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- E ºtiut Popescule,
ai gurã mare, ai burtã
mare.
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Adrian Iliuþã Grigorie, tâ-
nãrul de 25 de ani, din Balº,
care a lovit cu capul în faþã
un poliþist din Pieleºti, ar fi
vrut sã nu mai fie judecat la
Judecãtoria Craiova. Pe 17 ia-
nuarie a.c. s-a înregistrat la
Curtea de Apel Craiova cere-
rea de strãmutare a dosaru-
lui în care este judecat pen-
tru ultraj, iar ieri, instanþa a
luat act cã inculpatul ºi-a re-
tras cererea.
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Un nou premier, Mateusz Mo-
rawiecki, o remaniere guverna-
mentalã, pentru înlãturarea unor
miniºtri prea vocali în relaþiile cu
UE, toate acestea înaintea unei
întâlniri cu Jean Claude Juncker,
la 9 ianuarie a.c., ºi, bineînþeles,
consensul cã „Bruxelles-ul ºi Var-
ºovia” nu sunt în rãzboi, cum lã-
sase sã se înþeleagã un purtãtor
de cuvânt al preºedintelui CE. La
20 decembrie 2017, vicepreºedin-
tele CE, Frans Timmermans, pre-
zent ºi acesta la dineul din 9 ia-
nuarie, anunþase „cu inima grea”
cã va cere Consiliului (statelor
membre) sancþiuni contra unei
þãri, care a adoptate 12 legi liti-
gioase, lovind independenþa justi-
þiei, procedura putând priva Polo-
nia de dreptul la vot la Bruxelles.

Încã un caz de gripã, al patrulea din acest sezon, a fost
confirmat în judeþul Dolj, în urma examenului de labo-
rator. În plus, numãrul total al persoanelor diagnosti-
cate cu infecþii acute ale cãilor respiratorii ºi pneumo-
nii a crescut considerabil, comparativ cu sãptãmâna tre-
cutã. La nivel naþional, alte opt persoane au murit, în
ultimele zece zile, din cauza virusului gripal, numãrul
deceselor ajungând la 16. Niciuna dintre cele opt per-
soane care au murit nu era vaccinatã antigripal.
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Parlamentul dezbate în ºedinþã
comunã raportul Comisiei
privind alegerile din 2009

Parlamentul ar urma sã se reu-
neascã luni în ºedinþã comunã pen-
tru a dezbate raportul Comisiei de
anchetã privind alegerile preziden-
þiale din anul 2009, au declarat,
ieri, surse pentru MEDIAFAX, pre-
cizând cã raportul a fost deja trans-
mis Birourilor permanente reunite.
Pe ordinea de zi a ºedinþei plenului
reunit care ar urma sã aibã loc luni
este înscris raportul Comisiei de
anchetã privind organizarea alege-
rilor din anul 2009, dar ºi depune-
rea jurãmântului de cãtre deputatul
PSD Oana Florea, aleasã membru
în Comisia parlamentarã pentru con-
trolul SRI, au precizat surse parla-
mentare, pentru MEDIAFAX. Potri-
vit surselor citate, Birourile perma-
nente ale Camerei ºi Senatului au
fost convocate astãzi, la ora 11:00.

Cod galben de ninsori abundente
Meteorologii au emis un cod gal-

ben de ninsori abundente pentru re-
giunile din nordul, nord-estul ºi cen-
trul þãrii, atenþionarea fiind valabi-
lã de asearã, de la ora 18.00, pânã
astãzi, la ora 17.00. În intervalul
menþionat, în toate zonele de munte
va ninge, iar în regiunile nord-esti-
ce, nordice ºi centrale, treptat vor
predomina ninsorile. Local în Car-
paþii Orientali, precum ºi în nordul
Moldovei, Maramureº ºi în estul
Transilvaniei, cantitãþile de precipi-
taþii vor atinge 15...20 l/mp ºi se va
depune strat nou de zãpadã. Înce-
pând cu primele ore ale zilei de as-
tãzi, vântul se va intensifica în cea
mai mare parte a Moldovei, cu viteze
de 45…55 km/h, dar ºi pe crestele
montane, unde temporar vor fi rafale
de 65…70 km/h, informeazã Admi-
nistraþia Naþionalã de Meteorologie
(ANM). Mai ales pe parcursul zilei
de azi intensificãri temporare ale
vântului se vor semnala ºi în regiu-
nile sudice, sud-estice ºi centrale, cu
viteze în general de 50…55 km/h.
Conform reprezentanþilor Inspecto-
ratului General pentru Situaþii de
Urgenþã (IGSU), peste 800 de pom-
pieri cu 340 mijloace tehnice sunt
pregãtiþi sã intervinã în sprijinul po-
pulaþiei ºi autoritãþilor publice lo-
cale din judeþele Bistriþa-Nãsãud,
Botoºani, Harghita, Maramureº,
Mureº, Neamþ ºi Satu Mare, aflate
sub avertizare cod galben de ninsori
abundente ºi vânt puternic.
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Macron ºi Corsica!Macron ºi Corsica!Macron ºi Corsica!Macron ºi Corsica!Macron ºi Corsica!
Deplasarea preºedintelui francez, Emmanu-

el Macron, în Corsica, marþi ºi miercuri, a fost
doritã de liderii naþionaliºti, Gilles Simeoni ºi
Jean-Guy Talamoni, câºtigãtori ai alegerilor te-
ritoriale de anul trecut, ºi instalaþi în fruntea
instituþiilor reprezentative din insula meditera-
neanã, una din cele 26 de regiuni ale Franþei,
cu 330.000 de locuitori. Liderii naþionaliºti do-
reau deschiderea unui „dialog veritabil”, pentru
viitorul insulei, mai exact recunoaºterea „ca-
racterului politic al chestiunii corsicane”. În
subsidiar, asta însemnând rãspunsul la o serie
de revendicãri: menþionarea specialã a insulei
în Constituþie, statut de largã autonomie (fis-
calã, legislativã), co-oficializarea limbii corsi-
cane, statut de rezidenþã, reconciliere urmatã
de amnistie pentru „prizonierii politici”. Mai întâi
Emmanuel Macron a spus cã „limba corsicanã
trebuie prezervatã ºi dezvoltatã”. Celelalte do-
leanþe, nesoluþionate, ar putea potenþa violenþe,
ce au marcat istoria recentã. Emmanuel Ma-
cron a evitat cu fermitate orice compromis, de
la o margine la alta a vizitei. Participând la dez-
velirea unei plãci comemorative, la Ajaccio, în

omagiul fostului prefect, Claude Erignac, asa-
sinat de un comando naþionalist în urmã cu 20
de ani, Emmanuel Macron a dat un semnal,
îndeosebi prin discursul sãu ferm, fãrã eschi-
ve, lipsit de nuanþe, considerat de liderii naþio-
naliºti „rãzbunãtor”. În timpul discursului, a
privit spre Gilles Simeoni, 51 de ani, fostul avo-
cat al lui Yvan Colonna, condamnat pe viaþã,
devenit acum preºedinte al Consiliului Execu-
tiv al Corsicãi, atunci când afirma „o crimã nu
se apãrã, nu se explicã”. Adresa era directã.
Naþionalistul Gilles Simeoni are o istorie intere-
santã: avea 8 ani în 1975, când tatãl sãu, în
fruntea unor agricultori, a ocupat o fermã viti-
colã, pentru a nu permite atribuirea de stat, de
terenuri viticole, refugiaþilor din Algeria. Edmond
Simeoni a fost condamnat la cinci ani de închi-
soare. Singura concesie fãcutã de preºedintele
Emmanuel Macron: posibilitatea ca insula Cor-
sica sã fie menþionatã în Constituþie, la revizui-
rea acesteia, menþiune consideratã „inutilã ºi
periculoasã” pentru Republicã, în presa din
Hexagon. Departe de a-i fi liniºtit pe liderii naþi-
onaliºti, aceºtia refuzând cu impoliteþe invitaþia

la dejunul oficial, Emmanuel Macron s-a arãtat
„surd” la toate doleanþele exprimate, fie cã vi-
zau o eventualã reformã fiscalã, în legãturã cu
aceasta avertizând cã antreneazã o reducere
echivalentã a importantelor subvenþii, Corsica
beneficiind, ca ºi alte regiuni, de transferul unei
pãrþi din TVA, fie cã era vorba de alte doleanþe.
Emmanuel Macron a uimit realmente asistenþa,
inclusiv presa francezã, prin inflexibilitatea sa,
deplasarea fiind consideratã de liderii naþiona-
liºti „o ocazie ratatã”. Mesajul sãu a fost clar:
Republica este dispusã sã ajute comunitatea
insulei sã-ºi construiascã un viitor, cu condiþia
renunþãrii la ruine sterile. Un alt dialog între Paris
ºi insulã este greu de întrevãzut, dar din suita
preºedintelui a fãcut parte ºi fostul ministru de
Interne, Jean Pierre Chevement, o persoanã care
nu a lãsat prea bune amintiri în Corsica. ªi nu
întâmplãtor. „Cei care doresc despãrþirea insu-
lei Corsica de Republicã”, aluzie discretã la
Catalonia, „greºesc”, a spus Emmanuel Ma-
cron. De altfel, „Ouest France” pune accentul,
cum trebuie: „Insula are un statut pe care nicio
regiune metropolitanã nu îl poate revendica”.

MIRCEA CANÞÃR

Ministrul Sãnãtãþii, Sorina Pin-
tea, a declarat cã personalul medi-
cal din sistemul de sãnãtate va avea
creºteri de la 70 la 170%, astfel un
medic primar va ajunge sã câºtige
net, de la 1 martie, peste 9.000 de
lei, în timp ce medicii legiºti vor
primi chiar ºi 4.000 de euro. “De la
1 martie 2018, salariile medicilor ºi
asistenþilor medicali cresc la nivelul

Premierul Viorica Dãncilã a precizat,
ieri, înaintea ºedinþei de Guvern, cã va fi
introdusã obligaþia persoanelor juridice din
sistemul public, dar ºi din sectorul privat,
care au peste 50 de salariaþi, sã aibã în
structura de personal un expert în egali-
tate de ºanse. Dãncilã a precizat cã se va
crea, totodatã, ºi un instrument legal prin
care violenþa în familie sã fie drastic des-
curajatã, introducându-se în legislaþie ca
poliþistul sã aibã dreptul de a acþiona ime-
diat pentru protejarea victimei ºi înlãtura-
rea agresorului.

Premierul a fãcut aceste declaraþii în
legãturã cu Legea privind combaterea violenþei în
familie, discutatã în ºedinþa de Guvern. „Am ce-
rut în ºedinþa de Guvern precedentã ca adoptarea
Legii privind combaterea violenþei în familie sã fie

Sorina Pintea, ministrul Sãnãtãþii: Un medic primar va ajunge
la un salariu net de peste 9.000 de lei lunar, fãrã sporuri

salariilor de bazã stabilite pentru anul
2022. În acest context, începând
cu 1 martie 2018, salariile de bazã
ale medicilor ºi asistenþilor medicali,
salariile brute, vor creºte faþã de
luna ianuarie cu salariile cuprinse
între 70 ºi 173 la sutã. Astfel încât
un medic primar din unitãþi sanitare
clinice are un salariu de bazã net în
decembrie 2017 de 3.939, în ianua-

rie 4.108 lei, iar în martie 9.106.
Aceste salarii nete nu au cuprinse
sporurile acordate pentru orele de
gardã ºi pentru condiþii. Acestea pot
dubla salariul net”, a declarat Sori-
na Pintea, în cadrul unei conferinþe
de presã.

