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- Corupþia nu e în floare,
Popescule, e pe rod.

OFF-uri de GABRIEL
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Mecanicului auto de 39 de ani,
din comuna doljeanã Pleniþa, tri-
mis în judecatã pentru efectuarea
de operaþiuni financiare în mod
fraudulos ºi furt, a fost condam-
nat de magistraþii Tribunalului Dolj
la o pedepsã de 6 ani ºi 4 luni în-
chisoare cu executare pentru fap-
tele sale. Bãrbatul, angajat la un
service auto din Craiova, a sustras
cardul unui angajat de pe un mi-
crobuz de transport persoane lãsat
la reparat ºi, prin mai multe re-
trageri, l-a „uºurat” de 15.000 lei.

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu:
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Ceremonia de deschidere a
celei de-a XXIII-a ediþie a Jo-
curilor Olimpice de iarnã de
la – Coreea de Sud – a fost
fabuloasã, dacã nu mai mult.
92 de naþiuni ale lumii sunt
prezente, ºi 2.900 de sportivi
se vor confrunta pentru 102
titluri olimpice, în 7 sporturi
ºi 15 discipline, de-a lungul a
15 zile. România participã cu
o delegaþie de 27 de sportivi,
care vor concura la 8 discipli-
ne (bob, schi alpin, patinaj vi-
tezã, schi fond, sãrituri cu
schiurile, biatlon, sanie, ºi
scheleton).

O cantinã socialã, tichete valorice, intrãri gratuite la pisci-
ne pentru toþi pensionarii, strãzi asfaltate ºi cu giratorii, lo-
curi de parcare în cartiere - cam asta au cerut autoritãþilor
cetãþenii simpli care au venit, ieri, la dezbaterea pe buget.
Din tabãra craiovenilor înregimentaþi politic, s-a solicitat spri-
jin pentru firmele mari, gen Ford, Popeci ºi Arabesque, ºi
bani mai mulþi pentru activitãþile sportive. Pentru al treilea
an consecutiv, s-a încins un schimb de replici, cu ridicãri de
ton, pe tema referendumului pentru respingerea investiþii-
lor la centrala nuclearã de la Kozlodui.
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Traian Bãsescu,

mesaj pentru

preºedintele

PSD: Dragnea,

înþelege cã

menþinerea lui

Vâlcov în Guvern

nu este posibilã
Fostul preºedinte Traian

Bãsescu îi transmite preºe-
dintelui PSD Liviu Dragnea
cã menþinerea lui Darius
Vâlcov în aparatul premieru-
lui nu este posibilã, chiar
dacã sentinþa de 8 ani de
închisoare nu este una
definitivã. “Daddy, e groasã
(MÃ) cu Vâlcov. Dragnea,
înþelege cã menþinerea lui
Darius Vâlcov în funcþia de
consilier de stat în aparatul
de lucru al premierului nu
este posibilã. Este adevãrat cã
aceastã condamnare la 8 ani
de închisoare pentru corupþie
nu este definitivã, dar stan-
dardele politice într-un stat
democratic nu mai permit
menþinerea lui Vâlcov în
funcþie. Dragnea, cât rãu
crezi cã mai poþi face Româ-
niei în lupta fãrã limite
pentru puterea ta, pentru
demolarea ºi subordonarea
instituþiilor þãrii ºi împotriva
României ? Daddy, eu cred
cã se terminã prost cu foa-
mea ta pentru putere absolu-
tã exercitatã neconstituþional
ºi împotriva intereselor
României”, a scris Traian
Bãsescu pe Facebook. Fostul
ministru al Finanþelor, în
prezent consilier de stat al
premierului Viorica Dãncilã,
Darius Vâlcov, a fost con-
damnat, joi, în primã instan-
þã, la opt ani de închisoare
pentru trafic de influenþã,
spãlare de bani ºi operaþiuni
financiare sau acte de comerþ
incompatibile cu funcþiile.
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MIRCEA CANÞÃR

Ceremonia de deschidere a celei de-
a XXIII-a ediþie a Jocurilor Olimpice
de iarnã de la – Coreea de Sud – a fost
fabuloasã, dacã nu mai mult. 92 de na-
þiuni ale lumii sunt prezente, ºi 2.900
de sportivi se vor confrunta pentru 102
titluri olimpice, în 7 sporturi ºi 15 dis-
cipline, de-a lungul a 15 zile. România
participã cu o delegaþie de 27 de spor-
tivi, care vor concura la 8 discipline
(bob, schi alpin, patinaj vitezã, schi
fond, sãrituri cu schiurile, biatlon, sa-
nie, ºi scheleton). Evident, plusul de
interes, de emoþie chiar, cum spunea,
în alocuþiunea sa, Thomas Bach, pre-
ºedintele CIO, al actualei ediþii, este
conferit de prezenþa delegaþiei de spor-
tivi nord-coreeni, care au defilat îm-
preunã cu cei cei sud-coreeni, în ova-
þiile asistenþei, sub un drapel neutru,
purtat de cãtre un tânãr nord-coreean
ºi o tânãrã sud-coreeanã. Încât strân-
gerea de mâini dintre preºedintele sud-
coreean Moon Jae-in ºi preºedintele
prezidiului Adunãrii Populare nord-co-
reene, Kim Jong-nan, a fost conside-
ratã ca un simbol, menit sã antameze
pacea mult doritã în întrega regiune.
Cele douã personalitãþii s-au întâlnit
înaintea ceremoniei de deschidere în
cadrul unei recepþii. Chiar dacã Kim
Jong-nan are o funcþie mai mult ono-
rificã, el este totuºi cel mai înalt dem-
nitar nord-coreean care vine în Sud, în
timp ce Kim Yo-jong, sora liderului de

la Phenian, este primul membru al di-
nastiei ce domneºte în Coreea de Nord,
care soseºte pe teritoriul marelui rival,
de la încheierea rãzboiului din Penin-
sulã. Ultimul membru al familiei Kim
Jong-un, ajuns la Seul, a fost bunicul
sãu, Kim Il-sung, fondatorului regimu-
lui, când forþele militare cucereau ca-
pitala în 1950. Trei ani mai târziu, con-
flictul se oprea, printr-o încetare con-
venitã a focului, dar nu ºi printr-un tra-
tat de pace, cele douã þãri aflându-se
tehnic în rãzboi, Peninsula rãmânând
divizatã printr-o zonã demilitarizatã.
Kim Jong-nan ºi Kim Yo-jong au fost
întâmpinaþi de ministrul sud-coreean
al unificãrii, Cho Myoung-gyon, iar la
tribuna oficialã a Stadionului Olimpic,
care a gãzduit festivitatea, sora preºe-
dintelui Kim Jong-un a fost salutatã
de preºedintele sud-coreean, Moon Jae-
in, moment forte al ceremoniei. Încât
pe Twitter, preºedintele Franþei, Em-
manuel Macron, a scris: «Jocurile de
la Pyeongchang sunt „jocurile pãcii”.
Bravo Coreea de Sud pentru acest mo-
ment istoric». Þintã a întregii atenþii,
din partea mediei sud-coreene, surâ-
zãtoare, îmbrãcatã în negru, Kim Yo-
jong, femeia cea mai puternicã din Co-
reea de Nord, demonstreazã prin pre-
zenþa sa, a spus preºedintele sud-co-
reean, „dorinþa Nordului de a reduce
tensiunile în Peninsulã”. Întrebarea
care stãruie este urmãtoarea: ce me-

saj aduce în numele fratelui sãu, ºi
dacã va fi organizatã o întâlnire cu vi-
cepreºedintele american Mike Pence,
anunþat a fi prezent la Pyeongchang.
Sportul a demonstrat, de-a lungul de-
cenilor, cã nu rezolvã conflictele, dar
permite relansarea dialogului. Din ra-
þiuni organizatorice, cele douã Corei
au restabilit o linie telefonicã, suspen-
datã din 2015. În vârstã de 31 de ani,
nãscutã în 1987, potrivit serviciilor
sud-coreene, ºi în 1989, potrivit servi-
ciilor americane, Kim Yo-jong este din
octombrie 2017 membru al Biroului Po-
litic al Partidului Muncitorilor, prezi-
dat de fratele sãu, ºi gestioneazã, în-
tre altele, legãturile cu puternicul mi-
nister al Securitãþii Statului. Este ºco-
larizatã în Elveþia (1996-2000), la ºcoa-
la publicã Steinholz de Liebefeld, care
primeºte copii de diplomaþi, lângã Ber-
na, a urmat cursurile Universitãþii Kim
Il-sung ºi, apoi, dupã moartea mamei
sale, alte cursuri în Europa occidenta-
lã. Declarând deschise Jocurile Olim-
pice de iarnã, preºedintele sud-coreean
Moon Jae-in a fost îndelung ovaþionat.
Flacãra olimpicã a fost depusã de Kim
Yu-na, fostã campioanã olimpicã la
Vancouver, în 2010, la patinaj artistic,
vicecampioanã olimpicã, în 2014, ºi du-
blã campioanã a lumii, aceasta pre-
luând-o de la Jong Su-hyon, pentru Nord
ºi Park Jong-ah pentru Sud. ªi super-
bul spectacol pirotehnic era declanºat.

Excluderea lui Mihai Chirica, a
viceprimarului Gabriel Harabagiu
ºi a lui Sorin Iacoban a fost vota-
tã vineri, cu 18 voturi din 21 po-
sibile, în Biroul Permanent Jude-
þean al PSD Iaºi. Preºedintele
PSD Iaºi, Maricel Popa, a decla-
rat cã, potrivit statutului, decizia
este definitivã. “Domnii sancþio-
naþi cu excluderea au posibilitatea
de a se reînscrie peste un an în
PSD. Inclusiv domnul Chirica. Ei
au avut posibilitatea de a se expri-

Primarul Iaºului, Mihai Chirica, a fost
exclus din PSD, alãturi de viceprimarul

Gabriel Harabagiu ºi Sorin Iacoban
Primarul Iaºului, Mihai Chirica, a fost exclus

din PSD, alãturi de viceprimarul Gabriel Hara-
bagiu ºi Sorin Iacoban. Preºedintele PSD Iaºi,

Maricel Popa, spune cã decizia e definitivã,
transmite corespondentul MEDIAFAX.

ma democratic, dar nu oricum, la
colþ de stradã. Acesta este moti-
vul excluderii din partid. Eu vreau
sã colaborez cu domnul primar
Chirica, pentru cã avem proiecte
importante de dus la capãt împre-
unã”, a spus Maricel Popa.

