordonanþã de reþinere pentru
24 de ore pe numele lui, pentru co-
miterea infracþiunii de dare de mitã.
Pe 21 ianuarie a.c., Tribunalul Dolj
a dispus arestarea preventivã pen-
tru 30 de zile a lui velcu, mãsurã
menþinutã ºi de Curtea de Apel Cra-
iova. Dosarul se va judeca la Tri-
bunalul Dolj.

ªoferul fugar, care a accidentat, luna
trecutã, o fetiþã de 1 an ºi 7 luni ºi pe
tatãl acesteia, pe trecerea de pietoni,
în cartierul Brazda lui Novac, a ajuns
în spatele gratiilor. Craioveanul, în vâr-
stã de 33 de ani ºi cu antecedente pe-
nale, având la activ o condamnare la 2
ani de închisoare cu suspendare din
2010, ajutat de trei prieteni, ºi-a dez-

membrat Mercedesul cu care a comis
accidentul, componentele fiind împãr-
þite între ei ºi depozitate în mai multe
spaþii din Craiova, dar ºi în comunele
Leu ºi Cârcea. Împreunã cu ºoferul, au
ajuns dupã gratii ºi amicii sãi, reþinuþi
pentru 24 de ore, cu toþii urmând sã fie
prezentaþi Judecãtoriei Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã.

pere urmele. În baza mandate-
lor emise de instanþã, oamenii
legii au fãcut, marþi, 6 februa-
rie a.c., 11 percheziþii la imo-
bilele în care locuiesc cei pa-
tru, dar ºi în alte locaþii din mu-
nicipiului Craiova, comuna Leu
ºi  comuna Cârcea.  În urma
descinderilor, au fost gãsite ºi
ridicate mai multe pãrþi com-
ponente ale autoturismului im-
plicat în eveniment. Toþi patru
au fost ridicaþi dupã perchezi-
þii, iar în urma audierilor, pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au dispus
continuarea urmãririi penale faþã
de Ionuþ Cristian Manea, sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii
de pãrãsirea locului accidentu-
lui fãrã încuviinþarea organelor
de poliþie, iar faþã de Cãlin Pop,
de 45 ani, din Craiova ºi Mãdã-
lin Floricel, de 38 ani, din Cra-
iova, sub aspectul sãvârºirii in-

fracþiunii de favorizarea fãptui-
torului, în timp ce Marius Vasi-
le, de 35 ani, din comuna Leu,
este acuzat de sãvârºirea infrac-
þiunii de tãinuire. În baza odo-
nanþelor emise de procurorul de
caz, cei patru suspecþi au fost
reþinuþi pentru 24 de ore, fiind
introduºi în Centrul de Reþinere
ºi Arestare Preventivã Dolj.

Autorul accidentului nu este
pentru prima datã dupã gratii.
El a mai fost arestat în anul
2009, pentru un scandal pe
care l-a provocat într-un local
din municipiu. Ionuþ Cristian
Manea  a  fo t s t  condamnat
printr-o hotãrâre rãmasã defi-
nitivã pe 15 martie 2010, la
Curtea de Apel Craiova, la 2 ani
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încerca-
re de 4 ani pentru ultraj contra
bunelor moravuri ºi tulburarea
ordinii ºi liniºtii publice.
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Sindicaliºtii acuzã cã, în pofi-
da promisiunilor, condiþiile din
penitenciare au rãmas la fel. Im-
proprii atât pentru cei care se aflã
în detenþie, cât ºi pentru cei care
lucreazã în închisori. În aceste
condiþii, reprezentanþii Federaþiei
Sindicatelor din Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor
(FSANP) au solicitat un plan de
mãsuri concret, dar ºi un buget
care sã asigure implementarea
acestuia.

„Nu doar deþinuþii, ci ºi per-
sonalul penitenciarelor are drep-
tul la un tratament decent din
partea autoritãþilor. Având în ve-
dere cã ministrul Justiþiei refuzã
dialogul, iar problemele din peni-
tenciare continuã sã rãmânã ne-

Condiþiile de lucru improprii, defici-
tul de personal ºi neplata orelor supli-
mentare nerecuperate sunt principalele
nemulþumiri ale angajaþilor din peniten-
ciare care au anunþat cã în urmãtoarea
perioadã vor declanºa acþiuni de protest.

Mâine, la ora 10.00, reprezentanþii Fede-
raþiei Sindicatelor din Administraþia
Naþionalã a Penitenciarelor (FSANP) vor
fi prezenþi la sediul Ministerului Justi-
þiei, unde îi vor înainta o listã cu reven-
dicãri ministrului Tudorel Toader.

rezolvate, vineri, 09 februarie
2018, la ora 10.00, vom fi pre-
zenþi la sediul Ministerului Justi-
þiei cu o listã de revendicãri pen-
tru ministrul Tudorel Toader”,
atrage atenþia FSANP.

Deficit de personal
de 40%

O altã problemã semnalatã încã
de anul trecut de angajaþii din pe-
nitenciare este deficitul de perso-
nal, care ar fi ajuns la aproape de
40%. Iar sindicaliºtii acuzã faptul
cã „ministrul Justiþiei þine din oc-
tombrie 2017 la sertar Memoran-
dumul privind scoaterea la con-
curs a funcþiilor vacante”. „Având
în vedere cã recenta suplimenta-

re cu 1.000 de funcþii a statelor
penitenciarelor este doar pe hâr-
tie, posturile nefiind bugetate, ce-
rem deblocarea concursurilor ºi
finanþarea posturilor vacante”, se
aratã în comunicatul FSANP.

În plus, sindicaliºtii solicitã pro-
movarea rapidã a proiectului pri-
vind plata orelor suplimentare ne-
recuperate, atrãgând atenþia cã
munca forþatã este interzisã prin
Constituþie. Aceºtia au precizat cã
existã în sistemul penitenciar 15
angajaþi care au efectuat fiecare
aproximativ 500 de ore suplimen-
tare nerecuperate. Practic, au
muncit aproximativ trei luni în
plus, fãrã sã fie plãtiþi.