De cele mai mari creºteri, în
schimb, vor beneficia medicii legiºti
ºi cei de anatomie patologicã, ei ajun-
gând la un salariu brut de 4.000 de
euro, dupã o creºtere de 71%. Mi-
nistrul Sãnãtãþii a explicat cã asis-
tenþii medicali cu studii superioare
vor avea o majorãri de aproximativ
1.200 de lei, adicã, de la 1.800 de
lei cât câºtigau în decembrie 2017
vor ajunge la peste 3.000 de lei, la 1
martie 2018. De asemenea, nici în
cazul lor, aceste majorãri nu cuprind
ºi sporurile de turã, de sãrbãtori le-
gale ºi de condiþii, care pot dubla
aproape salariul.

De creºteri vor beneficia ºi in-
firmierele care vor primi un salariu
net peste 2.500 de lei, de la 1.200
de lei. “Medicii rezidenþi vor bene-
ficia de o creºtere salarialã semnifi-

cativã, iar pânã la intrarea în vigoa-
re a acestor creºteri vor beneficia
de burse de rezidenþiat. Începând
cu 1 martie 2018, salariile de bazã
brute vor creºte între 151 ºi 287 la
sutã în funcþie de specialitate. Un
medic rezident anul I are în prezent
un salariu brut de 1.985 de lei. Dupã
creºterea salarialã va avea 5.700 de
lei brut, astfel încât ajunge în anul
VI cu un cuantum de 7.900 de lei
brut. Medicii rezidenþi pot obþine
venituri suplimentare prin orele de
gardã, având în vedere cã ei pot fi
incluºi la cerere în linie de gardã.
Tot de la 1 martie, medicii rezidenþi
vor beneficia de norma de hranã”,
a explicat ministrul Sãnãtãþii.

Nici medicii de familie nu sunt
uitaþi, chiar dacã sunt finanþaþi din
bugetul CNAS, aceºtia vor avea o
creºtere a punctului de la 4,8, la
5,82, de la 1 aprilie, atunci când se
vor semna contractele cadru. Punc-
tul se aplicã fie pe numãrul de pa-
cienþi, fie pe numãrul de servicii,
iar cu ajutorul lui se calculeazã sa-
lariile medicilor de familie.

Viorica Dãncilã: Angajatorii cu peste 50 de salariaþi
sunt obligaþi sã aibã un expert în egalitate de ºanse

urgentatã ºi azi (ieri, n.r.) avem pe ordinea de zi
acest proiect de la ministerul Muncii. Avem de
rezolvat douã probleme importante: vrem ca în
cazurile de violenþã domesticã poliþistul sã aibã

dreptul de a acþiona imediat pentru pro-
tejarea victimei ºi înlãturarea agresoru-
lui. Aceastã mãsurã va putea fi aplicatã
în cazuri de pericol iminent la adresa
securitãþii ºi sãnãtãþii victimei”, a spus
Dãncilã, care a arãtat cã procedura le-
galã e prevãzutã în actul normativ.

Ea a menþionat cã, în al doilea rând,
se intenþioneazã ca în România egalitatea
de ºanse între femei ºi bãrbaþi sã fie efectiv
asiguratã. „Vom introduce obligaþia per-
soanelor juridice din sistemul public, dar
ºi din sectorul privat, care au peste 50 de
salariaþi, de a avea în structura de perso-

nal un expert în egalitate de ºanse. Nu urmãrirm sã
încãrcãm birocraþia cu noi funcþii. Vrem ca aceas-
tã sarcinã a experþilor sã fie exercitatã în mod activ
ºi util”, a spus Dãncilã.
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Interesantul „joc” al VInteresantul „joc” al VInteresantul „joc” al VInteresantul „joc” al VInteresantul „joc” al Varºoviei!arºoviei!arºoviei!arºoviei!arºoviei!
MIRCEA CANÞÃR

Un nou premier, Mateusz Morawie-
cki, o remaniere guvernamentalã,
pentru înlãturarea unor miniºtri prea
vocali în relaþiile cu UE, toate aces-
tea înaintea unei întâlniri cu Jean
Claude Juncker, la 9 ianuarie a.c., ºi,
bineînþeles, consensul cã „Bruxelles-
ul ºi Varºovia” nu sunt în rãzboi, cum
lãsase sã se înþeleagã un purtãtor de
cuvânt al preºedintelui CE. La 20 de-
cembrie 2017, vicepreºedintele CE,
Frans Timmermans, prezent ºi aces-
ta la dineul din 9 ianuarie, anunþase
„cu inima grea” cã va cere Consiliu-
lui (statelor membre) sancþiuni con-
tra unei þãri, care a adoptate 12 legi
litigioase, lovind independenþa justi-
þiei, procedura putând priva Polonia
de dreptul la vot la Bruxelles. Cã Un-
garia anunþase, prin Viktor Orban, un

„veto”, în situaþia supunerii la vot, se
cunoaºte. Declanºarea art. 7 din Tra-
tatul de la Lisabona calificat drept
„armã nuclearã” pentru reformele
judiciare, materializate, care au pus
justiþia polonezã sub control politic,
au iritat la maximum liderii PiS. Care
au ridicat tonul la Frans Timmer-
mans, vicepreºedintele CE, reamin-
tindu-i cã este numit ºi nu ales. ªi nu
este altceva decât un fost eurodepu-
tat social-liberal, din partea unui par-
tid care nu reprezintã mai mult de
5,7% la nivelul electoratului olandez.
O asemenea atitudine belicoasã, nu
mai oferise vreo þarã membrã a UE.
Mateusz Morawiecki un fost bancher
anglofon, familiarizat cu dialogul ra-
finat, s-a despãrþit chiar de ºeful di-
plomaþiei poloneze, înlocuit cu univer-

sitarul Jacek Czaputowicz. Cu toate
acestea, agenda reuniunii parlamen-
tare de la Strasbourg, de deunãzi, pre-
vedea o rezoluþie de condamnare a
violãrii statului de drept, de guvernul
de la Varºovia, ºi o altã rezoluþie de
denunþare a alianþei guvernamentale
PSD-ALDE, aflatã la putere, la Bucu-
reºti, pentru slãbirea prerogativelor
DNA. Rezultatul? Nici o discuþie de-
spre Polonia, doar demisia vicepreºe-
dintelui PE, polonezul Ryszard Czar-
necki, membru PiS, pentru insulta-
rea unui compatriot, din PPE. Sigur
cã, în spatele uºilor închise din Par-
lamentul European, se fac ºi se des-
fac jocuri politice, combinaþii între di-
feritele grupuri parlamentare, ºi nu
de datã recentã, sigur cã Polonia are
un statut aparte în UE, din moment

ce Donald Tusk este preºedintele Con-
siliului Europei, dincolo de proastele
sale relaþii cu PiS, neomiþând o clipã
cã este... polonez. Cã Washingtonul
ºi-a „exprimat”, recent, decepþia la
decizia preºedintelui polonez, Andrezj
Duda, de a promulga o controversatã
lege privind Shoah-ul, riscând o crizã
diplomaticã, iminentã, cu Israelul,
este de luat în seamã. Oricum, nedu-
merirea care stãruie este urmãtoa-
rea: deºi Platforma Civicã ºi PiS, din
Polonia, sunt în relaþii reci, antago-
niste, este greu de crezut europarla-
mentarii lor s-ar fi pretat la ceea ce
am vãzut cã au fãcut unii de-ai noºtri.
Fiindcã polonezi chiar ºtiu ce este ace-
la interes naþional. ªi cine crede cã
avem mulþi prieteni la Bruxelles ºi
Strasbourg se amãgeºte.

Consilierii municipali au apro-
bat, în ºedinþa din aceastã lunã, do-
cumentaþia tehnicã pentru încã un
lot de nouã blocuri care urmeazã
sã fie reabilitate termic cu fonduri
europene. Fiecare bloc a fost ana-
lizat anterior de un expert autori-
zat, care a stabilit ce trebuie fãcut
în fiecare caz în parte ºi de câþi
bani este nevoie.

Cea mai micã intervenþie pleacã
de la suma de 620.000 de lei, cât a
fost calculatã pentru blocul U2,
situat de pe strada Tehnicii. În
funcþie de lucrãrile care se fac în
interior, deºi este vorba tot de un
bloc cu patru etaje, se ajunge ºi la
sume mai mari, în medie de
640.000 de lei, cum este cazul blo-
curilor 1, 2 ºi 3, de pe strada Gri-
gore Pleºoianu. Pentru grupul de
trei imobile, tot cu patru etaje, de
pe Calea Bucureºti – blocurile O
7, O8 ºi O10 – investiþiile urcã la
700.000 de lei, chiar puþin mai
mult. Blocurile U7 ºi U9 de pe Ca-
lea Bucureºti, singurele cu opt eta-
je, au nevoie de o investiþii de apro-

Nouã blocuri din cartierul Lãpuº vor fi reabilitate termic
ªapte blocuri cu patru etaje ºi douã cu opt etaje, construite
în anul 1983, vor fi reabilitate termic în cursul acestui an.
Primãria Craiova urmeazã sã depunã cererea de finanþare

pentru asigurarea unui procent de 60%, fonduri europene,
din valoarea eligibilã a lucrãrilor. Dupã caz, investiþiile au fost

calculate între 600.000 de lei ºi 1,4 milioane de lei.

ximativ 1,4 milioane de lei.

Balcoanele cu termopane
ale locatarilor, date jos

Din documente rezultã cã nici
un bloc nu are afectatã structura
de rezistenþã. S-a constatat cã imo-
bilele se încadreazã în categoria de
risc seismic IV – risc foarte scã-
zut – ºi nu necesitã, prin urmare,
lucrãri mai ample de consolidare.

În schimb, toate imobilele au
probleme cu faþada, balcoanele ºi
acoperiºul. Deºi majoritatea loca-
tarilor ºi-au închis balcoanele în
termopane, experþii spun cã aces-
tea nu sunt nici pe departe con-
forme cu standardele de eficienþã
energeticã în vigoare ºi cã, în con-
tinuare, se pierde cãldurã. În plus,
nu asigurã izolarea fonicã ºi nu
prezintã siguranþã la incendiu. Ma-
joritatea asociaþiile de proprietari
au solicitat ca, totuºi, aceste bal-
coane sã fie pãstrate aºa cum
sunt, dar specialiºtii spun cã nu
ar fi o idee bunã. Dacã s-ar men-
þine, nu s-ar obþine efectul dorit,

de reducere cu 40% a costurilor
cu încãlzirea locuinþei.

Acoperiºurile nu au autorizaþie
de construire

O altã problemã o ridicã faþa-
dele. La nici unul din blocuri nu
s-au fãcut pânã acum lucrãri de
reparaþii, astfel cã pereþii exteriori
sunt degradaþi, cu tencuiala des-
prinsã. Experþii au constat ºi cã

zidurile exterioare sunt perforate,
în urma amenajãrilor fãcute de
locatarii care ºi-au montat centrale
termice ºi instalaþii de aer condi-
þionat. Dupã ce au terminat cu
montajul, nu au mai refãcut aºa
de bine peretele, aºa cã, prin
aceste rosturi, se pierde aerul cald
din interior, iar eficienþa energeti-
cã este scãzutã.