Mihai Chirica a pãrãsit, ieri,
ºedinþa Biroului Judeþean al PSD
Iaºi, în care se discuta exclude-
rea sa din partid, declarând cã
susþinãtorii sãi au fost ”invitaþi”
sã pãrãseascã sala. “Dupã ce ne-

am expus punctele de vedere, li
s-a cerut celor care ne susþin sã
pãrãseascã sala. Am plecat îm-
preunã cu ei. Ni s-a reproºat cã
am emis comunicate referitoare
la susþinerea Guvernelor Grindea-
nu ºi Tudose. Am explicat susþi-
nerea pe care am avut-o faþã de
acele guverne. Au fost date 3
voturi în Comisia de Eticã, dar la
final ar fi fost 7. Nu a fost res-
pectat regulamentul. Noi am ve-
nit azi pentru a coase o fisurã
între organizaþia municipalã ºi cea
judeþeanã”, a declarat Mihai Chi-
rica. Chirica spunea cã statutar
nu poate fi exclus, deoarece de-
cizia Biroului Judeþean trebuie tri-
misã la organizaþia municipalã.

Marþi seara, Comisia de eticã
a PSD Iaºi a recomandat exclu-
derea din partid a lui Mihai Chiri-
ca, a viceprimarului Gabriel Ha-
rabagiu ºi a lui Sorin Iacoban.
Ulterior, Organizaþia Municipalã
Iaºi a votat ca Mihai Chirica sã

rãmânã în PSD. Mai mulþi lideri
PSD Iaºi i-ar reproºa lui Chirica
faptul cã, în ianuarie 2018, filiala
municipalã, controlatã de prima-
rul Iaºului, ºi-a anunþat susþine-
rea pentru fostul premier Mihai
Tudose, în condiþiile în care or-
ganizaþia judeþeanã s-a poziþionat
de partea liderului partidului, Li-
viu Dragnea.

În urmã cu un an, vicepreºe-
dintele PSD, Mihai Chirica, pre-
ºedinte interimar al PSD Iaºi, a
fost suspendat din toate funcþiile
politice la o ºedinþã a CExN al
PSD, dar fãrã a se aplica sancþi-
unea excluderii din partid. Lide-
rul PSD Liviu Dragnea spunea
atunci cã a refuzat sã supunã
votului CExN excluderea lui Mi-
hai Chirica, el arãtând cã aceasta
ar fi trecut cu o majoritate ”zdro-
bitoare” ºi cã se aºteaptã ca, în
perioada urmãtoare, Chirica sã
înþeleagã motivele nervozitãþii pe
care a creat-o în PSD.
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Primãria Craiova a organizat, ieri,
dezbaterea cu cetãþenii pe marginea
bugetului de venituri ºi cheltuieli al
oraºului din acest an, dezbatere pe care
autoritãþile locale obiºnuiesc sã o lan-
seze, în fiecare an, înainte de a supune
proiectul votului consilierilor munici-
pali. Cu puþin înainte de a se deschide
prezentarea, sala de ºedinþe era plinã
ochi: de o parte ºefii ºi funcþionarii in-
stituþiei, iar de cealaltã parte, cetãþeni
simpli, invitaþi. Dintre aceºtia, cea mai
mare pondere – pensionarii. Grupaþi în
spatele reprezentantului lor, Marian
Trifan, vârstnicii au umplut câteva rân-
duri de scaune, au ascultat ºi, din când
în când, ºi-au luat notiþe din informaþii-
le prezentate amãnunþit, în cele aproa-
pe trei ore de dezbatere. Ca de fiecare
datã, categoria activã a tinerilor din
Craiova a fost slab reprezentatã, în salã
fiind zãrite doar câteva persoane tre-
cute de 30 de ani, iar din cei cu o vârstã
ºi mai tânãrã, nici atât.

Primarul a ieºit la tablã
Gândindu-se probabil la gradul mai

ridicat de dificultate în înþelegerea bu-
getului actual, croit fiind pe niºte cifre
cu totul noi, autoritãþile au procedat
diferit în acest an. În primul rând, a fost
adusã o rechizitã nouã – o tablã – care
a fost aºezatã la prezidiu, în spatele
autoritãþilor dar, totuºi, pe un loc cât
mai vizibil pentru toþi cei din salã. Cam
pe la mijlocul dezbaterii, ºi-a intrat în
rol primarul Mihail Genoiu, cãruia i-a
revenit sarcina de a explica de ce, pen-
tru prima datã, bugetul Craiovei nu
creºte progresiv cu timpul. Edilul s-a
ridicat, prin urmare, în picioare ºi, puând
mâna pe un marker, a început sã înºire
cifre, pe care apoi le-a adunat ºi le-a
scãzut. Când a tras linie sub toate, a
rezultat cã bugetul oraºului porneºte,
într-adevãr, cu un minus de vreo 200
de milioane. Reprezentanþii primãriei i-
au lãsat pe craioveni sã înþeleagã cã
nu acest fapt nu constituie un motiv
de îngrijorare, întrucât sumele se vor
echilibra pânã în luna iunie, când vor
intra mai mulþi bani de la bugetul de

Un pacient din trei nu a primit expli-
caþii detaliate din partea medicului
dupã ce i-a fost stabilit diagnosticul,
iar unul din cinci pacienþi nu a înþeles
explicaþiile oferite de medic.

Un sfert dintre pacienþi susþin cã
în oraºul în care locuiesc nu existã un
medic de specialitate care sã le poatã
trata ºi monitoriza afecþiunea, astfel
cã mulþi merg ºi se interneazã în alte
localitãþi decât cea de domiciliu, aratã
studiul realizat de Coaliþia Organiza-
þiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice
(COPAC).

Ce îºi doresc craiovenii sã se întâmple în oraºul lorCe îºi doresc craiovenii sã se întâmple în oraºul lorCe îºi doresc craiovenii sã se întâmple în oraºul lorCe îºi doresc craiovenii sã se întâmple în oraºul lorCe îºi doresc craiovenii sã se întâmple în oraºul lor
O cantinã socialã, tichete valorice, intrãri gra-

tuite la piscine pentru toþi pensionarii, strãzi as-
faltate ºi cu giratorii, locuri de parcare în cartie-
re - cam asta au cerut autoritãþilor cetãþenii simpli
care au venit, ieri, la dezbaterea pe buget. Din
tabãra craiovenilor înregimentaþi politic, s-a so-

licitat sprijin pentru firmele mari, gen Ford, Po-
peci ºi Arabesque, ºi bani mai mulþi pentru acti-
vitãþile sportive. Pentru al treilea an consecutiv,
s-a încins un schimb de replici, cu ridicãri de ton,
pe tema referendumului pentru respingerea in-
vestiþiilor la centrala nuclearã de la Kozlodui.

stat. Ajutându-se apoi de un ecran,
acþionat cu o telecomandã, primarul le-
a arãtat craiovenilor cã, în ciuda acestui
mic handicap de început, bugetul per-
mite, totuºi, ºi foarte multe investiþii.

Aþi uitat de Centenar?
În partea a doua a dezbaterii, a ve-

nit rândul craiovenilor sã spunã ce ºi-
ar dori sã se realizeze din bugetul pre-
vãzut pentru dezvoltarea oraºului. Pro-
punerile nu au fost nici multe, dar nici
puþine, ºi au ocupat un palier divers.
Craioveanul Gheorghe Dorobanþu a
adresat autoritãþilor o întrebare legatã
de banii pentru celebrarea Centenaru-
lui. ”Nu am vãzut nimic prin buget de-
spre aºa ceva”, a remarcat tânãrul. Pri-
marul Mihail Genoiu i-a rãspuns cã, din
contrã, existã mulþi bani care au fost
alocaþi pentru anul Centenarului. Nu-
mai cã fondurile nu au fost evidenþiate
ca atare în structura generalã, regãsin-
du-se, de fapt, în bugetele instituþiilor
de culturã din subordinea primãriei,
care sunt direct responsabile în orga-
nizarea manifestãrilor. „Vor fi foarte
multe evenimente dedicate Centena-
rului, de fapt va fi o salbã de eveni-
mente. Vor fi lucruri deosebite cu care
sã ne putem remarca ºi noi în întreaga
þarã”, a concluzionat primarul Craio-
vei. Spre edificare, a oferit ºi un exem-
plu: pentru organizarea Festivalului
Shakespeare, ediþia 2018, municipali-
tatea contribuie cu 2,5 milioane de lei,
faþã de 1,7 milioane de lei, cât s-a alo-
cat ultima datã.

Pensionarii îºi doresc
Revelionul lor

În numele asociaþiei pensionarilor
ºi, simbolic, în numele tuturor celor
70.000 de craioveni ieºiþi la pensie,
Marian Trifan a venit cu o listã întrea-
gã de solicitãri, menite toate sã le facã
viaþa mai uºoarã multor persoane
vârstnice. Craioveanul a cerut înfiinþa-
rea unei cantine sociale, unde, pe baza
unei cereri scrise, sã poatã sã serveas-
cã o masã caldã cei care nu îºi permit
mai mult. Spre suprinderea celor aflaþi

în salã, primarul Mihail Genoiu nu a
respins ideea, ci a dat-o în studiu func-
þionarilor. Cetãþeanul a mai cerut tiche-
te valorice pentru pensionari, care sã
fie acordate exact în aceleaºi condiþii
ca la Slatina: sã aibã valoarea de 100
de lei ºi sã fie acordate, la Paºte ºi Crã-
ciun, pensionarilor cu pensii de pânã
la 1.200 de lei. La aceastã propunere,
edilul nu a marºat, solicitând, la rândul
lui, timp de gândire. Trifan a revenit ºi
cu solicitare pentru acces gratuit al
tuturor pensionarilor la piscinele de la
Water Park ºi, evident, sediul pentru
club. I s-a rãspuns cã demersurile sunt
foarte avansate, autoritãþile dorindu-
ºi ºi ele, cot la cot cu pensionarii, sã
poatã inaugura clubul în cursul aces-
tui an. Pe final, a venit ºi ultima propu-
nere: un Revelion al pensionarilor, nu
foarte mare, în limita a 1.500 de persoa-
ne. Surprinzând din nou, primarul a
spus da.