„Urmare a scandalului provo-
cat de existenþa celor peste un

milion de ore suplimentare nere-
cuperate în ultimii doi ani, minis-
trul Justiþiei a promis în decem-
brie 2017 cã va promova un pro-
iect de act normativ prin care da-
toria Guvernului faþã de persona-
lul din penitenciare sã fie plãtitã,
urmând ca, pe viitor, aceste ore
suplimentare sã fie plãtite la timp.
Cerem, deci, finalizarea ºi trans-
miterea acestui proiect de act nor-
mativ spre aprobare, munca for-
þatã fiind interzisã prin Constitu-
þie”, afirmã aceºtia.

Sindicatele
ameninþã

cu blocarea activitãþii
penitenciarelor

Propuneri se vor face ºi cu pri-
vire la statutul poliþiºtilor de peni-
tenciare, eliminarea discriminãri-
lor ºi disfuncþionalitãþilor din le-
gislaþia salarizãrii ºi pensionãrii, dar
ºi soluþii pentru deblocarea nego-
cierilor colective, aflate la acest
moment într-un impas care poate
duce la un conflict de muncã.

”Nu ne aºteptãm desigur la mi-
nuni. În situaþia în care ministrul
Justiþiei refuzã în continuare dia-

logul, vineri, 9 februarie 2018, va
fi momentul reluãrii protestelor
personalului din penitenciare:
manifestaþii publice la sediul pe-
nitenciarelor, acþiuni în justiþie ºi
refuzul de a efectua ore supli-
mentare pânã la blocarea activi-
tãþii penitenciarelor. Calendarul
urmeazã a fi anunþat”, precizea-
zã sindicatele din penitenciare.

Potrivit unor informaþii proiec-
tul de lege privind Statutul poli-
þistului de penitenciare a fost fi-
nalizat ieri de Ministerul Justiþiei
ºi va fi trimis în Parlament pen-
tru a fi votat.

Federaþia Sindicatelor din Ad-
ministraþia Naþionalã a Penitencia-
relor (FSANP) a înaintat Ministe-
rului Justiþiei propuneri de modi-
ficare a proiectului de Statut, de-
oarece, în opinia sindicaliºtilor
acesta conþine prevederi mult mai
restrictive în ceea ce priveºte
avansarea în carierã a poliþistului
de penitenciare, faþã de actualul
Statut (Legea nr. 293/2204 pri-
vind statutul funcþionarilor publici
cu statut special din sistemul ad-
ministraþiei penitenciare).

RADU ILICEANU

“În acest context, anunþãm
persoanele interesate cã pentru
obþinerea actelor de identitate se
pot adresa cu cereri la ghiºeele
S.P.C.L.E.P. care arondeazã lo-
calitatea acestora de domiciliu,
iar principalele documente care
trebuie sã însoþeascã cererea
pentru obþinerea actului de iden-
titate sunt dupã caz, urmãtoare-
le: actul de identitate deþinut an-
terior, certificatul de naºtere,
certificatul de cãsãtorie/hotãrârea
de divorþ definitivã ºi irevocabi-
lã/certificatul de divorþ, docu-
mentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu, precum ºi
dovada achitãrii taxei de produ-
cere ºi eliberare a actului de iden-
titate”, se menþioneazã într-un
comunicat de presã remis de cã-
tre Direcþia Publicã Comunitarã
de Evidenþã a Persoanelor Dolj.

6.400 de doljeni vor intra
în posesia primul act de identitate

Peste 6.400 de doljeni care vor împlini
vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte în
cursul acestui an la serviciile publice comu-
nitare locale de evidenþã a persoanelor
(S.P.C.L.E.P.), în vederea obþinerii primu-

lui act de identitate, iar unui numãr de pes-
te 40.000 de persoane cu domiciliul pe raza
judeþului Dolj care deþin deja acte de iden-
titate urmeazã sã le expire termenul de va-
labilitate al acestora în anul 2018.

Cãrþi de identitate provizorii
În situaþia în care solicitanþii nu

pot prezenta unul din documente-
le de stare civilã sau nu pot face
dovada adresei de domiciliu, cere-
rile vor putea fi soluþionate prin

eliberarea de cãrþi de identitate pro-
vizorii cu termen de valabilitate de
un an de zile. „În cazul copiilor mi-
nori, cu vârsta cuprinsã între 14
ºi 18 ani, care solicitã eliberarea
unui act de identitate este obliga-
toriu sã fie însoþiþi de unul dintre

pãrinþi sau dupã caz, de reprezen-
tatul legal”, se mai precizeazã în
comunicat. Minorii care împlinesc
vârsta de 14 ani, sunt obligaþi sã
solicite eliberarea actului de iden-
titate în termen de 15 zile de la îm-
plinirea vârstei.

Eliberarea unui nou act
de identitate cu cel mult

180 zile înainte
Contravaloarea actului de iden-

titate (7 lei – cartea de identitate
sau 1 leu – cartea de identitate pro-
vizorie) se poate achita la sediul/în
contul S.P.C.L.E.P. unde se depu-
ne cererea de eliberare a actului de
identitate. „Din aceste consideren-

te, atragem atenþia cetãþenilor aflaþi
în situaþiile expuse sã verifice va-
labilitatea actelor de identitate de-
þinute, iar cei care se încadreazã
în categoria celor ale cãror docu-
mente de identitate vor expira în
acest an, le aducem la cunoºtinþã
cã potrivit prevederilor legale în
vigoare au posibilitatea sã solicite
eliberarea unui nou act de identita-
te cu cel mult 180 zile înainte, dar
nu mai puþin de 15 zile, de expira-
rea actului de identitate deþinut an-
terior”, a mai precizat Ciprian
Bobocicã, directorul executiv al
Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj.

MARGA BULUGEAN

Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...Anul acesta...

Angajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã protesteAngajaþii din penitenciare anunþã proteste



6 / cuvântul libertãþii joi, 8 februarie 2018educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Laszlo Borbely,  fost ministru,
actual Consilier de Stat, a fost pre-
zent, la Craiova , pentru prezentarea
strategiei de Dezvoltare Durabilã a
României, pânã în 2030, fapt pre-
zentat ºi în cotidianul nostru. Con-

Paginile web ale Instituþiilor prefectului
au adoptat un model unitar pentru a facilita
un acces rapid la informaþiile privind princi-
palele servicii de interes pentru cetãþeni. Noul
format este structurat astfel încât sã fie fa-
cilitat accesul tuturor persoanelor la infor-
maþiile care cuprind structurile aflate în
structura Instituþiei prefectului: eliberarea
paºapoartelor simple; gestionarea operaþiu-
nilor privind permisele de conducere; înma-

Universitatea din Craiova, Departamen-
tul de Relaþii Internaþionale, în parteneriat
cu Erasmus Student Network Craiova
(ESN Craiova), organizeazã astãzi, ora
15:00,  cea de-a VII-a ediþie a Galei ESN
Craiova ºi aniversarea a trei ani de la în-
fiinþarea oficialã a Asociaþiei ESN Craio-
va. Evenimentul va avea loc la Amfitea-
trul Drãgan, sala 444, din Clãdirea cen-
tralã a Universitãþii, etajul 2.

În cadrul evenimentului, studenþii
strãini, care beneficiazã de o mobilitate în

Cea de-a VII-a ediþie
a Galei ESN Craiova

Acces mai uºor la
informaþii, la Prefecturã

cadrul programului Erasmus+, vor fi pre-
miaþi pentru implicarea activã în proiecte-
le desfãºurate la Universitatea din Craio-
va, precum ºi pentru participarea la eve-
nimentele organizate de ESN Craiova ºi
Departamentul de Relaþii Internaþionale.

Vor fi premiaþi membrii activi ESN Cra-
iova pentru motivaþia ºi implicarea în or-
ganizarea activitãþilor ESN, precum ºi par-
tenerii ºi sponsorii care au fost un sprijin
de-a lungul timpului. 

MARGA BULUGEAN

tricularea autovehiculelor; eliberarea aposti-
lelor pentru actele administrative. Un alt as-
pect important  este reprezentat de faptul cã
site-urile preiau automat atenþionãrile meteo
emise de cãtre Autoritatea Naþionalã de Me-
teorologie. Noile site-uri sunt disponibile la
adresa de forma: (indicativ judeþ) prefectu-
ra.mai.gov.ro ºi sunt publicate ºi pe http://
gov.ro/ro/guvernul/organizare/prefecturi.

CRISTI PÃTRU

ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu”,ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu”,ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu”,ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu”,ªcoala Gimnazialã „Lascãr Catargiu”,
apreciatã la nivel naþionalapreciatã la nivel naþionalapreciatã la nivel naþionalapreciatã la nivel naþionalapreciatã la nivel naþional

În data de 06.02.2018, ªcoala Gimnazialã „Lascãr
Catargiu” din Craiova a primit vizita domnului Consilier de
Stat, Laszlo Borbely, care , în anii trecuþi, a ocupat funcþii
de demnitate publicã,  în cadrul  Statului Român. Laszlo
Borbely,  în calitatea sa actualã, a þinut sã viziteze una
dintre unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din Craiova,
arãtându-se încântat de cele vãzute.

form programului, Laszlo Borbely a
dorit sã viziteze ºi o ºcoalã de car-
tier, cu elevi aflaþi în anumite situaþii
de risc (rromi; copii cu dizabilitãþi),
cea aleasã fiind ªcoala Gimnazialã
„Lascãr Catargiu” din Craiova.

„La Craiova, am fost
într-o scurtã vizitã, la
ªcoala Gimnazialã
„Lascãr  Catargiu”, una
care m-a încãrcat cu
energie ºi entuziasm.
Este absolut minunat sã
întâlneºti pasiune , pro-
fesionalism , pasiune ºi
dãruire, într-un tânãr
colectiv de dascãli ”, a
precizat Borbely. ªcoala
a fost prezentatã ºi a
lãsat o impresie cât se
poate de bunã , cu tot
ceea ce presupune
aceasta: spirit de echi-
pã, implicarea ºcolarilor
în activitãþi extra-curri-
culare, oferirea de
ºanse egale la educaþia
copiilor cu dizabilitãþi.

„Domnul ministru
ne-a promis cã va reveni
în ºcoala noastrã , apre-
ciind cã suntem un model de dez-
voltare durabilã, unul care va fi pre-
zentat ºi în þarã. La vizita domnului
Borbely, alãturi de elevii noºtri, a fost
prezent ºi Theo Matican, multiplu
campion la ciclism, un exemplu de
reuºitã a muncii tuturor cadrelor
didactice de la ªcoala Specialã
„Sf.Mina” , ªcoala Gimnazialã „De-
cebal” ºi Colegiul Tehnic Energetic

din Craiova. S-a discutat, în timpul
vizitei,  ºi cu elevii implicaþi în pro-
iectul „Un zâmbet pentru viitor” fi-
ind apreciatã implicarea copiilor în
promovarea non-violenþei ºi a non-
discriminãrii.

A fost evidenþiatã, dupã întâlni-
rea cu elevii, Carolina Solomones-
cu, campioanã europeanã la Wus-
hu Kong-fu, cea care a fost provo-

catã  de domnul Borbely la un duel,
cãºtigat, bineînþeles, de eleva noas-
trã. A fost o vizitã binevenitã, care
a arãtat cã avem o activitate cât se
poate de structuratã, pentru a o oferi
o ºcoalã pentru toþi ºi pentru fieca-
re”, a precxizat prof.  Eugenia
Pascu, director al ªcolii Gimnazia-
le „Lascãr Catargiu” din Craiova.