La toate blocurile, acoperiºul
are nevoie de intervenþii. Experþii
au observat cã lucrãrile la înveli-
tori au fost fãcute de locatari în
regie proprie, fãrã autorizaþie de
construcþie. În lipsa unui proiect,
þigla sau bucãþile de tablã au fost
montate pe niºte structuri de lemn
mai ieftine, care nu au proprietãþi
ignifugate ºi, deci, nu prezintã si-
guranþã în cazul în care ar izbucni
un incendiu. În plus, muncitorii
nu au fost atenþi la îmbinarea stâl-
pilor de lemn ºi se poate crede cã,
din acest motiv, acoperiºurile blo-
curilor nu sunt nici rezistente la
manifestãri extreme ale vremii, la
vânturi puternice sau furtuni.

Lucrãrile trebuie sã fie gata
în 6 luni

Cu mici diferenþe, soluþiile ofe-
rite de experþi sunt aproximativ

aceleaºi. În privinþa faþadelor, spe-
cialiºtii au propus ca pereþii exte-
riori sã fie îmbrãcaþi cu panouri de
tip sandwich, cu miez de spumã
poliuretanicã de grosimea a 5 cm.
Balcoanele vor fi ele închise închi-
se cu tâmplãrie performantã, cu
rama din PVC în sistem pentaca-
meral, iar acoperiºurile refãcute
prin izolarea plafonului superior –
soluþia minimã. De asemenea, în
pachetul de lucrãri este inclusã ºi
izolarea termicã a plafonului de la
parter ºi, la cerere, schimbarea in-
stalaþiilor de utilitãþi – conducte de
apã rece, caldã sau canalizare –
precum ºi înlocuirea interfoanelor.

Lucrãrile de reabilitare termicã
trebuie sã fie realizate în termen
de ºase luni, iar eºalonarea inves-
tiþiei – în doi ani. În privinþa cos-
turilor, se menþin în vigoare pro-
centele din anii precedenþi: 60 %
din costurile eligibile, fonduri eu-
ropene; 40%, bani acoperiþi de
cãtre autoritãþi ºi locatari – partea
locatarilor fiind calculatã în raport
cu nivelul de venit al fiecãrei fami-
lii. Experþii spun cã, dupã termi-
narea lucrãrilor, se va asigura o
economie de 40% la consumul de
energie termicã.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Pe rolul Curþii de Apel Craiova
s-a înregistrat, pe 17 ianuarie a.c.,
o cerere de strãmutare a dosarului
formulatã de Adrian Iliuþã Grigo-
rie, tânãrul de 25 de ani, din Balº,
judeþul Olt, judecat pentru ultraj,
la Judecãtoria Craiova. Instanþa
programase pentru ieri judecarea
cererii de strãmutare, numai cã,
Grigorie ºi-a retras cererea: „Ia act
cã petentul Grigorie Iliuþã Adrian
ºi-a retras cererea de strãmutare
formulatã. Definitivã. Pronunþa-
tã în ºedinþã publicã”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului (IPJ) Dolj, joi, 21 sep-
tembrie 2017, la ora 3.50, poliþiºtii
Secþiei 5 Poliþie Pieleºti au fost
anunþaþi de un localnic cã s-a pro-

Cei patru bãrbaþi reþinuþi în cazul eveni-
mentului rutier produs pe 20 ianuarie, pe bu-
levardul Dacia, din Craiova, în care un bãr-
bat de 37 de ani ºi fetiþa lui, de 1 an ºi 7 luni,
au fost rãniþi de un ºofer care a fugit, au
fost prezentaþi, joi searã, Judecãtoriei Cra-
iova cu propunere de arestare preventivã.
Instanþa a admis propunerea pentru doi din-
tre inculpaþi, ºoferul fugar, Ionuþ Cristian
Manea, de 33 de ani, acuzat de pãrãsirea
locului accidentului fãrã încuviinþarea orga-
nelor de poliþie, ºi Mãdãlin Floricel, de 38 de
ani, acuzat de favorizarea fãptuitorului fiind
arestaþi preventiv pentru 30 de zile.

Laurenþiu Cãlin Pop, de 45 de ani, a fost
plasat în arest la domiciliu pe o duratã de 30
de zile, iar Marius Vasile, de 35 de ani, acuzat
de tãinuire, a fost plasat sub control judiciar
pentru 60 de zile: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria Craiova. Dis-
pune arestarea preventivã a inculpatului Ma-
nea Cristian Ionuþ pe o duratã de 30 de zile,
începând cu data de 07.02.2018 pânã la data

Reprezentanþii IPJ Dolj
au anunþat cã, în cursul zi-
lei de ieri, poliþiºti din ca-
drul Secþiei Rurale 12 Da-
neþi, cu sprijinul lucrãtori-
lor Poliþiei Oraº Bechet ºi
reprezentanþi ai Ocolului Sil-
vic Dãbuleni, au organizat
o acþiune pentru prevenirea
ºi combaterea tãierilor ºi
deþinerii ilegale de material
lemnos în comunele dolje-
ne Apele Vii ºi Celaru.  Poli-
þiºtii Secþiei Rurale 12 Da-
neþi au fãcut, în cadrul ac-
þiunii, 5 percheziþii la domi-
ciliile unor persoane bãnui-
te de tãiere, sustragere ºi
deþinere ilegalã de material
lemnos, astfel cã au descoperit ºi au ridi-
cat în vederea confiscãrii cantitatea de 5,5
mc de lemne a cãrei provenienþã nu a putut

Descinderi la suspecþi
de furturi de lemne

Începe al doilea proces în care este inculpatÎncepe al doilea proces în care este inculpatÎncepe al doilea proces în care este inculpatÎncepe al doilea proces în care este inculpatÎncepe al doilea proces în care este inculpat
olteanul care a agresat un poliþist doljeanolteanul care a agresat un poliþist doljeanolteanul care a agresat un poliþist doljeanolteanul care a agresat un poliþist doljeanolteanul care a agresat un poliþist doljean

Adrian Iliuþã Grigorie, tânãrul de 25 de ani,
din Balº, care a lovit cu capul în faþã un poliþist
din Pieleºti, ar fi vrut sã nu mai fie judecat la
Judecãtoria Craiova. Pe 17 ianuarie a.c. s-a
înregistrat la Curtea de Apel Craiova cererea
de strãmutare a dosarului în care este judecat
pentru ultraj, iar ieri, instanþa a luat act cã in-
culpatul ºi-a retras cererea. În plus, Tribuna-
lul Olt a respins, miercuri, 7 februarie a.c.,
contestaþia lui Grigorie împotriva hotãrârii prin

care Judecãtoria Balº a dispus începerea pro-
cesului în cel de-al doilea dosar în care este
inculpat, pentru tâlhãrie calificatã. Pe 21 sep-
tembrie, anul trecut, Grigorie, împreunã cu un
amic, Cãtãlin ªerban, au tâlhãrit angajatul unui
cazinou din Balº, de unde au fugit cu 4.500 lei,
s-au urcat în BMW-ul înmatriculat în Franþa al
lui Grigorie ºi au pornit spre Craiova, numai
cã, la Pieleºti, au provocat un accident ºi au
fost prinºi de poliþiºtii doljeni.

dus un eveniment rutier, dupã ce
un autoturism BMW a ieºit de pe
ºosea ºi i-a lovit maºina, care era
parcatã în faþa porþii. La adresa
indicatã a fost trimis un echipaj de
poliþiºti, aceºtia stabilind cã un au-
toturism BMW înmatriculat în
Franþa, condus pe DN 65 de Adri-
an Iliuþã Grigorie, a derapat ºi a
lovit un alt autoturism ºi mai multe
utilaje agricole ce se aflau în afara
pãrþii carosabile. ªoferul a fost
testat cu aparatul etilotest rezultând
o concentraþie de 0,87 mg/l alcool
pur în aerul expirat, ºi pentru cã,
atât el, cât ºi pasagerul, Cãtãlin
ªerban, de 24 ani, din oraºul Balº,
Olt, se manifestau violent, au fost
imobilizaþi ºi, în timp ce se depla-
sau cãtre sediul secþiei, Grigorie l-
a lovit cu capul în zona feþei pe

agentul principal Sorin George
Cepoi, provocându-i leziuni serioa-
se. Cei doi tineri au fost duºi la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, fiind audiaþi pe tot par-
cursul zilei, mai ales cã, înainte de
a ajunge în Dolj, comiseserã o tâl-
hãrie la un cazinou din Balº (SC
Intergalactic Jackpot SRL), în ace-
eaºi noapte, de unde au sustras prin
ameninþare ºi acte de violenþã, fo-
losindu-se de un dispozitiv care
genera ºocuri electrice, suma de
4.500 lei. Grigorie a fost reþinut
pentru 24 de ore, iar pe 22 sep-
tembrie a fost arestat pentru 30 de
zile, în timp ce Cãtãlin ªerban a
fost predat poliþiºtilor IPJ Olt pen-
tru continuarea cercetãrilor în do-
sarul tâlhãriei (ajungând ºi el dupã
gratii). Pe 12 octombrie s-a înre-

gistrat la Judecãtoria Craiova do-
sarul în care Grigorie este judecat
pentru ultraj, iar douã zile mai târ-
ziu, pe 16 octombrie, la Judecãto-
ria Balº s-a înregistrat dosarul în a
fost trimis în judecatã, alãturi de
Cãtãlin ªerban, pentru tâlhãrie ca-
lificatã ºi port sau folosire fãrã
drept de obiecte periculoase.

Dacã procesul de la Craiova
este în curs de judecare, în cel de-
al doilea dosar abia miercuri, 7 fe-
bruarie a.c., a rãmas definitivã ho-
tãrârea de începere a procesului,
dupã ce Tribunalul Olt a respins

contestaþia formulatã de Adrian
Iliuþã Grigorie: „respinge contesta-
þia formulatã de contestatorul in-
culpat GRIGORIE ILIUÞÃ
ADRIAN, împotriva încheierii nr.
252 pronunþatã la data de
06.12.2017 de judecãtorul de ca-
mera preliminara din cadrul Jude-
cãtoriei Balº, ca nefondatã. Defi-
nitivã. Pronunþatã în Camera de
consiliu, azi data de 7.02.2018 la
Tribunalul Olt”. Urmeazã sã fie
stabilit primul termen de judecatã
ºi în acest dosar, ambii inculpaþi
fiind în arest preventiv.

ªoferul fugar din Brazda lui
Novac, arestat pentru 30 de

de 08.03.2018 inclusiv. (...) Dispune aresta-
rea preventivã a inculpatului Floricel Mãdã-
lin pe o duratã de 30 de zile, începând cu data
de 07.02.2018 pânã la data de 08.03.2018
inclusiv. (...) Dispune luarea mãsurii arestu-
lui la domiciliu a inculpatului Pop Laurenþiu
Cãlin pe o duratã de 30 zile, de la data de
07.02.2018 pânã la data de 08.03.2018 in-
clusiv. (...) Dispune luarea mãsurii preventive
a controlului judiciar faþã de inculpatul Vasi-
le Toma Marius pe o duratã de 60 de zile,
începând cu data de 07.02.2018, pânã la data
de 07.04.2018, inclusiv”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei.