Probleme din cartierul Rovine
Craioveanul Constantin Celea a ri-

dicat probleme legate de cartierul sãu.
Acesta a spus cã locuieºte în acest
oraº de 55 de ani, iar ultimii 38 de ani
numai în Rovine. Cetãþeanul a cerut,
ca atare, sã se ia în calcul îmbunãtãþi-
rea condiþiilor din aceastã zonã. Con-
cret, sã se asfalteze corespunzãtor stra-
da „Lyon”, cu tot cu amenajarea de tro-
tuare ºi un giratoriu la intersecþia strã-
zilor „Nicolae Iorga” cu „Gogu Con-
stantinescu”, pentru cã ”sunt multe
accidente ºi se circulã cu vitezã foarte
mare dinspre garã”. Locatarul a mai pus
pe listã ºi o parcare de vreo 10-15 lo-
curi, pe care autoritãþile sã o amenaje-
ze la blocurile G2, G3 ºi G4. Primarul a
cerut funcþionarilor din subordine sã-
ºi noteze adresa ºi sã verifice dacã exis-
tã posibilitatea pentru a fi realizate
amenajãrile cerute.

Referendumul anti-Kozlodui,
readus în discuþie

Dezbaterea a avut parte ºi de con-
fruntarea dintre autoritãþi ºi grupul de
activiºti care militeazã împotriva cen-

tralei nucleare de la Kozlodui, o con-
fruntare care revine de trei ani încoa-
ce. ªi de aceastã datã, reprezentantul
acestora, profesorul Luminiþa Simoiu,
a þinut o prelegere de câteva minute pe
acest subiect ºi i-a reamintit primarului
cã a susþinut demersul cât timp s-a aflat
în funcþia de viceprimar. „Aveþi o ºansã
unicã de a intra în istorie, domnul pri-
mar: în numele Constituþiei, a cetãþeni-
lor ºi a legii, solicitãm fonduri pentru
organizarea referendumului pentru care
am strâns 15.300 de semnãturi”, a ce-
rut Simoiu, pe un ton ridicat. Primarul
Craiovei, Mihail Genoiu, a rãspuns cã
îºi menþine ideea ca sãnãtatea craiove-
nilor sã fie protejatã, dar i-a spus pre-
ºedintelui Asociaþiei Anti-Kozlodui cã
organizarea unui referendum presupu-
ne, concret, parcurgerea unor paºi, pe
care municipalitatea încã nu îi cunoaº-
te ºi pe care trebuie sã-i afle. „Nu vreau
sã mã aleg cu un referendum cãruia sã
nu-i pot justifica, mai târziu, cheltuieli-
le. Trebuie sã vedem, în mod clar, care
sunt paºii. Dacã nu avem o gândire
realisticã ºi este doar o demagogie, nu
facem nimic”, s-a enervat Genoiu, pu-
nând capãt discuþiei. Pe moment, doar.
Dupã încheierea dezbaterii, pe holul
sãlii, Luminiþa Simoiu a continuat sã
cearã edilului aceleaºi explicaþii.

Ceva bizar pe strada
„Cãpºunilor”

A existat ºi categoria politicienilor.
Liberalul Eugen Cãlinoiu a atras de
mânecã autoritãþile pentru cel puþin
douã gafe, sesizate de el în buget. Una

dintre erori: includerea strãzii „Cãpºu-
nilor” pe lista celor 87 de strãzi, care
urmeazã sã se reabiliteze pe noul acord-
cadru. Cãlinoiu a arãtat cã aici este
vorba de un fenomen bizar. Strada cu
pricina vine paralelã cu strada Brestei
ºi se face accesul pe ea din trei strãdu-
þe mai mici, toate pavate cu pãmânt sim-
plu. „De ce ar trebui pus asfalt pe o
stradã la care ajungi pe trei strãzi de
pãmânt? E ceva bizar”, s-a mirat Cãli-
noiu. Primarul s-a scuzat, spunând cã
nu ºtie situaþia fiecãrei strãzi în parte ºi
l-a invitat pe liberal sã meargã împreu-
nã la o plimbare de recunoaºtere pe
teren. „ Dacã e aºa cum spune domnul
Cãlinoiu, vreau ºi eu sã vãd care din
funcþionari a fãcut acest lucru”. Libe-
ralul a mai pus în discuþie ºi sprijinul
pentru marii contributori la bugetul lo-
cal, prin taxe ºi impozitul pe venit, com-
panii precum Ford, Popeci ºi Arabes-
que, solicitând mai mult sprijin finan-
ciar ºi pentru aceºtia. „Tot ce þine de
noi, am fãcut”, a replicat Genoiu, exem-
plificând cu amenajãrile ºi sistematizã-
rile de strãzi care au fost solicitate de
cãtre marile firme ºi pe care municipali-
tatea le-a realizat.

Dupã trei ore ºi mai bine, dezbate-
rea s-a încheiat pe un ton mai optimist,
fiind aduse în discuþie performanþele
obþinute de echipa de handbal fete a
Sport Club Municipal Craiova, pentru
care consilierul liberal, Adriana Ungu-
reanu, un înfocat suporter al fetelor, a
cerut un buget mai mare pentru susþi-
nerea echipei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Lipsa medicilor ºi a medicamentelor noi, marile probleme ale bolnavilor cronici
Lipsa medicilor specialiºti ºi a medicamente-

lor noi, care nu se gãsesc în România, sunt cele
mai mari probleme cu care se confruntã pacien-

Mulþi pacienþi se mai plâng
ºi de faptul cã nu primesc în-
totdeauna informaþii detaliate
legate de boala lor de la medicii
care le-au stabilit diagnosticul.

60% dintre pacienþi susþin
cã îºi plãtesc analizele
din propriul buzunar

În privinþa unitãþii unde pot
primi tratament dupã stabilirea
diagnosticului, 33,9% dintre
pacienþi au afirmat cã nu au

primit nici un fel de îndrumare, iar din-
tre cei care au fost îndrumaþi, aproape
62% susþin cã au fost trimiºi sã se tra-
teze de cãtre un prieten, iar 2,9% au
precizat cã au fost ghidaþi de cãtre o
asistentã medicalã. Studiul mai aratã
cã 60% dintre pacienþi au afirmat cã au
fost nevoiþi sã îºi plãteascã singuri
analizele fãcute în cursul tratamentu-
lui. De asemenea, aproape 10% dintre
bolnavii cronici susþin cã existã medi-
camente noi, dar nu se încadreazã în
criterii pentru a beneficia de acestea
compensat sau gratuit.

Studiul COPAC, derulat sub titlul
„Accesul la sistemul de sãnãtate pen-
tru pacienþii cu boli cronice”, a fost în-
ceput în luna decembrie a anului tre-
cut. În cadrul studiului au fost inter-
vievaþi 350 de pacienþi din întreaga
þarã. Raportul va fi înaintat de COPAC
autoritãþilor care coordoneazã sistemul
de sãnãtate.

Ultimii în Indexul European
al Consumatorului de Sãnãtate

O altã loviturã pentru sistemul sa-
nitar românesc a fost plasarea, con-
form Indexului European al Consuma-
torului de Sãnãtate, ºi în 2017, pentru
al doilea an consecutiv, la coada cla-
samentului, depãºit chiar ºi de cel al
unor þãri precum Bulgaria, Albania,
Macedonia sau Muntenegru.

România a ocupat ultimul loc sau
unul dintre ultimele locuri la majorita-
tea indicatorilor importanþi luaþi în cal-
cul pentru realizarea clasamentului:
drepturile ºi informarea pacienþilor, ac-
cesibilitatea (timpii de aºteptare pen-
tru tratament), rezultatele tratamente-

lor, gama de servicii oferite ºi extinde-
rea lor, prevenþia ºi farmaceuticele.
România se aflã pe locul 34 din tot atâ-
tea þãri europene al cãror sistem medi-
cal a fost analizat pentru realizarea in-
dexului pe anul 2017.

În ceea ce priveºte cheltuielile cu
sãnãtatea pe cap de locuitor, þara noas-
trã se aflã tot la coada clasamentului, în
urma sa aflându-se doar Letonia, Mun-
tenegru, Macedonia ºi Albania. Româ-
nia are probleme grave în gestionarea
întregului sector public de sãnãtate, alã-
turi de Albania ºi Bulgaria având o struc-
turã învechitã a sistemului medical.

Sistemul sanitar românesc se aflã pe
primul loc în clasament la rata infecþiilor
intraspitaliceºti rezistente la tratament,
la mortalitatea infantilã ºi pe primele lo-
curi la mortalitatea din cauza cancerului
ºi a bolilor cardiovasculare.

În fiecare an, mii de pacienþi care se
interneazã în spitalele româneºti pentru
a fi trataþi de diverse afecþiuni aflã cã s-
au ales cu o altã boalã chiar în unitatea
sanitarã. Infecþiile intraspitaliceºti au
devenit în ultimii ani o adevãratã pro-

blemã de sãnãtate publicã în România,
prin lipsa acutã de personal medical ºi
reducerea bugetelor alocate prevenþiei
ºi controlului infecþiilor în mediul spita-
licesc ºi consumul exagerat ºi eronat de
antibiotice, cu generarea unui nivel ex-
trem de ridicat al rezistenþei bacteriene.

Cele mai multe infecþii nosocomiale
s-au înregistrat în secþiile de chirurgie,
pediatrie, nou-nãscuþi, obstetricã ºi
Anestezie Terapie Intensivã. În privin-
þa tipurilor de infecþie depistate, mai
des întâlnite au fost cele în plagã chi-
rurgicalã, infecþiile de tract digestiv,
septicemie sau infecþiile respiratorii.
Germenii întâlniþi au fost Stafilococ
aureu, Klebsiella, bacili Gram negativ
nefermentativi, Stafilococ aureu hemo-
litic, Pseudomonas aeruginosa, Pro-
teus ºi Clostridium difficile.