CRISTI PÃTRU
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Programul „11plus1 indepen-
dent/contemporan” are scopul de
a susþine ºi încuraja segmentul pro-
ducþiilor de teatru independent ºi
de dans contemporan. «Publicul
craiovean este expus astfel unor
reprezentaþii culturale alternative,
multe dintre acestea cu impact
educativ, un important aspect fi-
ind faptul cã în Craiova scena de
dans contemporan este inexisten-
tã. „11plus1” aduce la Craiova ar-
tiºti, regizori, coregrafi, dansatori,

Proiectul „1Proiectul „1Proiectul „1Proiectul „1Proiectul „11plus1 independent/contemporan”1plus1 independent/contemporan”1plus1 independent/contemporan”1plus1 independent/contemporan”1plus1 independent/contemporan”
continuã la TNC cu douã producþii din Bucureºticontinuã la TNC cu douã producþii din Bucureºticontinuã la TNC cu douã producþii din Bucureºticontinuã la TNC cu douã producþii din Bucureºticontinuã la TNC cu douã producþii din Bucureºti
Dupã douã spectacole ale unor companii de teatru inde-

pendent ºi douã de dans contemporan prezentate anul tre-
cut, proiectul „11plus1 independent/contemporan” continuã
la Teatrul Naþional Craiova (TNC) cu douã producþii din
Bucureºti. Este vorba despre „Habemus bebe” de Elena
Vlãdãreanu, regia Robert Bãlan (20 februarie) ºi „Lay(ers)”,
de ºi cu Cristina Lilienfeld (27 februarie), ambele urmând sã
fie prezentate de la ora 19.00, în Sala studio „Ion D. Sîrbu”.
Biletele, la preþul de 30 lei (15 lei pentru elevi, studenþi, se-
niori), pot fi achiziþionate de la Agenþia teatralã (tel.
0251.413.677) ºi la 28 lei de pe platforma online.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

actori din toatã þara, creând un
mediu cultural divers, cu un im-
pact pe mãsurã», precizeazã repre-
zentanþii teatrului.

Proiectul continuã ºi pe parcur-
sul acestui an, primul spectacol
urmând sã fie prezentat marþi, 20
februarie: „Habemus bebe” de Ele-
na Vlãdãreanu, regia Robert Bãlan,
un proiect ART NO MORE cu spri-
jinul WASP - Working Art Space and
Production. Este vorba despre un
performance despre experienþa

maternitãþii, despre condiþia feme-
ii-artist, despre confuzie ºi crize,
despre identitate ºi panicã, despre
limite, corp ºi… nutriþie.

A doua reprezentaþie din
„11plus1”, de anul acesta, este un
one-woman show – „Lay(ers)”,
de ºi cu Cristina Lilienfeld (Aso-
ciaþia PETEC), care va fi prezen-
tat pe 27 februarie. „Lay(ers)” a

fost creat în cadrul unei rezidenþe
ArtstNe(s)t la Luxemburg oferite
de Centrul de Culturã „George
Apostu” Bacãu ºi Centre Chore-
graphique Trois C-L ºi a obþinut
Marele Premiu al competiþiei Alt
Concurs Naþional de Coregrafie.
„Spectacolul exploreazã conexiu-
nea dintre piele ca organ ºi ca emo-
þie. Autoarea ne invitã sã meditãm

asupra unor aspecte precum stra-
turile existente pânã la esenþã, ne-
cesitatea exprimãrii corporale, dar
ºi a singurãtãþii (ca motor/proce-
deu al cunoaºterii de sine)”, men-
þioneazã organizatorii. Cristina Li-
lienfeld a studiat coregrafia în ca-
drul UNATC ºi psihologia, cãutând
punctul în care cele douã discipli-
ne se întâlnesc.

Atelierele de creaþie se vor derula la
Secþia de Etnografie a Muzeului Olte-
niei (Casa Bãniei) ºi îºi propun, potri-
vit reprezentanþilor instituþiei, „iniþie-
rea copiilor în cultura tradiþionalã ro-
mâneascã, în expresiile ºi modelele ei,
motiv pentru care participanþii vor be-
neficia de expuneri ºi demonstraþii, atât
pe parcursul desfãºurãrii acestora, cât
ºi în cadrul expoziþiei de bazã a sec-
þiei”. Atelierele vor avea loc pe douã
secþiuni: pentru preºcolari (între orele
10.00-11.30) ºi pentru ºcolarii din în-
vãþãmântul primar (între orele 13.00-
14.30). Înscrieri se pot face la numã-
rul de telefon 0351/444.030 sau direct
la sediul Secþiei de Etnografie (strada
„Matei Basarab” nr. 16).

„Muzeul Olteniei invitã instituþiile de
învãþãmânt doljene sã se înscrie în ca-
drul acestui proiect cultural ºi sã par-

Ateliere de creaþie pentru „Parada
Mãrþiºoarelor”, la Muzeul Olteniei
În perioada 12-16 fe-

bruarie, Muzeul Olteniei
– Secþia de Etnografie, în
colaborare cu Inspectora-
tul ªcolar Judeþean Dolj
ºi cu sprijinul financiar al
Consiliului Judeþean
Dolj, organizeazã ateliere
de creaþie pentru realiza-
rea de mãrþiºoare tradiþi-
onale. Lucrãrile realizate
de participanþi vor fi
prezentate în cadrul expo-
ziþiei temporare „Parada
Mãrþiºoarelor”, ediþia a X-a,
care va fi vernisatã mier-
curi, 28 februarie, ora
11.00, la Casa Bãniei.

ticipe la atelierele creative pentru a afla
povestea unui meºteºug intrat în patri-
moniul UNESCO în anul 2017, a rein-
venta legenda firului alb ºi roºu, agãþat
odinioarã în copacii proaspãt înmugu-
riþi sau purtat de copii ºi fete ca bãnuþ
protector la mâini ºi la gât pentru sã-
nãtate ºi noroc”, este invitaþia fãcutã
de instituþie ºcolilor din Craiova ºi ju-
deþul Dolj. Fiecare instituþie (pre)ºco-
larã trebuie sã îºi procure materialele
necesare confecþionãrii mãrþiºoarelor,
iar pânã în data de 23 februarie va re-
aliza un panou cu maximum 25 de mãr-
þiºoare.