Reamintim cã cei patru doljeni au fost
reþinuþi marþi seara, dupã ce, în acest caz,
au fost fãcute 11 percheziþii, în Craiova,
dar ºi în comunele Leu ºi Cârcea, în urma
cãrora oamenii legii au descoperit Merce-
desul cu care Ionuþ Cristian Manea a co-
mis accidentul, fãcut bucãþi. Ca sã-ºi aco-
pere urmele, Manea, ajutat de cei trei prie-
teni, a dezmembrat autoturismul.

fi doveditã. Oamenii legii au constatat pa-
tru infracþiuni ºi au aplicat douã sancþiuni
contravenþionale conform Legii 171/

2010 privind stabilirea ºi sancþi-
onarea contravenþiilor silvice, în
valoare de 6.000 lei. În cadrul
acestor activitãþi, poliþiºtii au -
controlat 8 autovehicule ºi au
condus la sediul poliþiei 7 per-
soane. Totodatã, pe parcursul
cercetãrilor au fost identificate
ºi douã persoane suspectate de
sãvârºirea de infracþiuni silvice.
Este vorba despre Alexandru I.,
de 19 ani, respectiv Rãzvan N.,
de 22 de ani, ambii din comuna
Celaru, sat Marotinu de Sus, ju-
deþul Dolj, faþã de care sunt con-
tinuate cercetãrile, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.
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În ultima sãptãmânã, în ju-
deþul  Dolj ,  s-au înregistrat
1.300 cazuri de infecþii acute
ale cãilor respiratorii superioa-
re, 550 cazuri de pneumopatii
acute ºi 19 cazuri clinice de
gripã în ambulatoriu, din care
un caz a fost confirmat la exa-
menul de laborator cu virus gri-
pal tip B.

Numãrul total al cazurilor de
viroze respiratorii ºi gripã înre-
gistrat în aceastã sãptãmânã
(1.869) este crescut faþã de va-
loarea înregistratã în sãptãmâ-
na anterioarã (1.339 cazuri),
dar se încadreazã în limitele
sezonului. Ponderea spitalizãri-
lor din numãrul total de cazuri
a fost 20,43%.

Încã un caz de gripã, al patrulea din acest
sezon, a fost confirmat în judeþul Dolj, în
urma examenului de laborator. În plus, nu-
mãrul total al persoanelor diagnosticate
cu infecþii acute ale cãilor respiratorii ºi
pneumonii a crescut considerabil, compa-

rativ cu sãptãmâna trecutã. La nivel naþi-
onal, alte opt persoane au murit, în ulti-
mele zece zile, din cauza virusului gripal,
numãrul deceselor ajungând la 16. Niciu-
na dintre cele opt persoane care au murit
nu era vaccinatã antigripal.

Peste 30.000 de doljeni
au fost vaccinaþi

antigripal
Pânã în prezent în judeþul Dolj

au fost vaccinate 30.481  de per-
soane. În total s-au primit 35.695
de doze de vaccin: prima tranºã
– 472 doze, primite în 30 octom-
brie 2017 ºi a doua tranºã –
35.223 doze, primite în 6 decem-
brie 2017 care s-au repartizat uni-
tãþilor vaccinatoare.

Având în vedere debutul la ni-
vel naþional a circulaþiei virusu-
lui gripal, specialiºtii recomandã
continuarea vaccinãrii antigripa-
le la nivelul cabinetelor medicilor
de familie, în special pentru per-
soanele din categoriile la risc re-

comandate de Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii.

În categoriile la risc intrã per-
soanele cu vârsta cuprinsã între
6 luni ºi 64 de ani în evidenþã cu
afecþiuni medicale cronice pul-
monare, cardiovasculare, meta-
bolice, renale, hepatice, neurolo-
gice, diabet zaharat, obezitate,
astm sau virusul imunodeficien-
þei umane; gravide; medici, ca-
dre sanitare medii ºi personal
auxiliar, atât din spitale, cât ºi din
unitãþile sanitare ambulatorii, in-
clusiv salariaþi ai instituþiilor de
ocrotire (copii sau bãtrâni) ºi ai
unitãþilor de bolnavi cronic, care
prin natura activitãþii vin în con-
tact respirator cu pacienþii sau
asistaþii; persoane, adulþi ºi co-
pii, rezidente în instituþii de ocro-
tire socialã precum ºi persoane
care acordã asistenþã medicalã,
socialã ºi îngrijiri la domiciliu per-
soanelor la risc înalt; toate per-
soanele cu vârsta egalã sau pes-
te 65 de ani.

Ministerul Sãnãtãþii:
Nu este vorba despre

o epidemie
De la începutul sezonului

2017-2018 au fost înregistrate
16 decese confirmate cu virus
gripal, din care 11 tip A, subtip
(H1)pdm09 ºi 5 tip B, faþã de 21
în sezonul precedent, din care 19
cu virus gripal tip A, subtip H3,
1 cu A(H1)pdm09 ºi 1 tip A, ne-

subtipat, potrivit Centrului Naþi-
onal de Supraveghere ºi Control
a Bolilor Transmisibile.

Autoritãþile sanitare susþin cã,
deocamdatã, nu este vorba de-
spre o epidemie, anul trecut fi-
ind înregistrate 22 de decese din
cauza virusului gripal. În acest
moment mai sunt disponibile pes-
te 135.000 doze de vaccin. Mi-
nistrul Sãnãtãþii, Sorina Pintea, a
susþinut cã mãsuri de carantinã
sunt necesare doar acolo unde
sunt focare, iar în spitale ar tre-
bui limitat numãrul vizitatorilor.

„În acest moment nu putem
spune cã în România avem o
epidemie de gripã, ci doar o cir-
culaþie mai intensã a virusului gri-
pal ºi se încadreazã în limitele sta-
bilite de cãtre Organizaþia Mon-

dialã a Sãnãtãþii. Avem 16 persoa-
ne decedate din cauza virusului
gripal, iar anul trecut, în aceastã
perioada, am avut 21 de persoa-
ne. Sunt 16 decese confirmate de
laborator. Sezonul de gripã, din
pãcate, la noi s-a deschis mai târ-
ziu, dar mi-au confirmat specia-
liºtii cã nu avem o epidemie, ci
focare locale la Iaºi, la Bucureºti,
la Institutul Marius Nasta avem
opt cazuri înregistrate. Domnul
profesor Streinu Cercel spunea cã
aceste focare se vor prelungi pânã
în una aprilie, deci, în continuare
trebuie sã ne luãm mãsurile de si-
guranþã”, a declarat ministrul Sã-
nãtãþii.

Pânã în prezent, au fost vacci-
nate în toatã þara aproximativ
800.000 de persoane.

Reprezentanþii ABA Jiu au dat
curs invitaþiei reprezentanþilor ISU
Dolj care, pentru atingerea obiec-
tivelor ºi o abordare cât mai apli-
catã a problematicii privind func-
þiile  de sprijin ºi colaborarea între
instituþii pentru eficientizarea în
prevenirea ºi gestionarea situaþii-
lor de urgenþã, au dorit sã arate
ºefilor centrelor operative de la
comune cum aratã dotarea unui
Centru de Intervenþie Rapidã de la
„Ape”. Mai exact, personalul ABA
Jiu a prezentat invitaþilor echipa-
mentele aflate în dotarea instituþiei
pentru prevenirea inundaþiilor ºi
riscurilor asociate, intervenþii la
poluãri accidentale.

CIR-ul ABA Jiu la nivelul jude-

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

ABA Jiu ºi ISU Dolj colaboreazã pentru
prevenirea situaþiilor de urgenþã

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu a gãz-
duit sãptãmâna aceasta unul dintre cursu-
rile de instruire a personalului cu atribu-
þii în domeniul situaþiilor de urgenþã din

administraþia publicã localã, activitate
desfãºuratã în aceastã perioadã de Cen-
trul Zonal de Pregãtire de Protecþie Civi-
lã Craiova.

þului Dolj este amplasat în punct-
cheie, astfel încât echipele de in-
tervenþie sã se poatã deplasa la lo-
cul unui eveniment în decurs de
o orã ºi jumãtate – timp de reac-
þie „bun”.

Investiþie pentru intervenþia
în situaþii de urgenþã

Centrul de Intervenþie Rapidã
a ABA Jiu a fost dotat cu materi-
ale ºi mijloace pentru intervenþia
în situaþii de urgenþã generate de
inundaþii ºi poluãri accidentale:
diguri gonflabile, maºini de um-
plut saci, pontoane cu motor, pal-
planºe metalice, palpanºe metali-
ce ºi dispozitiv de bãtut palplan-
ºe, tractoare cu remorcã, siste-

me de iluminat pe timp de noapte,
motostivuitor, laborator mobil,
trailere poluare, sistem raclaj, sis-
tem river cât pentru mãsurare vi-
tezã ºi debit.

Investiþia aceasta a fost posi-
bilã prin proiectul „WATMAN –
Sistem informaþional pentru ma-
nagementul integrat al apelor –
etapa I”, Axa Prioritarã 5 – „Im-
plementarea infrastructurii adec-
vate de prevenire a riscurilor na-
turale în zonele cele mai expuse
la risc”, Domeniu major de inter-
venþie 1 – „Protecþia împotriva
inundaþiilor”.

Cu acest prilej a fost explicat
de cãtre ºeful CIR modul de in-
tervenþie ºi folosire a fiecãrui
material ºi mijloc aflat în dotare.
Astfel, reprezentanþii primãriilor
aflaþi ieri la sediul CIR al ABA Jiu
au putut afla detalii despre creº-
terea capacitãþii de intervenþie în
caz de calamitãþi naturale, siste-

mele decizionale modernizate pen-
tru acþiunile operative din timpul
ºi dupã producerea inundaþiilor;
Optimizarea controlului în coor-
donarea exploatãrii construcþiilor
hidrotehnice; date hidrologice
îmbunãtãþite ºi integrate prin co-

lectarea de mai multe date în sec-
þiunile de râu unde nu existã în
acest moment staþii hidrologice;
prognoza mai precisã a viiturilor
ºi a poluãrilor într-o perioadã
scurtã de timp, prin folosirea da-
telor colectate.
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Soluþia de platã contactless a
cãlãtoriilor direct în mijloacele de
transport din Sibiu a fost implemen-
tatã de Banca Comercialã Româ-
nã, în parteneriat cu Global Pay-
ments ºi Tursib ºi în colaborare cu
Telekom Romania. Astfel, înce-
pând din aceastã sãptãmânã, toate
mijloacele de transport ale socie-
tãþii locale de transport, Tursib,
dispun de câte douã validatoare de
platã, prin care oricine îºi poate
achita cãlãtoria prin simpla apro-
piere a cardului bancar contactless
(Mastercard sau Visa), indiferent
de banca emitentã a cardului. “In-
troducerea acestei soluþii presupu-
ne o normalitate, în condiþiile în
care peste 50% din piaþa de car-
duri este contactless, iar plãþile
contactless au devenit ceva firesc
în comportamentul utilizatorilor de
carduri. Acestea se extind astfel ºi
cãtre alte servicii din activitatea
cotidianã a fiecãrora dintre noi, aºa
cum este transportul public. Sun-
tem bucuroºi cã existã o aseme-
nea deschidere la Sibiu ºi ne dorim
extinderea sistemului cãtre alte
mari oraºe. Noi suntem pregãtiþi
sã-l implementãm. Vom investi în
continuare în programul integrat
Smart City ºi suntem convinºi cã,
alãturi de partenerii noºtri Global

Pe ansamblul Uniunii Europene,
ratele de creºtere pentru UE ºi pen-
tru zona euro au depãºit estimãrile
formulate anul trecut, continuân-
du-se tranziþia de la redresarea eco-
nomicã la expansiune. Se estimea-
zã cã economiile din UE ºi din zona
euro au crescut cu 2,4% în 2017,
cel mai rapid ritm de creºtere din

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Creºterea explozivã a consumului privat
a determinat mãrirea volumului de importuri”

S-a spart gheaþa... a început Sibiul. Urmeazã Craiova?!