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

RADU ILICEANU

þii cronici, relevã datele unui studiu realizat de
Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni
Cronice (COPAC).
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Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj, craioveanul Valen-
tin Ghiþã a reclamat, în primãvara
anului trecut, cã i-a fost
sustras un card bancar
de pe care, în perioada 6
februarie – 24 martie
2017, prin mai multe re-
trageri, i-a fost furatã
suma de 15.000 lei. Bãr-
batul, angajat ca ºofer pe
un microbuz de transport
persoane la o firmã din
Craiova, le-a povestit an-
chetatorilor cã, în luna
februarie, ºi-a dus micro-
buzul pentru verificãri ºi
reparaþii la un service din
Craiova, cu care firma
avea contract. Pentru cã nu trebu-
ia sã dureze foarte mult, bãrbatul
ºi-a lãsat borseta personalã, în care
avea documente, dar ºi carduri
bancare, în maºinã. Dupã ce s-a
încheiat reparaþia, bãrbatul a ple-
cat, fãrã sã mai verifice dacã are
toate documentele, borseta fiind la
locul ei. Târziu ºi-a dat seama cã îi
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Mecanicului auto de 39 de ani, din comuna
doljeanã Pleniþa, trimis în judecatã pentru efec-
tuarea de operaþiuni financiare în mod fraudu-
los ºi furt, a fost condamnat de magistraþii Tri-
bunalului Dolj la o pedepsã de 6 ani ºi 4 luni
închisoare cu executare pentru faptele sale.
Bãrbatul, angajat la un service auto din Craio-
va, a sustras cardul unui angajat de pe un mi-

crobuz de transport persoane lãsat la reparat
ºi, prin mai multe retrageri, l-a „uºurat” de
15.000 lei. Doljeanul a ajuns dupã gratii în luna
mai, anul trecut, iar joi, 8 februarie a.c., odatã
cu pronunþarea sentinþei, judecãtorii au menþi-
nut mãsura arestãrii preventive faþã de el. Ho-
tãrârea poate fi atacatã la Curtea de Apel Cra-
iova, întrucât nu este definitivã.

lipseºte un card, la care avea ata-
ºat ºi bileþelul cu PIN-ul, ºi a re-
clamat furtul. A fost deschis un
dosar penal, iar în urma cercetãri-

lor efectuate, oamenii legii au reu-
ºit sã stabileascã autorul faptei,
respectiv mecanicul auto, Valentin
Nicolae, de 39 de ani, din Pleniþa.
În cursul zilei de luni, 15 mai 2017,
bãrbatul a fost ridicat, dus la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi audiat de procurorul de caz, care
l-a reþinut ulterior pe o perioadã de

24 de ore pentru comiterea infrac-
þiunilor de efectuarea de operaþi-
uni financiare în mod fraudulos ºi
furt, dupã cum ne-a declarat pur-

tãtorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, procuror Mag-
da Bãdescu. Pe 16 mai
2017, Valentin Nicolae a
fost prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de ares-
tare preventivã, propunere
admisã de instanþã care a
dispus arestarea sa pentru
30 de zile, iar de atunci este
în spatele gratiilor.

Trimis în judecatã
în iunie, anul trecut
Pe 7 iunie, anul trecut

s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Valentin Nicolae a
fost trimis în judecatã, în stare de
arest preventiv, pentru furt, efec-
tuare de operaþiuni financiare în
mod fraudulos în formã continuatã
ºi acces ilegal la un sistem infor-
matic în formã continuatã, intrând
în camera preliminarã a instanþei,

de unde a ieºit pe 21 septembrie,
când magistraþii craioveni au ho-
tãrât cã poate începe judecarea
procesului. Bãrbatul a formulat
contestaþie, care a fost respinsã
de Curtea de Apel Craiova. Primul
termen de judecatã al procesului
a fost pe 16 noiembrie.

Joi, 8 februarie a.c., judecãto-
rii au pronunþat sentinþa, Valentin
Nicolae fiind gãsit vinovat de toa-
te cele trei infracþiuni reþinute în
sarcina sa ºi condamnat la o pe-
deapsã totalã de 6 ani ºi 4 luni în-
chisoare. În plus, magistraþii cra-
ioveni l-au menþinut în spatele gra-
tiilor: „Condamnã pe inculpatul
Nicolae Valentin la pedeapsa de
3 ani închisoare. 2. Condamnã pe
acelaºi inculpat la pedeapsa de 4
ani închisoare. Condamnã pe ace-

laºi inculpat la pedeapsa de 4 ani
închisoare 3. Contopeºte pedep-
sele aplicate inculpatului Nicolae
Valentin in pedeapsa cea mai grea
de 4 ani inchisoare, la care se
adaugã un spor de 2 ani si 4 luni
inchisoare reprezentând 1/3 din
totalul celorlalte pedepse,urmând
ca inculpatul sa execute pedeap-
sa rezultantã de 6 ani si 4 luni în-
chisoare in regim de detenþie. (...)
Pronunþatã în ºedinþa publicã din
data de 8 02 2018”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Tribuna-
lului Dolj. În plus, inculpatul tre-
buie sã-i achite 15.000 lei pãrþii
vãtãmate ºi sã plãteascã 1300 lei
cheltuieli judiciare cãtre stat. Ho-
tãrârea nu este definitivã, putând
fi atacatã cu apel la Curtea de Apel
Craiova. 

Afacere de familie cu þigãri de contrabandã
stricatã de poliþiºtii SRPT Craiova

Un craiovean de 51 de ani a fost plasat în arest la domici-
liu, ieri dupã-amiazã, pentru contrabandã cu þigãri, dupã ce,
în urma unor percheziþii fãcute de poliþiºtii Secþiei Regio-
nale de Poliþie Transporturi Craiova, în autoturismul sãu au
fost gãsite peste 1.200 pachete de þigãri fãrã timbru de
marcaj fiscal. Craioveanul era de mai mult timp în atenþia
poliþiºtilor de la Transporturi, întrucât la punctul de lucru al
unei societãþi comerciale care îi aparþine, din complexul
Gãrii Craiova, au mai fost descoperite þigãri de contraban-
dã, chiar la vânzare. Mai mult, în luna septembrie a anului
trecut, în maºina fratelui sãu, oamenii legii au descoperit
aproape 3000 de pachete de þigãri de contrabandã.

Poliþiºtii Secþiei Regionale de
Poliþie Transporturi Craiova au
organizat, ieri, o acþiune pentru
combaterea contrabandei cu þi-
gãri. Astfel, în baza informaþiilor
deþinute, sub coordonarea procu-
rorului de caz, oamenii legii au
descins la 6 adrese de pe raza
municipiului Craiova, într-o ca-
uzã privind infracþiunea de con-
trabandã cu þigãri, înregistra-
tã la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova.

În urma percheziþiilor,
într-un autoturism care îi
aparþine lui Gheorghe Bancã,
de 51 de ani, din Craiova, au
fost descoperite 1.229 de
pachete de þigãri care nu
aveau aplicat timbru de mar-
caj fiscal românesc. Bãrba-
tul a fost reþinut pentru o pe-
rioadã de 24 de ore, ºi a fost
prezentat în aceeaºi zi Jude-
cãtoriei Craiova cu propune-
re de arestare preventivã,
propunere respinsã de in-
stanþã, care l-a plasat, în
schimb, pe craiovean, în
arest la domiciliu. În plus,
autoturismul ºi þigãrile gãsi-
te în interiorul acestuia au
fost indisponibilizate de po-
liþiºtii craioveni. Acþiunea a

fost desfãºuratã cu sprijinul Bi-
roului de Operaþiuni Speciale Cra-
iova ºi a douã grupe de luptãtori
de la Serviciul de Acþiuni Specia-
le din cadrul I.P.J. Dolj.

„Percheziþiile au fost efec-
tuate atât la locuinþa craiovea-
nului, cât ºi în alte locaþii apar-
þinând unor rude ºi persoane
apropiate acestuia. Este o acþi-

une desfãºuratã într-un dosar
penal aflat în lucru la Parche-
tul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, iar bãrbatul deþine un
magazin în incinta Complexu-
lui Gãrii Craiova, magazin unde
vindea fratele sãu, în vârstã de
47 de ani. Anul trecut, în luna
septembrie, poliþiºtii l-au de-
pistat având la vânzare 12 pa-

chete de þigãri, fãrã marcaj
fiscal românesc. Întrucât
nu era prima datã când îl
prind cu þigãri de contraban-
dã, poliþiºtii de la Transpor-
turi au extins verificãrile,
iar în autoturismul bãrba-
tului, un Opel Astra parcat
în apropiere, au gãsit port-
bagajul plin. Craioveanul
avea acolo 2.990 pachete þi-
gãri de diferite mãrci, unele
cu marcaj fiscal ucrainian,
iar celelalte fãrã marcaj fis-
cal. ªi atunci am indisponi-
bilizat autoturismul, precum
ºi cele 3.002 pachete þigãri
de contrabandã, bãrbatul de
47 de ani fiind reþinut, apoi
plasat sub control judiciar”,
ne-a explicat comisar ºef La-
urenþiu Gulin, comandantul
Secþiei Regionale de Poliþie
Transporturi Craiova.
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Cooperarea româno-maghiarã
poate aduce un progres istoric în
domeniul securitãþii energetice a
Ungariei, a declarat Peter Szijjar-
to, ministrul afacerilor externe ºi
comerþului exterior al Ungariei, în
cadrul unui interviu acordat agen-
tiei maghiare MTI, luni, 5 februa-
rie dupã întâlnirea cu oficialii ro-
mâni, la Bucureºti. Peter Szijjarto
a mai spus cã partea românã s-a

angajat sã construiascã, pânã în
2020, compresoarele cu ajutorul
cãrora se vor putea livra cãtre
Ungaria, 1,75 miliarde de metri cub
de gaz anual, respectiv, ca pânã în
2022 sã extindã capacitatea, astfel
încât partea maghiarã sã poatã
achiziþiona 4,4 miliarde de metri
cub de gaz pe an din cel extras de
ExxonMobil si OMV. “Guvernul
Ungariei a luat decizia de a con-
strui secþiunea de conductã care
lipseºte între punctul de distribui-
re a gazelor din Budapesta ºi loca-
litatea Vecses din apropierea capi-
talei. Întrucât legãtura maghiaro-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Energia este o problemã„Energia este o problemã„Energia este o problemã„Energia este o problemã„Energia este o problemã
de securitate naþionalã”de securitate naþionalã”de securitate naþionalã”de securitate naþionalã”de securitate naþionalã”

Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat
luni, 5 februarie în România, având întrevederi cu omologul
sãu român Teodor Meleºcanu, cu preºedintele Senatului, Cã-
lin Popescu Tãriceanu, precum ºi cu preºedintele Camerei
Deputatilor, Liviu Dragnea. Imediat dupã întâlnire, nici Meleº-
canu ºi nici Liviu Dragnea nu au dat publicitãþii temele discuta-
te cu oficialul ungar. Nu la fel de zgârcit la vorbe a fost Peter
Szijjarto... Acesta a declarat jurnaliºtilor de la agenþia de presã
maghiarã MTI cã s-a convenit ca pânã în 2020, România sã
creeze condiþiile tehnice necesare pentru exportul de gaze cã-
tre Ungaria, iar de la 2022, sã devinã posibil transportul cãtre
Ungaria al unei cantitãþi semnificative de gaze produse în Ma-
rea Neagrã, dupã ce companiile maghiare vor contracta întrea-
ga capacitate de transport, de 4,4 miliarde de metri cub, a aces-
tui traseu. La douã zile dupã vizitã, miercuri, 7 februarie, Teo-
dor Meleºcanu l-a contrazis pe ministrul maghiar de Externe,
Peter Szijjarto, precizând cã în conformitate cu reglementarile
europene nu poate fi vorba despre surse de gaze sau infras-
tructuri cu dedicaþie exclusivã pentru o anume destinaþie sau o
anume þarã.  Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a atras
ieri atenþia, în cadrul unei conferinþe de presã,  cã „energia nu
este o poveste, ci este o problemã de securitate naþionalã”.
Deºi MAE a negat se pare cã lucrurile sunt mult mai grave
decât par. Premierul ungar Viktor Orban, citat de Reuters a
declarat ieri cã Ungaria va semna în curând un acord care îi va
permite sã importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze natu-
rale din România, pentru urmãtorii 15 ani, trei companii din
Ungaria câºtigând o licitaþie în acest sens în þara noastrã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

slovacã va sosi la Vecses, Ungaria
construieºte astfel, practic, porþi-
unea care mai lipseºte din coridorul
de gaze Nord-Sud, aducându-ºi
aportul pentru ca transportul de gaze
sã aibã loc, în Europa Centralã, nu
doar în direcþie Est-Vest, ci ºi în di-
recþie Nord-Sud, un aspect extrem
de important din punct de vedere
al securitãþii naþionale”, a explicat
ministrul ungar de externe.