Un juriu format din artiºti plastici ºi
reprezentanþi ai organizatorilor va acor-
da premii. De la fiecare ºcoalã ºi grã-
diniþã se va premia un singur mãrþiºor,
ales dupã criterii de originalitate ºi mã-
iestrie artisticã.

De la începutul lunii, la Galeria ARTA a Uniunii
Artiºtilor Plastici din România – Filiala Craiova s-a
deschis Salonul Municipal de Artã, ce reuneºte pes-
te 60 de lucrãri, îndeosebi picturã, dar ºi graficã,
sculpturã ºi obiect.

Autori sunt aproape 40 de artiºti, mai tineri ºi
consacraþi membri ai filialei: Rozalia Jianu, Miruna
Cãminescu, Gabriel Bratu, Cornelia Petrescu, Ion
Preda, George Pãunescu, Nicolae Predescu, Viorel
Peniºoarã, Iulian Segãrceanu, Lucian Irimescu, Flo-
rin Constantinescu, George Voica, Florin Preda,
Aurora Speranþa, Dan Dimulescu, Cãtãlin Solcanu,

S-a deschis Salonul Municipal de Artã
Valentin Boboc, Gabriel Giodea, Marcel Duþu, Ovi-
diu Bãrbulescu, Lucian Rogneanu, Adrian Bãnicã,
Marcel Voinea, Dardu Rizeanu, Elena Miertescu,
Eugen Dumitru, Stelian Volcinschi, Nistor Mihai,
Silviu Bârsanu, Cristian Dincã, Lucian Ghiþulescu,
Mihail Trifan, Constantin Niculescu, Emilian Popes-
cu, Lidia Mãrgelu, Alexandru Pascu ºi Ana Curcã.

Salonul Municipal de Artã este deschis pânã la
jumãtatea lunii, urmând ca duminicã, 18 februarie,
ora 13.00, la Galeria ARTA sã se deschisã expoziþia
personalã de picturã a artistului Iulian Segãrceanu.
Accesul publicului este liber.
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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

VINERI - 9 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 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
15:20 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Lumea azi
21:30 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
23:50 Telejurnal
00:25 Vorbeºte corect! (R)
00:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
01:30 Politicã ºi delicateþuri (R)
02:20 Ora regelui (R)
03:09 Discover Romania
03:20 Telejurnal (R)
04:10 Adevãruri despre trecut

(R)
04:35 Pulsul zilei (R)
05:30 Pulsul zilei (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Euromaxx (R)
14:40 Starea naþiei (R)
15:05 Starea zilei (R)
15:10 Starea naþiei (R)
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Ieri-Azi-Mâine
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Cãlãreþul zorilor
2012, SUA, Western
22:50 Poate nu ºtiai
23:10 Sânge ºi rãzbunare
2014, SUA, Acþiune, Thriller
01:10 Ieri-Azi-Mâine (R)
02:50 Sânge ºi rãzbunare (R)
2014, SUA, Acþiune, Thriller
04:40 Mic dejun cu un campion

(R)
05:30 Gala Umorului (R)
06:25 Imnul României
06:30 Teleshopping

TVR 2

07:40 John Carter
09:50 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
12:00 Paºii
13:40 Reþeaua de socializare
15:40 Urzeala tronurilor
16:35 Urzeala tronurilor
17:35 Filme ºi vedete
18:05 The Circle
20:00 Templierii
20:55 Prafuri
21:50 Tentaþia seducþiei
23:30 Tovarãºul miliþian
00:05 Molly Hartley: Exorcizarea
01:40 Bãieþii nu plâng niciodatã
03:35 Spielberg

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
20:30 007: Partea lui de

consolare
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
22:30 Viespea verde
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
00:45 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor (R)
2003, SUA, Acþiune, SF
02:30 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

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

07:15 Aventurile lui Tintin:
Secretul Licornului (R)

09:30 La bloc
12:00 Nãscutã ieri (R)
14:15 Clubul guvernantelor (R)
16:15 La bloc
18:30 Suflet neliniºtit
20:30 Sechestraþi în vacanþã
22:15 Wikileaks: A cincea putere

în stat
00:45 Sechestraþi în vacanþã (R)
02:15 Cine A.M.
05:45 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 Atac de Ziua Naþionalã
2016, Franta, SUA, Acþiune
22:00 Furia: Eroi anonimi
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
01:00 Atac de Ziua Naþionalã

(R)
2016, Franþa, 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 In bataia inimii
2015, Turcia
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

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

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

Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Zestrea domniþei Ralu
1972, România, Aventuri, Istoric
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00 Patul lui Procust
2001, Moldova, Dramã, Romantic,

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
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
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
2011, SUA, Comedie, Reality TV
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
00:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!
ÎN conformitate cu prevede-

rile Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, Primãria Comunei Buco-
vãþ, judeþul Dolj, intenþioneazã sã
solicite de la AN “Apele Române”-
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu-
aviz de gospodãrire a apelor pen-
tru realizarea lucrãrii “Construire
pod dalat peste Valea Cosacu în
comuna Bucovãþ, judeþul Dolj”.
Persoanele care doresc sã obþi-
nã informaþii suplimentare sau
care doresc sã transmitã obser-
vaþii, sugestii ºi recomandãri cu
privire la solicitarea avizului de
gospodãrire a apelor pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa:
Primãria Bucovãþ, sat Bucovãþ,
jud.Dolj sau la sediul ABA Jiu: str.
N. Romanescu, nr. 54, Craiova.