Cãlãtorii pot plãti direct cu cardulCãlãtorii pot plãti direct cu cardulCãlãtorii pot plãti direct cu cardulCãlãtorii pot plãti direct cu cardulCãlãtorii pot plãti direct cu cardul
în mijloacele de transport în comunîn mijloacele de transport în comunîn mijloacele de transport în comunîn mijloacele de transport în comunîn mijloacele de transport în comun

Orice posesor de card bancar, cu facilitate
contactless, indiferent de banca emitentã din
România sau din strãinãtate, va putea sã-ºi achi-
te imediat cãlãtoria în Sibiu, prin simpla apro-
piere a cardului de aparatele disponibile în mij-

loacele de transport Tursib, în mediu deplin
securizat. Sibiul devine astfel primul oraº din
România care introduce un sistem care poate fi
folosit de orice posesor de card contactless
Mastercard/VISA. Craiova aºteaptã la rând...

Payments, Mastercard, Visa ºi Te-
lekom România, soluþiile de platã
avansate vor transforma viaþa ro-
mânilor într-o viaþã mai bunã. Spe-
rãm  sã continuãm ºi cu alte ora-
ºe, cum ar fi Craiova, Timiºoara,
Cluj...”, a declarat Dana Demetri-
an, Vicepreºedinte Retail & Priva-
te Banking BCR.

Mastercard va continua
sã colaboreze

ºi cu alte autoritãþi locale
Sistemul de platã contactless din

mijloacele de transport Tursib este
extrem de simplu: cãlãtorii trebuie
sã apropie cardul bancar contac-
tless de validatoarele din autobu-
ze, dupã care vor primi imediat

înºtiinþarea de realizare a tranzac-
þiei. „Parteneriatul dintre Master-
card ºi Tursib a început în mai
2011, când, în premierã europea-
nã, plata cãlãtoriilor în transportul
public din Sibiu s-a putut face con-
tactless, doar prin intermediul car-
durilor Mastercard. În tot acest
timp, peste 20% dintre cãlãtori s-
au convins cã e mai simplu sã îºi
achite titlul de cãlãtorie cu un card
Mastercard. Urmãrim cu interes
evoluþia acestei verticale de accep-
tare pe viitor ºi apetitul sibienilor
pentru plata cu cardul în transpor-
tul public. Mastercard, în calitate
de lider în tehnologie, va continua
sã colaboreze atât cu autoritãþile
locale, cât ºi cu mediul privat pen-

tru a descoperi ºi implementa, îm-
preunã, modalitãþi de a îmbunãtãþi
viaþa locuitorilor ºi pentru a identi-
fica soluþii smart de eficientizare a
activitãþilor administrative”, a de-
clarat Gabriel Ghiþã, VP, Business
Development, Mastercard Central
and Eastern Europe.

„Visa investeºte constant
în dezvoltarea unor noi soluþii”

Sistemul propus de BCR ºi Glo-
bal Payments la Sibiu a fost con-
struit având la bazã arhitectura de
funcþionare reglementatã de Mas-
tercard ºi VISA, astfel încât orice
card emis oriunde in lume sub în-
semnele celor douã organizaþii sã
poatã fi utilizat pentru plata cãlãto-
riilor. “Aceastã soluþie de platã con-
tactless face experienþa de a cãlã-
tori mai rapidã, mai simplã ºi mai

sigurã pentru toatã lumea, inclusiv
pentru turiºtii strãini care viziteazã
oraºul Sibiu. Visa investeºte con-
stant în dezvoltarea unor noi solu-
þii pentru a accelera ºi a îmbunã-
tãþi experienþa de platã din trans-
portul public la nivel internaþional,
cum ar fi Soluþiile Globale de
Transport Visa. Ne bucurãm cã ºi
Sibiul beneficiazã de avantajele
importante pe care le aduce siste-
mul de platã contactless, aºa cum
se întâmplã în metropole precum
Londra, ºi ne menþinem angaja-
mentul de a susþine adoptarea plã-
þilor contactless în transportul pu-
blic de cãtre deþinãtorii de carduri
Visa ºi în alte oraºe mari din Ro-
mânia”, a declarat Cãtãlin Creþu,
director general pentru România,
Croaþia, Malta ºi Slovenia în ca-
drul Visa.

Creºterea economicã s-a accelerat în România, în
2017, PIB-ul real fiind estimat sã înregistreze o cifrã
record în perioada post-crizã – 6,7% creºtere. Principalul
motor al creºterii a fost consumul privat, sprijinit indirect
de reducerile de taxe ºi creºterile salariale din sectorul
public ºi privat. Dupã o perioadã de scãdere în 2016,
investiþiile totale au început din nou sã creascã în 2017,
însã într-un ritm mai lent, datorat în principal scãderii
serioase a investiþiilor publice pentru al doilea an la rând.
Creºterea explozivã a consumului privat a determinat
mãrirea volumului de importuri, acest lucru fãcând ca
exporturile nete sã acþioneze ca o frânã în calea creºterii
PIB-ului real, în ciuda creºterii relativ puternice a expor-
turilor pe ansamblu. Acestea sunt principalele concluzii
ale previziunilor economice intermediare de iarnã, publi-
cate de Comisia Europeanã miercuri, 7 februarie.

ultimul deceniu. De asemenea, se
estimeazã cã aceste rezultate soli-
de se vor menþine pentru întreaga
UE ºi pentru zona euro în 2018 cu
o ratã de creºtere de 2,3% ºi res-
pectiv de 2,0% în 2019. „Econo-
mia Europei a intrat în 2018 cu o
sãnãtate solidã. În zona euro se
înregistreazã o ratã de creºtere care

n-a mai fost atinsã de dinainte de
criza financiarã. Nivelul ºomaju-
lui ºi al deficitelor continuã sã sca-
dã, iar investiþiile cresc în sfârºit
într-un ritm simþitor. Creºterea eco-
nomicã este, la rândul sãu, mai
echilibratã decât era acum un de-
ceniu ºi poate deveni mai durabi-
lã, cu condiþia sã continuãm re-
formele structurale inteligente ºi
politicile bugetare responsabile. Nu
vom avea mereu aceastã ºansã de
reformã care ni s-a oferit acum:
acum este momentul sã luãm deci-
ziile ambiþioase de care este nevo-
ie pentru a consolida uniunea eco-
nomicã ºi monetarã”, a subliniat
Pierre Moscovici, comisarul pen-
tru afaceri economice ºi financia-
re, impozitare ºi vamã, a afirmat:

Previziunile intermediare
vor examina evoluþia anualã

ºi trimestrialã a PIB-ului
Previziunile economice europe-

ne intermediare se bazeazã pe o
serie de ipoteze tehnice referitoare

la evoluþia cursurilor de schimb, a
ratelor dobânzilor ºi a preþurilor
produselor de bazã, întemeiate pe
informaþiile disponibile pânã la data
de 26 ianuarie 2018. În ceea ce
priveºte celelalte date care au fost
avute în vedere în scopul formu-
lãrii previziunilor, s-a þinut cont de
informaþiile disponibile pânã la data
de 30 ianuarie 2018. Din acest an,
Comisia Europeanã va reveni la
publicarea, în fiecare an, a douã
seturi de previziuni cuprinzãtoare

(în primãvarã ºi în toamnã) ºi a
douã seturi de previziuni interme-
diare (în iarnã ºi în varã), în locul
celor trei (iarnã, primãvarã ºi toam-
nã) pe care le-a publicat în fiecare
an începând din 2012. Previziuni-
le intermediare vor examina evo-
luþia anualã ºi trimestrialã a PIB-
ului ºi evoluþia inflaþiei, pentru anul
în curs ºi anii urmãtori, pentru toa-
te statele membre ºi pentru zona
euro, precum ºi datele agregate la
nivelul UE.
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Viniciu Moroianu s-a nãscut
la Bucureºti, într-o familie de mu-
zicieni, activitatea sa artisticã în-
sumând peste 900 de apariþii sce-
nice, în recitaluri, concerte came-
rale ºi ca solist cu orchestra
(aproape 30 de titluri, inclusiv ro-
mâneºti). Reputatul pianist este
membru fondator al Societãþii Ro-
mâne Mozart (1991). De aseme-
nea, a fost distins cu Premiul Co-
legiului Criticilor Muzicali din Ro-
mânia (1981) pentru interpretarea
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Dupã ce, sãptãmâna trecutã, a prezentat Concertul nr. 2
de Serghei Rahmaninov, Filarmonica „Oltenia” propune spre
audiþie, astã-searã, de la ora 19.00, o altã lucrare a compozi-
torului, considerat „ultimului mare romantic”. De data aceas-
ta, în program figureazã Concertul nr. 3, op. 30 în Re minor,
care va fi interpretat de reputatul pianist Viniciu Moroianu,
muzician un repertoriu vast, care a mai fost invitat pe scena
instituþiei craiovene. A doua parte a concertului este dedica-
tã tot unei personalitãþi din zona romantismului muzical, Franz
Schubert, cu o lucrare de tinereþe: Simfonia nr. 1 în Re ma-
jor. Desfãºurat sub genericul stagiunii 2017-2018, „Muzica
uneºte” ºi sub bagheta maestrului Alexandru Ganea, dirijor
permanent invitat al Filarmonicii din Piteºti, concertul pune
în valoare ºi o creaþie semnatã de compozitorul român Theo-
dor Rogalski, Douã schiþe simfonice, mesajul acestui an ani-
versar - Centenarul Marii Uniri - fiind acela al unitãþii naþio-
nale în diversitatea mondialã.

Sonatei a treia pentru pian de
Enescu ºi Premiul Fundaþiei „Dinu
Lipatti” din Bucureºti (1992) pen-
tru restituirea ºi prezentarea în con-
cert a Fanteziei op.8 de Lipatti. În
2005 a obþinut titlul de Doctor în
muzicã, titlul tezei fiind „Douã se-
cole de gândire componisticã re-
flectate în creaþia pentru pian solo
a lui Dinu Lipatti”. Din 2003 este
solist invitat permanent la Filarmo-
nica „Ion Dumitrescu” din Râmni-
cu Vâlcea, alãturi de care realizea-

zã integrala lucrãrilor concertante
pentru pian de Beethoven. De ase-
menea, este profesor la Universita-
tea Naþionalã de Muzicã din Bucu-
reºti, clasa sa de pian dând doi se-
mifinaliºti ºi un laureat la Concur-
sul Internaþional „George Enescu”.