MAE român îl contrazice pe
ministrul de Externe maghiar…

Apoi, mai spre searã, dã ºi MAE
un comunicat de presã destul de
straniu, în care se precizeazã, cã
Teodor Meleºcanu a avut astãzi (n.r
luni, 5 februarie), în cadrul unui
dejun de lucru, o întrevedere cu
Peter Szijjarto, iar cu acest priliej
“a avut loc un schimb de opinii
referitor la evoluþiile din relaþia bi-
lateralã ºi la perspectivele continuã-
rii dialogului pe subiecte de interes
comun”. Miercuri, pe 7 februarie,

declaraþiile se nuanþeazã ºi Minis-
terul Român de Externe aratã cã
în cadrul vizitei lui Szijjarto la Bu-
cureºti “nu s-a semnat niciun
acord sau vreun alt document bi-
lateral care sã facã referire la ex-
port de gaze din România în Un-
garia sau la alte noi proiecte în
domeniul energetic. În cursul con-
vorbirilor au fost reluate exclusiv
elementele deja cunoscute public
ºi stadiul proiectelor aflate în curs
de derulare, fãrã alte elemente de
noutate, între care ºi asigurarea
interconectãrii bidirectionale a in-
frastructurii de gaze în conformi-
tate cu Planul de Dezvoltare a Sis-
temului Naþional de Transport
Gaze Naturale al companiei
TRANSGAZ. Dupã cum se poate
observa, conform acestui plan,
asigurarea interconectarii se va
face în corelaþie cu dezvoltarea
proiectului BRUA, a cãrui finanþa-
re parþialã este asiguratã din fon-
duri europene.  Dezvoltarea în
timp, pe etape, a capacitãþii inter-
conectãrilor ºi a infrastructurii
BRUA constituie proiecte omolo-
gate în formatele iniþiate la nivel UE
ºi incluse pe lista Proiectelor de
Interes Comun ce primesc finan-
þare europeanã prin programul
CEF. Calendarul de dezvoltare a
proiectelor constituie o condiþie de
finanþare, iar nerespectarea lui poa-
te atrage pierderea acesteia”

“Nu a vrut Ungaria sã prelun-
geascã în Austria, pãi avem
directive europene...”

Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu a precizat cã pro-
iectul BRUA este dezvoltat în con-
textul diversificãrii surselor de ali-
mentare cu gaze naturale a þãrilor

europene, creºterii securitãþii ali-
mentãrii cu gaze naturale a Româ-
niei prin acces la noi surse, facili-
tarii accesului pieþei din Centrul si
Sud-Estul Europei la resursele de
gaze naturale din regiunea Caspi-
ca. Proiectul va asigura: pe direc-
þia Bulgaria - o capacitate de trans-
port în ambele sensuri de curgere
de 1,5 mld.mc/an si, pe direcþia
Ungaria - o capacitate de transport
de 1,75 mld.mc/an în faza I si 4,4
mld.mc/an in faza II. În prezent
Transgaz se afla în plin proces de
implementare a fazei I a proiectu-
lui, beneficiind ºi de suportul fi-
nanciar din partea Uniunii Europe-
ne, care a alocat pentru proiect 180
de milioane de euro. Deputatul eu-
ropean a vorbit despre oportunita-
tea de a avea gaze în Marea Nea-
grã ºi cã ar fi un mare pãcat sã nu

ºtim sã beneficiem de aceastã
oportunitate. “Nu ai energie, eºti
la mâna oricui, nu degeaba Rusia
lucreazã cum lucreazã. Iar tu sã ai
aceastã oportunitate ºi sã o  risi-
peºti fãrã profiþi la maximum de
ea este un atac la securitatea Ro-
mâniei ºi la securitatea oamenilor.
Nu a vrut Ungaria sã prelungeas-
cã în Austria, pãi avem directive
europene. Despre reþele de gaze,
despre piaþa de gaz, despre situa-
þiile de urgenþã, despre reþele de
urgenþã de gaz...pãi ar trebui sã
intervenim acolo. Asta înseamnã
legãtura cu Uniunea Europeanã. ªi
sã ne aºezãm la masã ca sã putem
sã valorificãm la maxim ce avem
ºi sã contribuim la securitatea
energeticã a Uniunii....”, a subli-
niat Marian Jean Marinescu, vice-
preºedintele grupului EPP din Par-
lamentul European.
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În cadrul evenimentului, stu-
denþii strãini, care beneficiazã de
o mobilitate în cadrul programu-
lui Erasmus+, au fost premiaþi
pentru implicarea activã în proiec-
tele desfãºurate la Universitatea
din Craiova, precum ºi pentru par-
ticiparea la evenimentele organi-
zate de ESN Craiova ºi Departa-
mentul de Relaþii Internaþionale.

„În momentul acesta, Univer-
sitatea din Craiova gãzduieºte
peste 50 de studenþi, care sunt
veniþi  prin Programul Eras-
mus+..., dar ºi pe baza acordului
interinstituþional pe care Univer-
sitatea din Craiova îl are semnat
cu mai multe universitãþi din afa-
ra spaþiului comunitar cum ar fi:
Mexic, India, China, Kazahstan.
Numãrul studenþilor strãini este

 Pe 12 februarie, va debuta,
noutate în comparaþie cu anii tre-
cuþi, Bacalaureatul, pentru 2017/
2018.  Astfel, luni, se va desfã-
ºura proba de Competenþã lin-
gvisticã în Limba românã. „Avem

Luni, aproape 5.000 de absolvenþi de liceu
încep Bacalaureatul

Luni, debuteazã Examenul de Bacalureat, sesiunea de
varã, prin susþinerea probei de Competenþã lingvisticã în
Limba românã. În zilele urmãtoare, conform calendarului,
vor fi susþinute ºi probele de Competenþã digitalã, respectiv
de Competenþã într-o limbã de circulaþie internaþionalã.
La examenul care începe, sunt înscriºi aproximativ 5.000
de absolvenþi de liceu, cca. 3000 fiind din promoþia acestui
an. De asemenea, vor participa ºi tinerii care terminã, în
acest an, cursurile Colegiului Naþional „Tudor Vladimirescu”
din Craiova, fiind vorba de prima promoþie a acestei
instituþii de învãþãmânt preuniversitar.

înscriºi aproximativ 5.000 de ab-
solvenþi, dintre care aproape
3.000 sunt din seria curentã. Pot
participa ºi elevii care au corigen-
þe  sau care au situaþia neînche-
iatã, din diverse motive, pe pri-

mul semestru. În ceea ce priveº-
te modalitatea de recuperarea a
orelor, pentru toþi elevii, în zilele
care vor fi examene, aceasta va
fi stabilitã în ºedinþele Consiliului
de Administraþie al fiecãrei uni-
tãþi de învãþãmânt preuniversitar.
Dacã, luni, 12 februarie, vor fi
testãrile la Limba românã, pe
16,19,20 februarie vor fi exami-
nãrile în ceea ce priveºte cinoº-
tiinþele digitale, iar în zilele de 21
– 22 vor fi testãrile într-o limbã
de circulaþie internaþionalã. Astãzi
(n.r. - ieri) avem o ºedinþã de in-
struire cu cei 41 de manageri ai
liceelor din Dolj unde se vor sus-
þine testãrile. Demn de remarcat
este ºi faptul cã, în acest an, vor

participa la examen ºi absolvenþii
primei promoþii a Colegiului Na-
þional Militar „Tudor Vladimires-
cu”, din Craiova”, a precizat prof.

Monica Leontina Sunã, inspec-
tor general al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Universitatea din Craiova, Departamentul de Relaþii
Internaþionale, în parteneriat cu Erasmus Student
Network Craiova (ESN Craiova), a organizat joi,
8 februarie, cea de-a VII-a ediþie a Galei ESN Craiova
ºi aniversarea a trei ani de la înfiinþarea oficialã a
Asociaþiei ESN Craiova. Evenimentul a avut loc la
Amfiteatrul Drãgan, sala 444, din Clãdirea centralã
a Universitãþii, etajul 2.

în continuã creºtere. Pentru se-
mestrul al II-lea ne aºteptãm la
un numãr de tineri cel puþin egal
cu cel din primul semestru. Sunt
studenþi care au hotãrât sã-ºi pre-
lungeascã mobilitatea de studii
sau de practicã, iar pentru noi
este cel mai bun rãspuns la în-
trebarea: ”Cum vi se pare viaþa
de student la Craiova ºi cât sun-
teþi de încântaþi de mobilitatea
voastrã?!”. ªi asta pentru cã
dacã îºi aleg sã mai facã treabã
încã 5 luni alãturi de noi înseam-
nã cã sunt foarte mulþumiþi de tot
ceea se s-a întâmplat aici, la Cra-
iova, în primul semestru”, a subli-
niat Monica Cranta, asistent Pro-
grame Comunitare în cadrul De-
partamentului Relaþii Internaþio-
nale, Universitatea din Craiova.

„O avalanºã de studenþi
din Turcia...”