PRIMÃRIA comunei Gighera,
cu sediul în localitatea Gighera,
str.Principalã, nr.184, judeþul Dolj,
organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale tem-
porar vacante de: Referent Prin-
cipal, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfãºura la se-
diul Primariei Gighera, astfel: Pro-
ba scrisã în data de 27.02.2018,  ora
09.00; Proba interviu în data de
28.02.2018, ora 09.00. Pentru par-
ticiparea la concurs candidaþii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoare-
le condiþii: studii medii în dome-
niul economic; vechime 5 ani.
Candidaþii vor depune dosarele
de participare la concurs în ter-
men de 5 zile lucrãtoare de la pu-
blicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a la sediul in-
stituþiei. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei comunei Gighe-
ra, telefon/fax: 0251.353.011, E-
mail: gighera@cjdolj.ro.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
ELECTRIC VALCOR SRL ºi IN-

SIDE TECHNOLOGY SRL, anunþã
publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul ,,Con-
struire halã metalicã parter cu des-
tinaþia spaþiu depozitare ºi împrej-
muire teren’’ propus a fi amplasat
în comuna ªimnicu de Sus, T133,
P 20, Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul APM DOLJ, Craiova, str.
Petru Rareº,  nr. 1, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00 – 16.00 ºi
vineri între orele 8.00 – 14,00 ºi la
sediul titularului din Craiova Str.
Dezrobirii, Nr. 145, Bl H26, Sc. 1,
Jud Dolj. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul AGEN-
ÞIEI PENTRU PROTECÞIA ME-
DIULUI DOLJ, str. Petru Rareº, nr
1, Craiova, Dolj, fax: 0251.419035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro.

S.C. GAINA LIBERA SRL anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul: „ÎN-
FIINÞARE FERMÃ AVICOLÃ FREE
RANGE ÎN COMUNA TERPEZIÞA,
tarlaua 89, parcel 207,206/1, judeþul
Dolj” propus a fi amplsat în Comu-
na Terpeziþa,satul Terpeziþa, Secto-
rul Tarlaua 89, parcel 207/206/1, ju-
deþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la se-
diul APM DOLJ, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00 – 16.00 ºi vineri
între orele 8.00 – 14,00 ºi la sediul
titularului din  ºtr. Eroilor Nr.1 Cra-
iova, judeþul Dolj. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la sediul
AGENÞIEI PENTRU PROTECÞIA
MEDIULUI DOLJ, str. Petru Rareº,
nr 1, Craiova, Dolj, fax: 0251.419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

S.C. METAL LEMN SA, anun-
þã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul:
„Restaurare imobil, schimbare de
destinaþie din cinematograf în ho-
tel la etajele superioare, spaþii co-
merciale ºi alimentaþia publicã la
parter ºi subsol ºi modificãri inte-
rioare ºi exterioare” propus a fi
amplasat în municipiul Craiova,
str. a. I. Cuza nr. 3. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM DOLJ, Craio-
va, str. Petru Rareº,  nr 1, în zilele
de luni pânã joi, între orele 8.00 –
16.00 ºi vineri între orele 8.00 –
14,00 ºi la sediul titularului din Cra-
iova , B-dul Decebal, Nr. 85, jude-
þul  Dolj. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul AGENÞIEI
PENTRU PROTECÞIA MEDIULUI
DOLJ, str. Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, Dolj, fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

TUDOROIU FLORIAN anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii
Plan Urbanistic Zonal: PENTRU
‘CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4+5

R
+6

R
RETRAS CU DESTINAÞIA DE LO-
CUINÞE COLECTIVE CU SPAÞII CO-
MERCIALE LA PARTER (PARÞIAL)
ªI PARCARE LA DEMISOL, IN STR.
DR. N. IONESCU SISEªTI, NR. 1A,
MUN. CRAIOVA, JUD. DOLJ. Publi-
cul interesat este invitat sã transmitã
observaþii/ sugestii în scris pe adresa
Primãriei Municipiului Craiova, depar-
tamentul Urbanism, pânã la data de
26 februarie 2018. Documentaþiile sunt
expuse ºi disponibile la sediul Primã-
riei Muncicipiului Craiova, din str. A.I.
Cuza, nr. 7 ºi pe site-ul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova: primariacraiova.ro.
Informaþii suplimentare la telefon:
0251/ 416.235. int.332.
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INFORMARE

Primãria Comunei Scaeºti, judeþul Dolj, telefon 0251/
447.007, solicitã de la Administraþia Naþionalã Apele Române
Dolj, aviz de gospodãrire a apelor/aviz de amplasament pentru
desfãºurarea activitãþii de TALUZARE (CONSOLIDARE)
ULIÞÃ CIMITIR VALEA LUI PÃTRU în sat Valea lui Pãtru,
comuna Scaeºti, judeþul Dolj.

Ca rezultatat al procesului de producþie vor rezulta perma-
nent urmãtoarele ape uzate menajere ce se vor evacua în pârâul
Argetoaia, dupã ce au fost epurate prin staþiile de epurare Saeºti
ºi Valea lui Pãtru.

Aceastã solicitare de aviz este conformã cu prevederile
Legii apelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Persoanele care doresc sã obþinã informaþii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menþionatã.

Persoanele care doresc sã transmitã observaþii, sugestii ºi
recomandari se pot adresa solicitantului sau la  tel. 0732/
908.893- Mateescu Mihaela- primar,  dupã data de 12.02.2018
(data estimatã la care se va transmite solicitarea de aviz).

Anunþul tãu!
SC  NITELA IMPEX SRL cu se-

diul în CRAIOVA, titular al proiectului
REALIZARE PLATFORMÃ BETONA-
TÃ DE TIP RUTIER ªI IMPREJMUIRE
TEREN anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj: proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii adecvate, în
cadrul  procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi/sau de
evaluare adecvatã, proiect propus a
fi amplasat în strada IONEL TEODO-
REANU nr. 4 H , Craiova, jud. Dolj. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul autoritãþii competen-
te pentru protecþia mediului APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în
zilele luni-joi între orele 800-1630 ºi vi-
neri orele 800-1400, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet office@ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/observaþii la pro-
iectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, pânã la data de  15.02.2018.