Alexandru Ganea, dirijor per-
manent invitat al Filarmonicii din
Piteºti, s-a aflat la conducerea ce-
lor mai cunoscute orchestre din
România ºi Republica Moldova ºi
a colaborat cu nume sonore ale

scenei muzicale naþionale. În anul
1997 ºi-a început cariera didacti-
cã la Universitatea Naþionalã de
Muzicã din Bucureºti, unde actual-
mente este conferenþiar universi-
tar ºi dirijor al Orchestrei Univer-
sitaria. Pentru dirijorul Alexandru
Ganea un pas important l-a con-
stituit câºtigarea, alãturi de Or-
chestra de Camerã „Jeunesses
Musicales”, a Premiului I la Con-
cursul Internaþional al Orchestre-
lor de Tineret de la Haga (Olanda,

1998). În anul 2013, numele lui a
fost inclus în Enciclopedia Perso-
nalitãþilor din România Who Is
Who, iar în 2014 a apãrut volumul
„Alexandru Ganea, Repere dirijo-
ral – stilistice ale programatismu-
lui”. În 2015, la casa de discuri
Eurostar, a apãrut CD-ul Enescu,
Lipatti, Silvestri, avându-i ca pro-
tagoniºti pe membrii Orchestrei
Universitaria a UNMB ºi pe dirijo-
rul Alexandru Ganea.

MAGDA BRATU

De mai bine de ºapte ani, Biblio-
teca Judeþeanã “Alexandru ºi Aris-
tia Aman” înlesneºte accesul la
douã importante baze de date ºtiin-
þifice. Este vorba despre elibrary-
USA ºi JSTOR. Douã importante
platforme de învãþare ºi cercetare
on-line prin intermediul cãrora uti-
lizatorii bibliotecii au acces la o
bogatã colecþie de ziare, reviste ºi
cãrþi, dar ºi la informaþii ºtiinþifice
din domenii precum: ªtiinþe Uma-
niste ºi Sociale, Medicinã, ªtiinþe
Aplicate, ªtiinþe Politice, ªtiinþe
Tehnice, Studii Europene ºi Ame-
ricane, Antropologie, Geografie,
Geologie, Psihologie, Sociologie,

Poveste clasicã despre prinþi, prinþese ºi vrãjile
care se þes în jurul lor ºi, totodatã, unul dintre cele
mai îndrãgite spectacole pentru copii ale Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”, „Frumoasa din
pãdurea adormitã” revine în faþa publicului craio-
vean. Mâine, 10 februarie, la ora 18.00, comedia
muzicalã pentru copii, cu scenariul ºi regia de Cris-
tian Pepino ºi scenografia lui Vlad Tãnase, îi scoa-
te la rampã pe actorii Alla Cebotari, Rodica Prisã-
caru, Ionica Dobrescu, Alis Ianoº, Adriana Ioncu,
Oana Stancu, Mugur Prisãcaru, Cosmin Dolea,

Acces gratuit la colecþiile elibraryUSA ºi JSTOR
Cercetarea ºtiinþificã se întemeiazã pe ex-

ploatarea documentelor ºi a punctelor de vede-
re mai vechi sau mai noi. Cu alte cuvinte, pen-
tru ca o cercetare sã se preteze diverselor do-
menii ºtiinþifice, aceasta trebuie sã îndeplineas-
cã una dintre cele mai importante condiþii de
la care pornesc cercetãtorii ºi toþi ceilalþi pro-
fesioniºti ai domeniului. Este vorba despre va-

lorificarea judicioasã a informaþiilor brute ºi/
sau prelucrate disponibile. Dacã documentele
ºi cercetãrile mai vechi sunt conservate ºi de-
þinute de bibliotecã ºi alte instituþii cu rol în
prezervarea înscrisurilor, pentru cercetãrile mai
noi, pentru ultimele interpretãri ºi puncte de
vedere formulate, se impune accesarea baze-
lor de date ºtiinþifice.

Filosofie º.a. Aceleaºi platforme
on-line oferã numeroase informa-
þii ºi materiale ºi din sectoare pre-
cum: Marketing, Management,
Religie, Studii Urbane, Finanþe,
Inginerie ºi multe altele.

ElibraryUSA este o una dintre
cele mai importante platforme de
date digitale pe care le administrea-
zã Guvernul Statelor Unite ale
Americii. Prin intermediul aceste-
ia este înlesnit accesul la o gamã
variatã de resurse de informare,
educare ºi cercetare. Între bazele
de date care pot fi accesate prin
portalul elibraryUSA se numãrã:
Academic OneFile, JSTOR, Pro-

Quest Dissertations & Theses Da-
tabases sau Research in Context.
De asemenea, utilizatorii bibliote-
cii au acces la peste 400 de reviste
ºi ziare din Statele Unite ale Ame-
ricii, la articole ºi lucrãri pe margi-
nea unor subiecte precum reþelele
sociale, securitatea, instrumente de
securitate ºi jocuri, dar ºi la diferi-
te forumuri de discuþii ºi dezbateri
pe diverse teme în care se anga-
jeazã persoane din toatã lumea.

JSTOR pune la dispoziþia cer-
cetãtorilor, profesorilor ºi studen-
þilor un numãr de peste 10 milioa-
ne de articole, cãrþi ºi surse pri-
mare pentru nu mai puþin de 75 de
discipline primare. Conþinutul di-
gital existent pe site este creat ºi

actualizat în permanenþã de aproa-
pe 1.200 de editori care provin din
57 de state.

Cele douã platforme pot fi ac-
cesate cu titlul gratuit în oricare
dintre sãlile de lecturã ale Bibliote-
cii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”. Singura condiþie a utilizã-
rii celor douã platforme este lega-
tã de deþinerea unui card de biblio-
tecã.

„Platformele elibraryUSA ºi
JSTOR reprezintã douã mine de
aur. Atât cercetãtorii, care pot gãsi
aici informaþii ºtiinþifice de ulti-
mã orã, dar ºi ceilalþi utilizatori
ai bibliotecii care vor sã citeascã
diferite materiale, ziare ºi reviste
din toatã lumea au la dispoziþie

douã mijloace extrem de comode
la bibliotecã. Prin abonamentele
pe care le avem, dar ºi prin relaþia
specialã pe care biblioteca, prin
American Corner, a stabilit-o cu
Ambasada Statelor Unite la Bu-
cureºti, punem la dispoziþia utili-
zatorilor milioane de articole,
cãrþi, reviste ºi ziare în format di-
gital. Aceste proiecte meritã o
bunã popularizare pentru cã, deºi
disponibile, nu mulþi dintre cetã-
þeni ºtiu de existenþa lor”, a decla-
rat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Biroul de Presã Biblioteca
Judeþeanã “Alexandru ºi

Aristia Aman”

Daniel Mirea ºi Emanuel Popescu.
Duminicã, 11 februarie, la ora 11.00, este progra-

mat spectacolul „Cântãreþii din Bremen”, dramati-
zare de Patrel Berceanu dupã Fraþii Grimm, regia
artisticã Valentin Dobrescu, muzica Alin Macovei-
Moraru, scenografia Mirela Tofan. În distribuþie:
Daniel Mirea, Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea, Ioni-
ca Dobrescu, Adriana Ioncu ºi Alla Cebotari. Biletele
costã 7 sau 10 lei, în funcþie de categoria locului, ºi
se pot procura de la Agenþia Teatrului „Colibri”.

MAGDA BRATU

Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”Final de sãptãmânã cu poveºti, la Teatrul „Colibri”
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Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj a transmis Nota Telefonicã nr.
53/05.02.2018, semnatã de prof.
Simona Ciulu,inspector ºcolar
pentru învãþãmântul profesional ºi
tehnic, avizatã de Inspectorul Ge-
neral al ISJ Dolj, prof. Leontina
Monica Sunã.În învãþãmântul pro-
fesional ºi tehnic, proiectarea cur-
ricumului în CDL subsumeazã
principiilor de proiectare la nivel
naþional, fiind determinat de cele
douã scopuri principale: dobândi-
rea de cãtre absolvenþi a rezultate-
lor necesare pentru adaptarea în
prezent ºi, mai ales, în viitor, la
cerinþele pieþei muncii, una aflatã
într-o continuã schimbare; dobân-
direa, de cãtre absolvenþi, a acelor
competenþe „cheie”, transferabile,
necesare integrãrii sociale, inclu-
siv pe cel al intrãrii pe segmentul
angajãrii, în procesul economic, cu
tot ceea ce înseamnã acesta. CDL
reprezintã  oferta educaþionalã pro-
pusã de ºcoalã, în concordanþã cu

Ministrul Educaþiei Naþionale,
Valentin Popa, a decis ca, în anul
ºcolar 2018-2019, cursurile sã
înceapã pe 10 septembrie, iar va-
canþa de iarnã sã dureze trei sãp-
tãmâni, potrivit unui comunicat
de presã al Ministerului Educa-
þiei Naþionale (MEN). Decizia a
fost luatã în urma unei ºedinþe a
Comisiei de Dialog Social (CDS)
în cadrul cãreia au fost dezbãtu-
te o serie de proiecte ce urmeazã
a fi aprobate în perioada urmã-
toare, principalul subiect aflat pe
ordinea de zi fiind draftul ordi-
nului de ministru privind struc-

Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt a trimis premierului,
miniºtrilor Educaþiei, Finanþelor ºi
Muncii memorii prin care atrage
atenþia asupra problemelor din edu-
caþie, în special asupra salarizãrii,
ameninþând cu proteste. “FSLI cere
Guvernului aplicarea de urgenþã a
mãsurilor reparatorii în cazul sala-
riaþilor încadraþi part-time sau cu
fracþiuni de normã, care au veni-
turi sub salariul minim pe econo-
mie, dar care sunt obligaþi, potrivit
Codului Fiscal aflat în vigoare, sã
plãteascã contribuþii la nivelul sa-
lariului minim pe economie. Tre-
buie precizat cã salariaþii încadraþi
cu jumãtate de normã vor încasa
venituri mai mici cu 200 de lei, iar
încadraþi cu ¼ normã nu vor înca-
sa niciun leu la salariu, ci vor fi
nevoiþi sã achite din venitul fami-
liei contribuþiile cãtre bugetul de
stat”, reiese dintr-un comunicat
transmis de cã Federaþie.

Sindicaliºtii mai solicitã guver-
nanþilor sã modifice legea 153/
1017, din cauza cãreia s-au creat,
din nou, dezechilibre, astfel cã un
cadru didactic necalificat a ajuns
sã câºtige mai mult decât unul ca-
lificat. De asemenea, FSLI aratã
cã personalul didactic a fost lãsat
la urma grilei de salarizare, în timp
ce aleºii au beneficiat imediat de
mãririle pe care legea 153/2017 le-
a adus pentru ei, menþionând cã
pentru aceºtia s-au calculat indem-
nizaþii de 1.900 de lei.

Sindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmântSindicatele din învãþãmânt
ameninþã cu protesteameninþã cu protesteameninþã cu protesteameninþã cu protesteameninþã cu proteste

O altã cerere a Federaþiei se re-
ferã la majorarea de 20%, care va
fi aplicatã de la 1 martie, precizând
cã aceasta trebuie sã ajungã la toþi
angajaþii din învãþãmânt, nu doar
pentru personalul de predare. “Blo-
carea posturilor din sistem aduce
un alt pericol: sute de angajaþi nu
îºi vor putea încasa salariile pe data
de 14 februarie. În mai multe uni-
tãþi de învãþãmânt lipsesc adminis-
tratorii financiari care trebuie sã
semneze statele de platã ºi, deºi sunt
posturi vacante, acestea nu pot fi
ocupate, din cauza deciziei Guver-
nului’, se mai aratã în comunica-
tul sindicatului.