Reprezentanta Universitãþii din
Craiova a mai vorbit ºi de þãrile de
unde provin studenþii, de avalanºa
de tineri veniþi din Turcia, care au
preferat centrul universitar din Bã-
nie ºi de numãrul mare de studenþi
români plecaþi prin acelaºi program,
în centrele universitare din strãinã-
tate, în Europa ºi nu numai. „Avem
cinci studenþi din Mexic, mai mulþi
studenþi din Franþa, Italia dar ºi din
Bulgaria ºi Grecia. În general strãi-
nii aleg facultãþi unde sunt cursuri
cu predare în limba strãinã, adicã,
Facultatea de Litere, Automatica,
Facultatea de Mecanicã, ªtiinþe Eco-
nomice, Facultatea de Sport. Nu
existã un domeniu mai preferat ºi
unul mai puþin preferat...Anul acesta
am constatat o avalanºã de studenþi
din Turcia. Tineiri sunt cazaþi la Cã-
minul 8, unde dispun de toate con-
diþiile, primesc bursã de studiu, iar
din aceºti bani se întreþin. ªi noi, la
rândul nostru trimitem în jur de 200
de studenþi, prin acelaºi program
Erasmus+ la universitãþi din afarã,
unitãþi partenere. În concluzie, vor-
bim de o experienþã extraordinarã”,

a mai spus Monica Cranta.

Au descoperit un popor
extraordinar de ospitalier

Au fost premiaþi de asemenea
membrii activi ESN Craiova pen-
tru motivaþia ºi implicarea în orga-
nizarea activitãþilor ESN, precum
ºi partenerii ºi sponsorii care au
fost un sprijin de-a lungul timpu-
lui. La rândul sãu, Simon Neau-
ment, student venit din Franþa la
Craiova, ne-a spus cã a optat pen-

tru acest program pentru cã repre-
zintã o adevãratã experienþã, a cu-
noscut foarte mulþi oameni, foarte
mulþi tineri extrem de deschiºi,
specializaþi în diverse domenii.
„Am ales România pentru cã am
vrut sã cunosc mai multe despre
aceastã þarã ºi am avut mari sur-
priza sã descopãr o þarã foarte fru-
moasã, cu oameni interesanþi, o
þarã cu o istorie extraodinarã ºi un
popor minunat”, a completat tânã-
rul Simon. Din Mexic a venit la
Craiova Mariana, care s-a arãtat
extrem de încântatã de ceea ce a
gãsit în þara noastrã ºi de modul în
care a fost primitã de colegii ro-
mâni, dar ºi ceilalþi studenþi strãini.
„Am ales România pentru cã mi-
au povestit alþi colegi, care au ve-
nit ºi au avut o experienþã frumoa-
sã, aºa cã am vrut sã vãd ºi eu, sã
mã conving. Acum pot sã spun cã
aºa este. Am gãsit oameni super ºi
o þarã frumoasã. Cel mai mult mi-
a plãcut Timiºoara, un oraº cu o
arhitecturã deosebitã, dar ºi Cra-
iova este în topul preferinþelor
mele. Am vizitat ºi Braºovul ºi de
asemenea, mi-a plãcut foarte mult”,
ni s-a destãinuit tânãra Mariana
Serrano.

MARGA BULUGEAN
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Ieri, în cadrul unei conferinþe de
presã, inspectorul general al învãþã-
mântului doljean, prof.  Monica Leon-
tina Sunã a prezentat primele rezulta-
te obþinute, în acest an, în cadrul faze-
lor naþionale ale Olimpiadelor la di-
verse discipline :”Avem noi elevi pe
podium, acest lucru bucurându-ne. La
Concursul Naþional de Matematicã ºi
Informaticã – „Grigore Moisil”, ediþia
a XI-a, desfãºuratã la începutul aces-
tei luni, la secþiunea „Informaticã”, au
fost obþinute trei Premii I (Ruxandra
Nanu, Emanuel Dicu, Ovidiu Badea),
ºi un Premiu al II-lea(Mircea Radu).
De asemenea, la „Matematicã”, sunt
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douã poziþii pe prima treaptã a podiu-
mului, obþinute de Emanuel Crãciu-
nescu ºi Denisa Drãghia, având ºi un
loc II, care este al lui  Rãzvan Drã-
ghici, iar o menþiune i-a revenit lui
Alexandru Pascu.. Nu putem decât sã
îi felicitãm pe elevi ºi pe profesorii care
i-au îndrumat¸Mihai Dicu, Marius Ni-
coli, Marin Popa ºi Lucian Tuþescu¸
cu toþii de la Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova”.

Premii ºi medalii la Astronomie
ºi Fizicã

Nu au fost trecute cu vederea,
de cãtre Monica Sunã, nici perfor-

manþele obþinute de elevii craio-
veni la Olimpiada Naþionalã de
Astronomie ºi Astrofizicã, desfã-
ºuratã, între 2 – 5 februarie la Gura
Humorului: „Þinând cont cã disci-
plina la care au concurat elevii cra-
ioveni nu face parte din „trunchiul
comun” al programei ºcolare, cu
atât mai mult sunt meritorii rezulta-
tele obþinute de aceºtia. Astfel ,
Rãzvan Ciurescu¸ de la ªcoala
Gimnazialã Traian, din Craiova, a
fost medaliat cu aur de cãtre Socie-
tatea Naþionalã de Fizicã (SNF), ca-
lificat în lotul lãrgit de juniori („Este
un elev minunat, care se axeazã pe
muncã ºi merge la mai multe disci-
pline la diferite faze. Nu este o sur-
prizã pentru noi” – prof.  Maria
Daºu, director al ªcolii Gimnazia-
le”Traian”), Mihnea Ciocoiu (Co-
legiul Naþional „Carol I”) a primit
medalia de argint de la SNF, iar
Giulia Maria Bulugean  (Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”) a fost me-
daliatã cu „bronz” de cãtre SNF. Pa-
tricia Ioþa ºi Adriana Oanã de la
Colegiul Naþional „Carol I” au pri-
mit diplome de participare.

ªi povestea frumoasã nu s-a ter-
minat aici. În perioada 5-9 februarie,
elevii Mihnea Ciocoiu, clasa a VIII-
a, Adriana Oanã,clasa a X-a ºi Pa-
tricia Ioþa, clasa a X-a, toþi fiind

elevi ai Colegiului Naþional „Carol
I”, alãturi de colega lor de la Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti”, Giu-
lia Maria Bulugean, clasa a X-a,
au participat la Concursul Naþional
de Astronomie ºi Astrofizicã „Ma-
rin Dacian Bica”, care s-a desfã-
ºurat la Voroneþ, în judeþul Suceava
ºi unde elevii au obþinut premii ºi
medalii. Mihnea Ciocoiu – premiul
I ºi Medalia de Aur la secþiunea Ju-
niori; Adriana Oanã – Menþiune la
secþiunea Seniori Începãtori, Patri-
cia Ioþa – diplomã de participare ºi
Giulia Maria Bulugean – Menþiu-
ne la secþiunea Seniori Avansaþi. De
asemenea, în aceeaºi perioadã, ºi tot

la Voroneþ,  s-a desfãºurat ºi Con-
cursul cu Participare Internaþio-
nalã de Fizicã  „Marin Dacian
Bica”, ediþia 2018. Aici s-au eviden-
þiat elevii Mihnea Toma, clasa a VI-
a, Colegiul Naþional „Carol I”, care a
obþinut premiul II ºi Medalia de Ar-
gint ºi eleva Giulia Maria Bulu-
gean, Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, clasa a X-a, care a obþinut
premiul III ºi Medalia de bronz.

„Felicitãri tuturor elevilor ºi dom-
nului profesor  Octavian Georges-
cu, cel care i-a pregãtit!”, a subliniat
Monica Leontina Sunã, inspector
general al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Continuarea parteneriatului dintre Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale (CJCPCT) Dolj ºi Centrul

Deschisã pe 25 ianuarie cu „O
intervenþie”, de Mike Bartlett, în
regia lui Radu Iacoban, stagiunea
„Colibri. ACTul 2” continuã cu alt
spectacol marca Teatrul ACT Bu-
cureºti prezentat la Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Craiova”.

Este vorba despre „LUNGS”, de
Duncan Macmillan, regia Nicolae
Constantin Tãnase, scenografia
Adeline Andreea Bãdescu, cu De-
nisa Nicolae ºi Liviu Romanescu,
programat pe 22 februarie, la ora
19.00. Spectacolul nu este reco-
mandat persoanelor sub 16 ani!

Teatrul Naþional
din Craiova ºi Rama-
da Plaza pun faþã în
faþã un actor ºi un
spectator, la cinã! Ide-
ea a fost lansatã la în-
ceputul acestui an,
norocosul câºtigãtor
urmând a fi ales prin
tragere la sorþi, pe baza
biletelor de intrare la
spectacolele institu-
þiei, completate cu nu-
mele ºi numãrul de te-
lefon ºi introduse în
urna amplasatã în foa-
ierul teatrului.

Dupã Iulia Colan ºi
Claudiu Mihail, alt cu-
noscut ºi îndrãgit ac-
tor se pregãteºte sã povesteascã faþã în
faþã cu un spectator: Tamara Popescu,
pe care o puteþi (re)vedea chiar luna
aceasta, pe 25 februarie, în „Gaiþele” de
Al. Kiriþescu, în regia lui Alexandru Bou-
reanu. La extragerea care va avea loc pe
data de 19 februarie pot participa per-
soanele care ºi-au achiziþionat abona-

Ateliere de muzicã ºi de creaþie popularã pentru copiii
din Centrul social „Best Life”

Cu cine va lua cina actriþa Tamara Popescu?„LUNGS”, spectacol al Teatrului ACT din Bucureºti prezentat la Craiova

social multifuncþional „Best Life” al Arhi-
episcopiei Craiovei, pe parcursul acestui
an, bucurã zeci de copii, care vor putea
participa în perioada urmãtoare la noi ate-
liere de muzicã ºi de creaþie popularã. Cele
douã ateliere, „Ca la þarã” ºi „Sã ne îm-
prietenim cu muzica”, se vor desfãºura în
perioada 16 februarie - 8 iunie, de douã
ori pe lunã, în zilele de vineri, în intervalul
orar 14.00-16.00, în Galeriile „Cromatic” ale
CJCPCT Dolj.

«În cadrul atelierului „Ca la þarã” copiii
vor avea ocazia sã descopere frumuseþea

gospodãriei tradiþionale, obiceiurile ºi specificul
vieþii la þarã, prin materiale foto-video din arhiva
instituþiei. De asemenea, ei vor lucra ºi aplicat,

folosindu-se de materiale oferite cu ge-
nerozitate de naturã, ºi vor încerca sã
construiascã o gospodãrie în miniatu-
rã. Atelierul „Sã ne împrietenim cu mu-
zica” îi familiarizeazã pe participanþi cu
pianul, le face cunoºtinþã cu notele mu-
zicale, îi iniþiazã în teoria muzicii ºi sol-
fegiu. De asemenea, în cadrul acestui
atelier ei vor studia ºi muzicã tradiþio-
nalã», se precizeazã într-un comunicat
de presã al instituþiei.