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.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercialã
angajeazã electricieni
pentru reparaþii insta-
laþii de ridicat. Telefon:
0722/376.755.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
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 cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea Po-
dului 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 arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. 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 in-
travilan, cadastru fãcut
la 10 km de Craiova
sau schimb cu garso-
nierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar enci-
clopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vînd plãci ondulate az-
bociment 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 lo-
curi fixe, piele ecologi-
cã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.

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 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.

Joi, 8 februarie 2018

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

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria 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, cu-
verturã plusatã grena pt
pat ºi 2 pt. fotolii nefolo-
site – 120 lei, covor per-
san 220x 210, 2 apo-
metre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.

Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz SOMEª -
3 ochiuri, cuptor
45x95x80 cmp, hotã
electricã total 250 lei ºi
chiuvetã pentru bucã-
tãrie din fontã - 60 lei.
Telefon: 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. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þuicã de prunã.
Telefon: 0765/291.623.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori 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.

MULÞUMIRI
ªana ºi Olguþa Gugilã
mulþumesc din suflet
tuturor celor care le-au
fost alãturi în dureroa-
sele clipe ale despãr-
þirii de dragul lor fiu ºi
soþ DAN GUGILÃ. Toa-
te gândurile bune ºi
urãri de sãnãtate prie-
tenilor ºi cunoscuþilor
ce le-au fost sprijin.

PIERDERI
PIERDUT carnet de
student eliberat de
UMF Craiova pe nu-
mele Matei Roberto
Mario. Se declarã nul.
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Chiar dacã a fãcut praf meciul
din sferturile de finalã ale Cupei
României, de acum un an, dintre
Universitatea Craiova ºi Dinamo,
de la Severin, fiind la un pas sã fie
linºat de fanii olteni, împãcaþi doar
de deznodãmântul jocului, Ovidiu
Haþegan a fost delegat la ambele
derby-uri Craiova - Dinamo din
acest campionat. În meciul tur,
arbitrul arãdean l-a eliminat degea-
ba pe Zlatinski, dupã Costache s-a
zgâriat singur pentru a pãrea cã
bulgarul umplut de sânge. Totoda-
tã, arbitrul anti-ªtiinþa n-a dictat
penalty în douã faze clare, când
Romera l-a bruscat pe Burlacu în
careu ºi când Katsikas l-a lovit pes-
te picioare pe Bãluþã. ªi la duelul
de duminicã, din retur, Haþegan a
fluierat într-o singurã direcþie, de
la început pânã la final. Gustavo a
fost faultat clar în minutul 8 de
Nedelcearu, dar nu s-a dictat ni-
mic. În minutul 35, Mitriþã a fost
lovit cu sãlbãticie de Monroy, care
a primit decât galben. În repriza
secundã, Gustavo a fost împiedi-
cat de Nistor chiar sub ochii lui
Haþegan, dar acesta a fãcut semn
ca jocul sã continue, spre stupe-
facþia tuturor. Au mai fost multe
alte faze de „ciupeli” din partea lui
„Hoþegan”, dar aceste trei situaþii
au fost evidente ºi la judecarea lor
ulterioarã la diverse posturi TV toa-
tã lumea a convenit cã Universita-
tea a fost dezavantajatã. Maniera
lui Haþegan i-a încurajat pe dina-
moviºti sã joace la intimidare, pes-
te limita regulamentului fãrã frica
unor repercusiuni, iar trecerea cu

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova a disputat ieri al doilea
amical de pregãtire al anului, îm-
potriva unei alte formaþii de Liga
a III-a, Atletic Bradu. Pe terenul
sintetic de la Aripile, echipa lui
Cornel Papurã s-a impus cu 2-0,
prin „dubla” lui Markovic din pri-
ma reprizã, vârful de 17 ani ra-
tând ºi un penalty. În prima repri-
zã, pentru satelitul ªtiinþei au evo-

Handbalistele de la SCM Craio-
va ºi HCM Vâlcea se întâlnesc as-
tãzi, în Sala Polivalentã, de la ora
17,30 (în direct la TVR HD), în
cadrul etapei a 15-a din Liga Flori-
lor. Este un derby pentru locul 2,
formaþia vâlceanã, pregãtitã de Relu
Roºca, având 3 puncte avans în faþa
elevelor lui Bogdan Burcea ºi Du-
mitru Berbece. Acesta din urmã a
prefaþat duelul de astãzi astfel: „Sta-

Dupã ce a mai prejudiciat grav încã o datã Universitatea,
arãdeanul a fost delegat la un meci din optimile Champions

League, datoritã influenþei lui Vassaras la UEFA

Markovic a scuturatMarkovic a scuturatMarkovic a scuturatMarkovic a scuturatMarkovic a scuturat
Bradu de douã oriBradu de douã oriBradu de douã oriBradu de douã oriBradu de douã ori

luat: L. Popescu – Ion, Spahija,
Constantinescu – Borþa, Petre,
Dinu, Trocan – Frãsineanu, Mar-
kovic, Trancã. În repriza a doua
au evoluat: L. Popescu – Ion, Spa-
hija, Vlãdulescu – Creþ, Cioima-
ru, Ilie, Albãstroiu – Ciuticã, Zbo-
na, Nichifor. În primul amical din
2018, Universitatea II Craiova a
dispus cu 11-0 de liderul Ligii a
IV-a Gorj, Petrolul Bustuchin.