FSLI reaminteºte Executivului
de plata hotãrârilor judecãtoreºti pe
care va trebui sã o ia în calcul la
urmãtoarea rectificare bugetarã, fi-
ind vorba despre restanþe din anul
2017 ºi despre tranºele aferente
anului 2018. “Guvernul trebuie sã
se gândeascã bine înainte sã aplice
strategia vorbelor aruncate în vânt.
Federaþia noastrã nu va face com-
promisuri ºi nu va accepta promisi-
uni care nu se vor regãsi în preve-
deri legislative. Legea de salarizare
unitarã se dovedeºte a fi un eºec,
întrucât nu au avut loc discuþii reale.
Cerem Guvernului responsabilitate,
altfel se va face direct rãspunzãtor
de protestele de stradã, pe care mem-
brii de sindicat sunt pregãtiþi sã le
înceapã”, a declarat preºedintele
FSLI, Simion Hãncescu, prin inter-
mediul unui comunicat de presã.

S-a stabilit regulamentul pentruS-a stabilit regulamentul pentruS-a stabilit regulamentul pentruS-a stabilit regulamentul pentruS-a stabilit regulamentul pentru
învãþãmântul profesional ºi tehnicînvãþãmântul profesional ºi tehnicînvãþãmântul profesional ºi tehnicînvãþãmântul profesional ºi tehnicînvãþãmântul profesional ºi tehnic

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a transmis spre toate
structurile din structura teritorialã „Regulamentul de
avizare a propunerilor de „Curriculum” în dezvoltarea
localã, desfãºurat în unitãþile de învãþãmânt profesional ºi
tehnic din judeþul Dolj”. Este un program bine structurat,
bazat pe „Curriculumul în Dezvoltarea Localã (CDL)”.

nevoile, interesele de învãþare ale
elevilor ºi cele ale comunitãþii lo-
cale ºi partenerilor economici.
Componenta CDL rãspunde nevo-
ii de acordare a unei mai mari au-
tonomiei unitãþilor de învãþãmânt,
cu privire la planificarea ºi proiec-
tarea ofertei de pregãtire profesio-

nalã  a elevilor, având în vedere ºi
„pieþele muncii”, care sunt locale,
dar este, deocamdatã, o limitare,
prin neadoptarea strategiei de des-
centralizare.

Un plan ºi un calendar
Planul este unul foarte amplu ºi

amintim câteva dintre componen-
tele sale. Se au în vedere mai multe
aspecte: analiza nevoilor de forma-
re, identificate la nivelul operatori-
lor economici locali; rezultatele în-
vãþãrii, care sunt împãrþite pe douã
categorii: (existente în standardul de
pregãtire profesionalã, dar sã nece-

sitatea de aprofundare ori extinde-
re; suplimentarea orelor legate de
calificare ºi pregãtire, inclusiv cu
partea practicã); stabilirea listei mi-
nime de resurse materiale; preciza-
rea sugestiilor metodologice; redac-
tarea modului de „curriculum”, prin
încadrarea în normã oralã alocatã
în planul de învãþãmânt ºi în con-
formitate cu calificãrile profesiona-
le, pentru care unitatea deînvãþãmânt
este acreditatã. Demn de remarcat
este ºi faptul cã „Avizarea ºi apro-
barea CDL se realizeazã anual, exis-
tând posibilitatea prelungirii valabi-
litãþii, în cazul în care intervin mo-
dificãri cu privire la rezultatele în-

vãþãrii ºi/sau situaþiile de învãþare
solicitate de partenerii sociali”, în
conformitate cu mai multe preve-
deri legale, aºa cum sunt ele stipu-
late. A fost stabilit ºi un calendar de
avizare ºi aprobare, vorbim de ju-
deþul Dolj: 2 martie – avizarea CDL-
urilor în comisia tehnicã a ariei cur-
riculare „Tehnologii”; 9 martie –
avizarea CDL-urilor în Consiliul de
Administraþie al unitãþii de învãþã-
mânt profesional ºi tehnic; 12 – 30
martie – depunerea CDL-urilor la
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj;
31 mai – aprobarea CDL-urilor în
CA al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ministrul Educaþiei: În anul ºcolar 2018-2019,
cursurile vor începe pe 10 septembrie

tura anului ºcolar 2018-2019.
“Ascultând argumentele tutu-

ror pãrþilor, ministrul Educaþiei
Naþionale, Valentin Popa, a decis
ca, în anul ºcolar 2018-2019, cur-
surile sã înceapã în data de 10
septembrie, iar vacanþa de iarnã
sã fie de 3 sãptãmâni”, se aratã
într-un comunicat de presã al
Ministerului Educaþiei Naþionale,
remis miercuri MEDIAFAX.

Pe agenda ºedinþei de miercuri
au mai fost incluse, pentru infor-
mare, proiectul metodologiei ºi
calendarului de înscriere a copii-
lor în învãþãmântul primar pen-

tru anul ºcolar 2018-2019 ºi pro-
iectul de metodologie de acorda-
re a gradaþiei de merit.

Partenerii sociali ai MEN au
fost invitaþi sã transmitã în de-
curs de o sãptãmânã observaþii
ºi propuneri pe marginea celor
douã documente. Acestea vor fi
analizate în comisiile tehnice ºi,
ulterior, în proxima ºedinþã a
Comisiei de Dialog Social. Punc-
tele de vedere ºi sugestiile care
se vor cristaliza în urma acestui
demers consultativ vor putea fi
incluse în variantele finale ale
documentelor. (Mediafax)
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SÂMBÃTÃ - 10 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Eurovision 2018 (R)
17:20 Eurovision 2018 (R)
18:15 Exclusiv în România
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Culisele Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:00 Tezaur folcloric (R)
01:55 Zon@ IT (R)
02:20 În grãdina Danei (R)
02:45 Vreau sã fiu sãnãtos (R)
03:10 Telejurnal (R)
03:50 Viaþa satului (R)
05:05 Viaþa satului (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

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

Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

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

Adrian Cioroianu
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 New York
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 Memorialul Durerii
14:25 Poate nu ºtiai
14:35 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
16:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:30 Handbal masculin:

Politehnica Timiºoara - CSM
Bucureºti

18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Mythica: The Godslayer
2016, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
22:10 Litera stacojie
1995, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
00:30 Cãlãreþul zorilor (R)
2012, SUA, Western
02:00 Mic dejun cu un campion

(R)
02:46 Memorialul Durerii (R)
03:34 Naturã ºi aventurã (R)
04:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018

TVR 2

07:05 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor

08:40 Jasper Jones
10:25 Oameni mari ºi fãrã minte
12:10 Un fenomen colosal
14:00 Figuri ascunse
16:10 Star Wars Episodul I -

Ameninþarea fantomei
18:25 Povestea jucãriilor 2
20:00 Bãrbatul cu o cãmaºã

portocalie
22:05 Perfect sãnãtos
23:55 T2 Trainspotting
01:55 Seducerea lui Joyce

Mitchell

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Zoom - Academia

Supereroilor
2006, SUA, Aventuri, Comedie,

Fantastic
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Tineri însurãþei
2003, SUA, Comedie
15:00 Poliþist sub acoperire
2005, SUA, Acþiune, Comedie
17:00 Cãlãtorie spre centrul

Pãmântului
1993, SUA, SF
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
22:15 Iron Man - Omul de oþel 2
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
00:30 007: Partea lui de

consolare (R)
2008, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller
02:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
04:00 Tineri însurãþei (R)
2003, SUA, Comedie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)

07:45 Suflet neliniºtit (R)
09:45 La bloc (R)
12:00 Clubul guvernantelor (R)
14:00 Nãscutã ieri (R)
16:15 La bloc
18:30 Fiul panterei roz
20:30 Duºmanul din ape
22:30 Bel Ami
00:30 Duºmanul din ape (R)
02:30 Cine A.M
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:00 Visând la stele
2012, SUA, Dramã
13:00 Observator
14:00 Copilul problemã
1990, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie, Fantastic
16:00 Observator
17:00 Diamantul blestemat
2001, Australia, SUA, Aventuri,

Dramã
19:00 Observator
20:00 Pisicile aristocrate
1970, SUA, Animaþie, Familie,

Muzical
21:30 Doi fraþi
2004, SUA, Aventuri, Dramã
00:00 Furia: Eroi anonimi (R)
2014, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
02:30 Diamantul blestemat (R)
2001, Australia, SUA, Aventuri,

Dramã
04:30 Copilul problemã (R)
1990, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
11:00 Sport, dietã ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:15 Masca de argint
1985, România, Aventuri
17:15 Asta-i România!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Bravo, ai stil! All Stars
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:45 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
04:30 Te vreau lângã mine

(R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

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

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

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Haiducii lui ºaptecai (R)
1971, SUA, Aventuri, Istoric
16:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Virus mortal
2014, Canada, Horror
00:30 Undeva la Palilula
2012, România, Comedie,

Dramã
04:00 Patul lui Procust (R)
2001, Moldova, Dramã,

Romantic, Dragoste
05:00 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
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
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
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker ep. 8
00:00 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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CONSILIUL LOCAL GHINDENI
JUDEÞUL DOLJ

C O N V O C A R E

Având în vedere art.39, alin.1 din Legea 215 din 2001, Con-
siliul Local Ghindeni, se convoacã în ºedinþã ordinarã în
data  de 14.02.2018, ora 8:30 la sediul Consiliului Local
Ghindeni, jud. Dolj.

ªedinþa are la ordinea de zi urmãtoarele:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Bugetului local de
Venituri ºi Cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Ghindeni,
jud. Dolj.

2. Proiect de hotãrâre privind probarea organizãrii reþe-
lei ºcolare pe raza comunei Ghindeni.

3. Diverse

PRIMAR
RADULESCU FLORENTIN

Anunþul tãu!

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
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 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.
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 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
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã 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
locuri fixe, piele ecolo-
gicã (noi) fabricate 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, Giurgiuvele
vopsite ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Tele-
fon: 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.

POPESCU Tiberiu-Ionuþ
anunþã publicul interesat aupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul: „Construire anexã exploata-
þie agricolã „Halã parter întreþine-
re ºi reparaþii maºini ºi utilaje agri-
cole, împrejmuire teren, bazin vi-
danjabil, puþ forat”, propus a fi
amplasat în comuna Podari, sat
Podari, extravilan, tarla 20, parcela
3, nr.cadastral 503, nr.carte fun-
ciarã 33519, judeþul Dolj. Informa-
þiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Gorj,
din municipiul Târgu Jiu, str.Uni-
rii, nr.76, judeþul Gorj, în zilele de
luni-vineri, între orele 08.00-16.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 9 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 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 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 calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

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

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

PIERDERI
BRIGHTWASH SRL
declarã pierdute cer-
tificatul de înregistra-
re ºi certificate con-
statatoare ale socie-
tãþii. Se declarã nule.