Parteneriatul Centrului Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþio-
nale Dolj cu Centrul Social „Best Life” dureazã
de trei ani. În 2015, C.J.C.P.C.T. Dolj a demarat,
împreunã cu voluntari ai Facultãþii de Litere din

cadrul Universitãþii din Craiova, proiectul „Mi-
cul artist popular pe urmele bunicilor”, care a
mediat întâlnirea copiilor cu îndeletnicirile sa-
tului tradiþional.

MAGDA BRATU

Textul „LUNGS” a fost desem-
nat în anul 2012 „Cel mai bun text
contemporan”, Premiile Off West-
End ºi nominalizat la categoria „Cel
mai bun text de teatru”, Theatre
Awards UK (2012). «Într-o perioa-
dã marcatã, la nivel global, de an-
xietate, terorism, stãri meteo insta-
bile ºi vremuri politice nesigure, un
cuplu tânãr îºi doreºte un co-
pil. „LUNGS” este o poveste
de dragoste, uºor dezechilibra-
tã, tãios de onestã, amuzantã,
tensionatã ºi actualã. Vorbeº-
te despre o generaþie pentru

care lipsa siguranþei este un mod
de a exista». (www.teatrulact.ro)

Biletele, la preþul de 20 lei, se
pot procura de la Agenþia Teatru-
lui „Colibri”, deschisã de luni pânã
sâmbãtã, între orele 10.00-13.00 ºi
16.00-19.00, iar duminica, în inter-
valul 10.00-13.00.

MAGDA BRATU

mente/bilete la unul din-
tre spectacolele Teatru-
lui Naþional Craiova, de
la Agenþia teatralã sau
online. Cina cu Tamara
Popescu este programa-
tã pentru data de 26 fe-
bruarie, la restaurantul
Ellipse - Ramada Plaza.

Proiectul „Faþã în
faþã” a adus-o mai întâi
la cinã cu actriþa Iulia Co-
lan pe Iulia Niþã, elevã
la Colegiul Naþional
„Elena Cuza” din Craio-
va, care a participat la
tombolã cu un bilet la
spectacolul „Dacã am
gândi cu voce tare”.
Seara de poveºti despre

teatru ºi nu numai a fost pe 29 ianuarie.
Pe 5 februarie a avut loc o altã tragere la
sorþi pentru a afla cine va sta faþã în faþã
cu actorul Claudiu Mihail, luni, 12 fe-
bruarie. Este vorba despre Alexandru
ªaigãu, biletul norocos fiind cel pentru
spectacolul „O lunã la þarã”.

MAGDA BRATU
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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

DUMINICÃ - 11 februarie

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

Rm Vâlcea - CSM Bistrita
18:10 Lozul cel mare
18:45 #eusuntromania
19:00 Magazin World Cup

RUSIA 2018
19:30 Banatul montan
20:00 Telejurnal
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
22:30 Eurovision 2018
23:30 Eurovision 2018
23:50 Vorbeºte corect! (R)
00:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:00 Ultima ediþie (R)
02:00 Cooltura (R)
02:50 #eusuntromania
03:05 Telejurnal (R)
03:55 Universul credinþei (R)

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Familie
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Handbal masculin: Steaua

- CSM Fãgãraº
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Operaþiunea Monstrul
1976, România, Comedie
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Neamul ªoimãreºtilor
1965, România, Dramã, Istoric
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Moscova nu crede în

lacrimi
1980, Rusia, Dramã, Romantic,

Dragoste
00:50 Poate nu ºtiai
01:10 Operaþiunea Monstrul (R)
1976, România, Comedie
03:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
06:25 Imnul României
06:30 Teleshopping

TVR 2

07:30 O coroanã de Crãciun
08:55 Povestea jucãriilor 2
10:30 Trumbo
12:30 Epoca de gheaþã: Ploaie

de meteoriþi
14:05 Cidru cu Rosie
15:35 Rãzboiul stelelor: Atacul

clonelor
17:55 Frumoasa ºi Bestia
20:00 Transformers: Ultimul

cavaler
22:35 Tovarãºul miliþian
23:20 Wakefield
01:10 Sieranevada
04:00 Aici, acum

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Poliþist sub acoperire (R)
2005, SUA, Acþiune, Comedie
12:00 Ce spun românii (R)
13:00 Cãlãtorie spre centrul

Pãmântului (R)
1993, SUA, SF
14:45 Rocky V
1990, SUA, Dramã
17:00 Din nou la 17 ani
2009, SUA, Comedie, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
2014, Noua Zeelanda, SUA,

Aventuri, Fantastic
23:00 I.T.
2016, Irlanda, Franta, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:45 Iron Man - Omul de oþel 2

(R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
03:00 Rocky V (R)
1990, SUA, Dramã
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

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)

07:30 Fiul panterei roz
09:30 La bloc (R)
11:45 Suflet neliniºtit (R)
13:45 Genghis Khan
16:15 La bloc
18:30 Josie ºi Pisicile
20:30 Rãzboi în bucãtãrie
23:00 Atacul
00:45 Bel Ami (R)
02:30 Cine A.M.
05:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:15 Pisicile aristocrate (R)
1970, SUA, Animaþie, Familie,

Muzical
13:00 Observator
13:30 Doi fraþi (R)
2004, SUA, Aventuri, Dramã
16:00 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
21:30 Wanted
2008, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Thriller
23:30 Infern in Tombstone
2013, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror, Western
01:30 Wanted (R)
2008, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Thriller
03:30 Observator (R)
04:15 Infern in Tombstone (R)
2013, SUA, Acþiune, Fantastic,

Horror, Western
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Masca de argint (R)
1985, România, Aventuri
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Bravo, ai stil! All Stars (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:15 Cu lumea-n cap

07:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

08:45 Casa: construcþie ºi design

09:20 Teleshopping

10:00 Omul pãdurilor

2011, Italia, Dramã, Familie

12:00 Teleshopping

13:00 Focus

13:30 Super Cireaºa de pe tort (R)

15:30 Chef Dezbrãcatu’

16:00 Zestrea domniþei Ralu (R)

1972, România, Aventuri, Istoric

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gãteºte mai bine

20:30 Schimb de mame

22:30 Jandarmul ºi extratereºtrii

1979, Franþa, Comedie, Crimã, SF

00:30 Omul pãdurilor (R)

2011, Italia, Dramã, Familie

02:30 Undeva la Palilula (R)

2012, România, Comedie, Dramã

05:00 Toate pânzele sus! (R)

1977, România, Aventuri

06:45 Teleshopping (R)07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker

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

(EXPLOZIV) ep. 1

PRO X
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Anunþul tãu!

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin. (1) art.104 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a) ºi art.106  din Legea nr. 215/2001, privind

administraþia publicã localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 15.02.2018, ora 14.00 la sediul
consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele

Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2018.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-

socialã Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, conform standardului de cost/an/
pat, finanþate din venituri proprii ºi din sursele bugetului propriu judeþean, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii 2019-
2021.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de asistenþã medico-
socialã Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti, Pleniþa ºi Sadova, conform standardului de cost/an/
pat, finanþate din sumele alocate de la bugetul de stat, prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2018.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii 2019 – 2021.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Direcþiei Judeþene de Pazã ºi Servicii
Dolj, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii 2019-2021.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al Centrului Judeþean pentru Protecþia
Naturii, Turism ºi Dezvoltare Ruralã Durabilã Dolj pentru anul 2018.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al R.A. Aeroportul Internaþional Cra-
iova pe anul 2018.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile
primite de Biblioteca Judeþeanã ”Alexandru ºi Aristia Aman”, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii 2019-2021.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale Centrului Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Dolj, Muzeului Olteniei Craiova, Muzeului de Artã Craiova, ªcolii Popu-
lare de Arte ºi Meserii ”Cornetti” ºi Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii
2019-2021.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului de venituri ºi cheltuieli pentru activitatea autofinanþatã a Cen-
trului Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dolj ºi bugetul de venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe
nerambursabile al ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile” pe anul 2018.

11. Proiect de hotãrâre privind alocarea sumei de 9.647 mii lei pe anul 2018 ºi estimãrile sumelor pe anii 2019-
2021, reprezentând plata contribuþiei pentru personalul neclerical angajat în unitãþile de cult din judeþul Dolj.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului creditului intern pe anul 2018.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bugetului propriu al judeþului Dolj, pe anul 2018 ºi estimãrile pe anii 2019-2021.
14. Proiect de hotãrâre privind numirea unui membru – reprezentant al Consiliului Judeþean Dolj în consiliul de

administraþie al Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova.
16. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi

Poduri Dolj S.A, sã voteze în adunarea generalã ordinarã a acþionarilor modificarea organigramei ºi a statului de funcþii.
17. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri

ºi Poduri Dolj S.A. sã voteze în adunarea generalã a acþionarilor unele mãsuri.
18. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuterniciþilor Judeþului Dolj la Societatea Comercialã Parc-Turism

S.A. Craiova ºi la Societatea pentru Lucrãri de Drumuri ºi Poduri Dolj S.A. sã voteze în adunãrile generale extraor-
dinare ale acþionarilor vânzarea-cumpãrarea unor acþiuni.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea proiectului ”Eforturi comune pentru îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere
în zona transfrontalierã” ºi a contribuþiei locale proprii.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea arondãrii actuale a localitãþii Giubega privind activitãþile de evidenþã a
persoanelor.

21. Proiect de hotãrâre privind modificarea elementelor de identificare ale drumului judeþean DJ 561 pe teritoriul
administrativ al oraºului Segarcea.

22. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Consiliului Local al oraºului Segarcea a sectorului din
drumul judeþean DJ 561, situat în intravilanul oraºului Segarcea.

23. Diverse – interpelãri

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie Localã,
Secretariat.

NR. 113 Emisã astãzi, 09.02.2018

  P R E ª E D I N T E              CONTRASEMNEAZÃ
          SECRETAR

         ION PRIOTEASA
         GHEORGHE BARBÃRASÃ

 

SC POLYGON RESIDEN-
CE SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiec-
tul „Construire locuinþe co-
lective C1, C2 ºi C3- P+2,
amenajare parcaje ºi platfor-
mã de gunoi”, propus a fi am-
plasat în Municipiul Craiova,
str. Victor Papillian, nr. 41,
Judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.1,
ºi la sediul titularului din stra-
da Tabaci, nr. 50, Municipiul
Craiova, Judeþul Dolj, în zi-
lele de Luni pânã Joi, între
orele 8.00-16.30 ºiVineri în-
tre orele 8.00-14.00. Observa-
þiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1, fax:
0251.419.035, email: office-
@apmdj.anpm.ro.