SCM Craiova – HCM Rm. Vâlcea,
derby pentru locul 2, în Polivalentã

rea de spirit în cadrul echipei este
bunã dupã victoria cu Brest. Sunt
problemele medicale mai vechi la
Cristina Zamfir Florianu, care nu
este într-o formã atât de bunã cum
a arãtat pânã în urmã cu câteva
meciuri. Pentru noi acesta va fi al
zecelea meci în 2018, iar pentru
Vâlcea al cincelea. Vâlcea este o
echipã în formã, cu jucãtoare teh-
nice, cu antrenori buni. Pentru noi

este un meci de ºase puncte. O vic-
torie ne-ar duce pe locul doi, o în-
frângere ne-ar putea face sã cãdem
pe locul patru. Nu cred cã acest
meci va fi decisiv pentru locul doi,
se mai pot întâmpla multe, dar pen-
tru liniºtea echipei noastre ar fi ex-
traordinar sã câºtigãm“. Secundul
echipei craiovene a vorbit ºi despre
meciul cu Brest, de sâmbãta trecu-
tã. „La 15-11 pentru ele nu mã mai
aºteptam sã întoarcem soarta me-
ciului, dar iatã cã fetele au avut pu-
terea sã revinã. Ca sportiv, am ju-
cat în multe sãli în lume, dar nu am
întâlnit aºa atmosferã cum a fost în
ultimele minute ale partidei de sâm-
bãtã. Simþeam cum tremurã sala, ºi
banca pe care stãteam noi parcã tre-
pida. A fost ceva de vis!“

Dupã meciul cu Vâlcea, pentru
handbalistele Craiovei urmeazã de-
plasarea în Danemarca, pentru me-
ciul decisiv pentru calificarea în
sferturile Cupei EHF, contra lui
Randers, programat duminicã, de
la ora 15. Formaþia din Bãnie are
nevoie de o remizã pentru a se ca-
lifica în faza urmãtoare.

Gicã Popescu: „Craiova a pierdut ºansa de-a câºtiga din cauza arbi-
trajului. Craiova a fost net superioarã. a dominat meciul. Pãcat de aceste
greºeli venite din partea unuia considerat cel mai bun din România”

Ion Crãciunescu, în gsp: „Acest Haþegan nu se mai comportã
ca un arbitru, de fapt, el nu mai e arbitru, a devenit doar un instru-
ment! Sã nu dai tu douã penalty-uri atât de clare ºi sã nu vezi cã
intrarea lui Monroy e de roºu, atunci... Te închini, efectiv”

Sorin Cârþu, în comentariul meciului, la Look: „Haþegane,
du-te bã ºi tu la corner sã dai cu capul!”

vederea de cãtre CCA a acestor
„erori” îl încurajeazã ºi pe arbitrul
din Arad sã-ºi continue japca. Mai
mult, dupã aceastã nouã prestaþie
horror, Haþegan a fost delegat la
un meci din optimile Champions
League. Aroganþa absolutã a celor
care-l manevreazã pe Haþegan ar
fi sã-l trimitã ºi la meciul de pe 1
martie de la Craiova, Universitatea
– Dinamo, în sferturile Cupei Ro-
mâniei. În plus, faptul cã Haþegan
nu este pedepsit, ba chiar este pre-
miat pentru arbitrajul constant anti-
Craiova îi încurajeazã ºi pe ceilalþi
arbitri sã ia decizii în defavoarea
alb-albaºtrilor, fãrã teama cã ar
putea fi penalizaþi.

Gicã Popescu: „Craiova n-a
câºtigat la Dinamo din cauza

arbitrajului”
Universitatea nu trezeºte niciun

fel de respect conducãtorilor CCA,
fiind umilitã prin aceste delegãri
constante ale lui Haþegan la meciu-
rile cu Dinamo. Clubul din Bãnie
nu are nici nume grele în condu-
cere, pentru a impune respect, pen-
tru ca arbitrilor sã le fie mãcar jenã,
dacã nu fricã, sã-i fure pe alb-al-
baºtri, dar nici oameni „din sistem”
sau foºti arbitri, pentru a beneficia
de protecþie. În condiþiile în care
niciun personaj din cadrul clubului
din Bãnie nu a luat poziþie imediat
dupã meci, erorile de arbitraj din
ªtefan cel Mare au fost semnalate
de Gicã Popescu, care a înfierat
maniera lui Haþegan. ”Craiova a
pierdut ºansa de-a câºtiga din ca-
uza arbitrajului. Craiova a fost net

superioarã. a dominat meciul. Pã-
cat de aceste greºeli venite din par-
tea unuia considerat cel mai bun
din România. Universitatea a arã-
tat foarte bine duminicã, jucãtorii
au alergat foarte mult. Le-a lipsit
însã Bãluþã. Craiova este una din-
tre echipele care se va bate la cam-
pionat” a spus „Baciul”.  Este a
doua oarã când Gicã Popescu este
vehement în reacþie publicã dupã
nedreptãþi care li se întâmplã alb-
albaºtrilor, dupã ce l-a „tras de
urechi” pe selecþionerul Contra,
fiindcã nu i-a folosit deloc pe Bã-
luþã ºi Bancu în amicalele cu Tur-
cia ºi Olanda.

Reacþia lui Marcel Popescu a
venit abia la douã zile dupã meci ºi
n-a fost prea convingãtoare: „La
orice meci cu Dinamo, Haþegan
iese din nou la rampã. Ce sã bã-
nui?! Cã am vãzut... Nu am argu-

mente care sã ateste altceva. Când
vede culoarea roºie, vede culoarea
Elveþiei. Are alergie la alte culori”.

Becali: „Pe Craiova îi furã arbitrii
ca pe proºti”

Într-o intervenþie televizatã, Gigi
Becali i-a ironizat pe craioveni pen-

tru cã sunt prejudiciaþi constant de
deciziile de arbitraj. „În loc sã-i
supere cã-i furã arbitrii ca pe proºti,
în continuu ºi ei sunt supãraþi pe
ce vorbeºte Becali. Luaþi-vã, bã, de
arbitrii cã vã furã în fiecare meci.
Puteaþi avea 7-8 puncte în plus” a
spus finanþatorul FCSB.
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