CONDOLEANÞE
Asociaþia Naþionalã
a Cadrelor Militare în
Rezervã ºi în Retra-
gere din MAI Filiala
Dolj regretã decesul
celui care a fost col. (r)
PÎRVULESCU MIRCEA
un Om deosebit ºi
transmite condolean-
þe familiei îndoliate!
Familia conf. univ dr.
Mircea Zãvãleanu
este alãturi de doam-
na prof. univ. dr. Tai-
na Avramescu, în
aceste momente de
grea încercare ºi du-
rere pricinuite de
trecerea în nefiinþã a
mamei sale. Sincere
condoleanþe familiei
îndurerate!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

ACS Poli  –  FC Voluntari ,  astãzi ,  ora 18
Astra – Gaz Metan,  astãzi ,  ora 20.45
Juventus – Viitorul ,  sâmbãtã,  ora 18

FCSB – CFR Cluj,  sâmbãtã,  ora 20.45
„U” Craiova – Sepsi ,  duminicã,  ora 20.45

CSMP Iaºi  –  FC Botoºani ,  luni ,  ora 18
Chiajna – Dinamo, luni ,  ora 20.45

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

Universitatea Craiova joacã pri-
mul meci pe teren propriu din 2018
duminicã, de la ora 20.45, cu Sepsi
Sf. Gheorghe. Antrenorul oltenilor,
Devis Mangia, este precaut înain-
tea acestei partide, deoarece nu are
prea multe date despre noua for-
mulã a echipei lui Eugen Neagoe.
„Meciul cu Sepsi este unul dificil,
fiindcã nu avem prea multe infor-
maþii despre noua componenþã a
adversarului, care a schimbat foarte
mulþi jucãtori. De asemenea, Sepsi
a început foarte bine a doua parte
a sezonului, cu o victorie contra
Timiºoarei, în urma unui meci bun,
în care au stat foarte bine în teren.
Faþã de cele douã meciuri directe
cu ei din acest sezon, în campio-
nat ºi în Cupã, au un nou antrenor
ºi foarte mulþi jucãtori noi, sunt
practic o altã echipã. Trebuie sã
intrãm pe treen cu o atitudine foarte
bunã, foarte concentraþi, pentru a
ne putea impune. 80% dintre echi-
pele care au venit pe terenul nos-
tru au venit sã se apere, nu ºtiu
dacã va face acelaºi lucru ºi Sepsi.
Dacã ne vor ataca, noi trebuie sã
fim pregãtiþi sã ne apãrãm. În caz
cã se vor aºeza pe mai multe rân-
duri în apãrare, noi trebuie sã ºtim
cum sã-i desfacem. Nu ºtiu dacã
pentru ei este un avantaj cã au un
antrenor craiovean, care ne cu-
noaºte foarte bine, fiindcã la ce
tehnologii sunt acum în fotbal toa-
tã lumea ºtie totul despre toatã lu-
mea. Nu avem secrete, toþi ºtiu
cum jucãm ºi o vom face la fel, nu
schimbãm stilul de joc” a declarat
antrenorul italian.

Mangia spune cã oamenii care
spun cã Universitatea nu poate
pierde vreun meci pe noul stadion
sunt cei care nu vor ca echipa sã
câºtige: „Cei care afirmã astfel de
lucruri nu ºtiu dacã ne vor binele.
Cel mai important este ceea ce fa-

Bãluþã revine cu Sepsi, iar antrenorul Mangia nu ºtie
deocamdatã ce atacant sã scoatã din primul 11 pentru

a-i face loc cãpitanului

Derby-ul pentru locul 2 în Liga
Florilor, dintre SCM Craiova ºi
HCM Rm. Vâlcea, a fost tranºat
ieri, în Sala Polivalentã, în faþa a
3.000 de spectatori, de formaþia din
Bãnie, scor 25-22, la pauzã 13-
6. Echilibrul din start a fost stri-
cat de intervenþiile excelente ale
Yuliei Dumanska ºi de eliminãri-
le din rândurile echipei oaspete,
care s-a vãzut învinsã practic din
prima reprizã, în care a marcat
numai 6 goluri ºi era la 7 în
urmã. ªi partea secundã a apar-
þinut tot fetelor lui Bogdan Bur-
cea, vâlcencele micºorând dife-
renþa abia în ultimele minute de
joc. “A fost un meci încrânce-
nat, iar noi am gestionat mai bine
faza de apãrare, pe atac ambele
echipe s-au chinuit. Fetele sunt
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cem noi pe teren. Am spus întot-
deauna cã suportul fanilor este
important, dar noi trebuie sã meri-
tãm aceste încurajãri, sã jucãm
bine pentru ca fanii sã vinã în nu-
mãr mare la meciuri”.

Tehnicianul italian spune cã are
probleme în alegerea tridentului
ofensiv, deoarece Bãluþã va reveni
dupã etapa de suspendare, iar cei
3 atacanþi care au jucat contra lui
Dinamo, Mitriþã, Gustavo ºi Bãr-
buþ, au fãcut-o foarte bine: „Am 4
jucãtori care meritã sã fie titulari
în atac. Nu e o decizie simplã, fi-
indcã nu e vreunul care nu meritã
sã joace. Sunt sigur cã, atât cei 3
titulari pe care-i voi alege, dar ºi
cel care va intra pe parcurs vor
face un meci bun. În afara celor 4
jucãtori care sunt într-o formã foar-
te bunã, mai sunt ºi alþi atacanþi pe
care ne putem baza, Burlacu, Ro-
man sau chiar cei tineri, iar fiecare
trebuie sã-ºi aºtepte rândul pentru
a arãta ce poate face. Bãrbuþ este
un exemplu în acest sens, fiindcã
a avut o perioadã în care nu a ju-
cat, dar s-a pregãtit foarte bine ºi
când a intrat a demonstrat cã mã
pot baza pe el. Pentru mine este
bine ºi este necesar sã am cât mai
mulþi jucãtori de un nivel ridicat ca
sã obþinem rezultate bune”.

La câteva zile dupã derby-ul cu
Dinamo, Mangia pune pe seama
terenului dificil cãderea echipei de
pe final de joc, dar spune cã victo-
ria a fost scãpatã din pricina ratã-
rilor la 2-1: „Am consumat foarte
multã energie în prima parte a me-
ciului, când am fost superiori lui
Dinamo, dupã pãrerea mea, dar am
greºit cã nu am închis jocul la 2-1.
Terenul a fost foarte dificil, mult
mai greu decât terenurile pe care
ne-am pregãtit în Antalya.”

Mangia nu se gândeºte sã-l re-
primeascã în lot pe croatul Spahi-

ja, acesta fiind trimis la echipa a
doua pânã îºi va gãsi o echipã. „Nu
cred cã avem probleme cu funda-
ºii, ca sã apelez la Spahija, mai ales
cã la acest meci va reveni ºi Kelic.
Iar dacã vom avea probleme, voi
gãsi alte soluþii decât Spahija” a
spus Mangia, care nu-l va avea la
dispoziþie pe Nicuºor Bancu, sus-
pendat.

Dupã gafele lui Calancea din
ªtefan cel Mare, este posibil ca în
poarta oltenilor sã fie un alt goal-
keeper. „Pentru mine, portarul are
acelaºi statut ca ºi ceilalþi jucãtori,
oricare dintre cei patru goal-kee-
peri, Calancea, Mitrovic, Popescu
ºi Dicã, trebuie sã fie pregãtit sã
intre oricând, sã fie gata în orice
moment” a declarat Mangia, care
nu este preocupat de duelul direct
al primelor douã clasate, CFR ºi
FCSB: „Nu e problema mea, eu mã
gândesc doar la meciul cu Sepsi”.

Pe Bãrbuþ l-a bântuit ratarea
din meciul cu Dinamo:

„O vãd peste tot!”
Autorul unui gol, dar ºi al unei

mari ratãri imense în derby-ul cu
Dinamo, Cristi Bãrbuþ spune cã n-
a fost uºor sã-ºi scoatã din minte
acea reluare pe lângã poarta goalã:
„Vãd peste tot acea ratare, pe in-
ternet, la TV, a fost ratarea etapei,
dar încerc sã nu mã mai gândesc
la ea ºi nici la meciul trecut, vreau
sã le ºterg cu buretele ºi sã mã
concentrez doar la meciul urmã-
tor”. Despre confruntarea cu
Sepsi, jucãtorul venit de la Timi-
ºoara a declarat: „Toatã lumea cre-
de cã va fi un meci uºor cu Sepsi,
dar numai noi ni-l putem face uºor,
intrând foarte concentraþi pe teren.
Sper ca de data aceasta sã obþi-
nem toate cele 3 puncte. Avem
nevoie de cât mai multe puncte, mai
ales cã acestea se înjumãtãþesc”.
Deºi a fost dorit în iarna aceasta
chiar de Sepsi, Bãrbuþ nu vrea sã
plece de la Craiova. „Mã bucurã
orice ofertã, însã mã simt foarte
bine la Craiova ºi vreau sã joc cât

mai bine aici, nu mã gândesc sã
plec. Este o atmosferã foarte fru-
moasã aici la Craiova ºi noi avem
o responsabilitate mai mare, dar în
acelaºi timp ºi o plãcere mai mare
de a juca. Când marchezi sau când
echipa câºtigã este minunat ce se
întâmplã, te simþi cu adevãrat fot-
balist” a declarat atacantul de 22
de ani.

De ziua lui, Mitriþã le-a vândut
bilete suporterilor

În ziua în care a împlinit 23 de
ani, Alexandru Mitriþã a fost sãr-
bãtorit de coechipieri ºi de staff-ul
tehnic, clubul pregãtindu-i un tort
special cu stema ªtiinþei. Totoda-
tã, jucãtorul achiziþionat cu 730.000
de euro de la Pescara a venit la
magazinul oficial al clubului pen-
tru a le vinde suporterilor bilete la
meciul cu Sepsi, de duminicã.
„Alex Mitriþã este un jucãtor foar-

te important pentru noi, care a pro-
gresat, dar care are un potenþial ºi
mai mare. Noi i-am impus un tar-
get ºi sper cã-l va atinge” a spus
Devis Mangia despre Mitriþã, adã-
ugând cã „el trebuie sã ne ofere
ceva de ziua lui”.

Bãluþã are o nouã clauzã:
6 milioane de euro

Gigi Becali a confirmat ieri cã
Universitatea Craiova i-a dublat clau-
za eliberatorie lui Alexandru Bãluþã,
cu preþul mãririi salariului acestuia.
“Bãluþã are clauzã 6 milioane de
euro, i-au mãrit clauza, eu unul am
uitat de Bãluþã. Se folosesc de ce
spun eu ca sã îi creascã cota. I-au
mãrit salariul probabil ºi acum sunt
siguri cã la Steaua nu mai poate sã
ajungã. E bine ºi pentru mine, cã
eram pe muchie sã plãtesc trei mi-
lioane. ªi erau bani mulþi” a spus
Gigi Becali la digisport.

obosite, avem de suferit la acest
capitol, al prospeþimii. Urmeazã de-
plasarea grea în Danemarca, unde
trebuie sã nu pierdem, fiindcã nu-
mai astfel avem certitudinea califi-

cãrii în sferturile EHF” a spus dupã
meci antrenorul Bogdan Burcea.
Au evoluat pentru SCM Craiova:
Dumanska, Stanciu, Lung (portari),
Florianu 7 goluri, Ardean 3, Nikolic

3, Pricopi 3, Þicu 3, Klikovac
2, Trifunovic 2, Popescu 1,
Vizitiu 1, ªelaru, Rãdoi.

Dupã 15 etape, SCM Cra-
iova este la egalitate de punc-
te, 33, cu rivala din Oltenia,
având victorii în ambele întâl-
niri directe. În etapa urmãtoa-
re, craiovencele joacã în de-
plasare, cu CSM Slatina, la mij-
locul sãptãmânii viitoare, dar
pânã atunci vor evolua în Da-
nemarca, împotriva lui Ran-
ders, meciul decisiv pentru
calificarea în sferturile Cupei
EHF, duminicã, de la ora 15.
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