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.
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ANIVERSÃRI
La zi aniversarã co-
legii din cenaclul li-
terar „Macedonski”
ureazã domnului
preºedinte poetul
MIHAI DUÞESCU
„La Mulþi Ani!”, sã-
nãtate ºi multe îm-
pliniri în plan profe-
sional ºi familial.

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 mãr-
furi, 3,5 tone. Relaþii la
telefon: 0763/869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 0764/779.702.
Vînd plãci ondulate 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 douã
chioºcuri noi,

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere 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 uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 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 satu-
lui, pentru înfiinþarea
unei pepiniere pomico-
le, 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.

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

Consultarea primei versiuni a
planului se poate realiza la sediul
APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
Craiova, jud. Dolj ºi la sediul ti-
tularului: Oraºul Segarcea, cu
sediul în loc. Segarcea, Strada
Unirii, nr. 52.

Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul
APM Dolj în termen de 15 zile
calendaristice de la data pre-
zentului anunþ

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 broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã de cusut Ileana,
4 gropi suprapuse
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.

Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã grena
pt pat ºi 2 pt. fotolii nefo-
losite – 120 lei, covor
persan 220x 210, 2 apo-
metre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 10 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 frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþiona-
re, maºinã de spãlat
rufe ”Alba Lux”, Pick-
up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular, (flex)
D125/850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã D
600, alternator 12V nou,
pick-up Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã nouã,
discuri cu muzicã Cena-
clul 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
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã
la casã  în Craio-
va la eleve sau
studente. Telefon:
0758/131.341.
Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

PIERDERI
Pierdut carnet student
eliberat de  Facultatea
de Medicinã Dentarã
din cadrul UMF Cra-
iova pe numele Vulcã-
nescu Bogdan Ga-
briel. Se declarã nul.

DECESE
Familia îndureratã
anunþã decesul celui
care a fost tatã ºi soþ,
BÃLUÞÃ MARIN.

Înmormântarea are
loc duminicã, 11 fe-
bruarie,  ora 13.30 la
cimitirul Nord din
Craiova. Dumnezeu
sã-l odihneascã în
liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE
Locatarii blocului
31 din cartier Lãpuº-
Argeº regretã tre-
cerea în nefiinþã a
vecinului BÃLUÞÃ
MARIAN. Sincere
condoleanþe familiei
îndurerate!
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Meciurile ACS Poli – FC Voluntari ºi Astra – Gaz Metan
s-au jucat asearã.

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

La aproape douã luni de la des-
pãrþirea de fani, Universitatea Cra-
iova disputã primul meci pe teren
propriu din 2018. Adversarã, ca ºi
la ultimul joc pe „Ion Oblemenco”,
este tot o formaþie ardeleanã, dar
de aceastã datã de la polul inferior
al ierarhiei, Sepsi OSK. Deºi se aflã
la primul sezon în Liga I, formaþia
covãsneanã a întâlnit de trei ori
pânã acum Universitatea Craiova,
în ultimele douã sezoane ale Cupei
României ºi, evident, în turul se-
zonului regulat. De fiecare parti-
dele s-au jucat la Braºov ºi au fost
adjudecate de alb-albaºtrii, 1-0,
dupã prelungiri, ºi 2-0, în partidele
de Cupã, ºi 3-2 în campionat. Pen-
tru duelul de duminicã, Devis Man-
gia nu se poate baza pe Nicuºor
Bancu, suspendat, dar revine cã-

Voleibaliºtii de la SCMU Craiova
joacã astãzi, de la ora 18, în Sala
Polivalentã, contra liderului Diviziei
1, Steaua Bucureºti. Craiovenii sunt
pe locul 6, dar au o serie foarte bunã
în 2018, care-i determinã sã spere
într-un succes în faþa rivalei, care
nu a pierdut în acest sezon decât
un meci. Dan Pascu este optimist
înaintea disputei de azi: „Nu mã spe-

rie nici un adversar, indiferent de
buget ºi faimã, dar ºtiu cã nu ne
aºteaptã un meci uºor. Cei de la
Steaua demonstreazã prin jocul lor
puterea pe care o au. Sper sã con-
tinuãm seria jocurilor bune ºi sã
câºtigãm, chiar dacã plecãm cu
ºansa a doua. Începem sã jucãm ca
o echipã. Cu Steaua trebuie sã ju-
cãm cu dãruire, la sacrificiu. Re-

cunosc cã avem nevoie de susþine-
rea publicului, care tot timpul ne-a
dus spre victorie“ a spus antreno-
rul oltean, care nu poate miza pe
Rãzvan Olteanu, care a suferit o
entorsã la antrenamentul de mier-
curi. Jucãtorul Ionuþ Teleleu a de-
clarat: „Suntem în creºtere de for-
mã, atmosfera este foarte bunã ºi
jucãm foarte bine acasã“.

VVVVVoleibaliºtii craioveni au derby cu Steauaoleibaliºtii craioveni au derby cu Steauaoleibaliºtii craioveni au derby cu Steauaoleibaliºtii craioveni au derby cu Steauaoleibaliºtii craioveni au derby cu Steaua

Meci decisiv în Danemarca pentru SCM Craiova

Stadion: „Ion Oblemenco”, duminicã, ora 20.45
Universitatea Craiova: Calancea – Screciu, Kelic, Tiago Ferreira –

Martic, Mateiu, Zlatinski, Briceag – Mitriþã, Gustavo, Bãluþã. Antre-
nor: Devis Mangia. Rezerve: Mitrovic – Dimitrov, R. Popa, Bic, Bãrbuþ,
Burlacu, M. Roman.

Sepsi OSK: Râmniceanu – Dalmau, Viera, Obsivac, Sato – Petro-
vikj, Gorrin - Oliveira, Fülöp, Hamed – Kuku. Antrenor: Eugen Nea-
goe. Rezerve: Niczuly - I. Ursu, M. Burlacu, Hadnagy, Al. Chiriþã, P.
Petre, C. Dima.

Universitatea Craiova – Sepsi OSK

În primul meci pe teren propriu din 2018, Universitatea
Craiova întâlneºte Sepsi, echipa pregãtitã de fostul

jucãtor ºi antrenor al ªtiinþei, Eugen Neagoe

pitanul Bãluþã. Antrenorul italian a
prefaþat astfel duelul cu Sepsi.
„Meciul este unul dificil, fiindcã nu
avem prea multe informaþii despre
noua componenþã a adversarului,
care a schimbat foarte mulþi jucã-
tori. De asemenea, Sepsi a înce-
put foarte bine a doua parte a se-
zonului, cu o victorie contra Timi-
ºoarei, 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. ªi Cristi Bãrbuþ
spune cã victoria poate fi obþinutã
doar printr-o concentrare maximã
la acest joc: „Toatã lumea crede
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”.

Neagoe: „Universitatea este
cea mai iubitã echipã din

România, îmi doresc sã ia titlul”
Ca de obicei, Eugen Neagoe a

avut un discurs sentimental la
adresa Universitãþii Craiova, însã
în acelaºi timp a precizat cã-ºi do-
reºte victoria. Ultima datã când a
fost adversarul ªtiinþei, „Geanã” a
reuºit sã câºtige, scor 2-1 într-un
meci CSMP Iaºi – „U” Craiova, gol
Bãluþã pentru alb-albaºtri. La Iaºi
evolua atunci ºi vietnamezul Sato,
care acum se aflã sub comanda lui

Neagoe ºi la Sepsi. „Universitatea
Craiova este echipa la care am ju-
cat mulþi ani, cu care am obþinut
trofee, nu-mi doresc sã joc contra
ei, dar asta este viaþa. Îi respectãm
pe adversari, fomeazã o echipã
bunã, una dintre cele mai bune din
campionat, dar vom face tot ce
depinde de noi sã obþinem un re-
zultat favorabil. Trebuie sã fim
atenþi la toþi jucãtorii lor, care me-
ritau sã câºtige la Dinamo, dupã
aspectul jocului. Este o bucurie sã
jucãm pe un asemenea stadion ºi
în faþa unui asemenea public. Cra-
iova este cea mai iubitã echipã din
România, are suporteri fantastici,
care creeazã o presiune enormã pe
adversari, este o plãcere sã-i re-
vãd, sã mã întâlnesc cu ei. Mi-aº
dori ca Universitatea sã ia campio-

natul, mai ales cã nu s-a mai reuºit
acest lucru de mult timp, de la ge-
neraþia mea, dar duminicã mi-aº
dori sã luãm noi cele 3 puncte. Nu
mergem în excursie la Craiova, fi-
indcã avem nevoie de victorie. Am
mare încredere în bãieþi, am niºte
jucãtori admirabili” a declarat
„Geanã”, care nu poate miza pe
Ghinga, suspendat. Ivorianul Vie-
ra, învestit cãpitan de echipã, spu-
ne cã nu ar fi o surprizã dacã Sepsi
ar învinge în Bãnie. Viera este unul
dintre numeroºii jucãtori aduºi în
iarna aceasta la Sepsi, Neagoe
schimbând aproape întregul lot.
Efectul a fost pozitiv, sãptãmâna
trecutã formaþia covãsneanã câº-
tigând cu 1-0 meciul cu ACS Poli,
gol marcat pe final de veteranul
Hadnagy.

Dupã victoria importantã din
campionat contra lui HCM Vâl-
cea, handbalistele de la SCM Cra-
iova disputã duminicã, de la ora
15, un meci decisiv pentru aven-
tura lor europeanã, contra for-
maþiei Randers, pe care în tur au
învins-o la 6 goluri. Florianu ºi
compania trebuie sã nu piardã
ultimul meci pentru a fi sigure
de calificarea în sferturile de fi-
nalã, în cazul unui eºec având
nevoie de victoria lui Brest con-
tra echipei lui Trefilov, Kuban
Krasnodar. Din pãcate, progra-
marea celor douã partide din run-
da decisivã încurajeazã un „blat”
în Franþa. Astfel, duelul Randers
– SCM Craiova se disputã cu o
orã mai devreme decât meciul
Brest – Kuban, iar în cazul în
care oltencele pierd, atunci vi-
cecampioana Franþei este califi-
catã deja ºi îºi permite chiar sã

piardã, deºi ºi o remizã ar fi con-
venabilã pentru ambele. Clasa-
mentul grupei înaintea ultimei

etape se prezintã astfel: 1. Brest
6 puncte, 2. SCM Craiova 6p,
3. Kuban 6p, 4. Randers 2p.
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