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- Dacã Popescu a umblat
cu vorba, uite cã a fost
avansat.
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La Forumul Urban Mondial-
 din Malaezia, Comisia Europea-
nã a analizat realizãrile în cadrul
celor trei angajamente luate de
UE ºi partenerii sãi cu 15 luni în
urmã, la Conferinþa Naþiunilor
Unite Habitat III. Cele trei an-
gajamente menþionate contribu-
ie la implementarea Agendei
2030 pentru dezvoltare durabilã
 ºi a Acordului de la Paris ºi fac
parte din Noua agendã urbanã,
prezentatã, de asemenea, cu 15
luni în urmã. Fiecare dintre
aceste angajamente are o sferã
de aplicare, realizãri ºi rezulta-
te preconizate specifice.
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Israelul a iniþiat sâmbãtã, 10
februarie a.c., o serie de ata-
curi aeriene în Siria, lovind þin-
te militare siriene, dar de ase-
menea iraniene, pierzând în
schimb unul din avioanele sale
de luptã F-16, în cursul unui
sever puseu de tensiune, ce
implicã de mai multã vreme
trei þãri. Dar este pentru pri-
ma datã când statul evreu vi-
zeazã þinte iraniene. Faptul cã
un pilot israelian a fost grav
rãnit, dupã ce s-a catapultat,
atestã seriozitatea confruntã-
rii, se spune cea mai gravã
dupã 2011, ºi începutul rãzbo-
iului în Siria, deja pe cale sã se
„libanizeze”.

Peste 5.000 de absolvenþi de liceu, în jur de 3000 fiind din
promoþia acestui an, încep astãzi Bacalaureatul, sesiunea
de varã. Tinerii vor susþine proba 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. De
asemenea, vor participa ºi tinerii care terminã, în acest an,
cursurile Colegiului Naþional „Tudor Vladimirescu” din Cra-
iova, fiind vorba de prima promoþie a acestei instituþii de
învãþãmânt preuniversitar. (C. PÃTRU)
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Eugen Teodorovici,

despre Formularul 600:

Toþi contribuabilii

îºi pãstreazã calitatea

de asigurat medical
Ministrul Finanþelor,

Eugen Teodorovici, a decla-
rat, referitor la Formularul
600, cã toþi contribuabilii
sunt asiguraþi medical ºi cã
nimeni nu îºi va pierde
aceastã calitate, adãugând cã
pânã în 25 martie Guvernul
va veni cu un act normativ
care sã comaseze cele cinci
formulare într-unul singur.
„Atunci când la nivelul
Guvernului se declarã un
lucru, se anunþã foarte clar,
în cazul acestui formular,
amânarea lui ºi lãsarea acelei
date de 25 martie, înseamnã
cã Guvernul se încadreazã
perfect în ceea ce are astãzi ca
ºi obligaþii. Acele discuþii cã
am amânat termenul, dar am
uitat sã amânãm termenul de
platã este o eroare ºi, din
pãcate, cineva tot o rostogo-
leºte. Toþi contribuabilii sunt
asiguraþi medical, pentru cã
se ºi aflã în cele 90 de zile
legale din punct de vedere
medical, între ultima platã ºi
data când trebuie sã facã
urmãtoarea platã. Datã pânã
la care noi, la nivelul Guver-
nului, va fi o schimbare
radicalã în bine, vom veni cu
un act normativ care ne va
schimba mecanismul în unul
foarte simplu, va fi un singur
formular, din cele cinci câte
au persoanele fizice. Vom
vedea care va fi termenul de
depunere. Va fi pe estimare ºi
nu pe realizare. Cei care au
depus nu trebuie sã o mai
facã decât dacã sumele
declarate pânã în prezent sunt
mai mari decât estimãrile pe
acest an. Toþi contribuabilii
îºi pãstreazã calitatea de
asigurat medical, nu-ºi pierde
nimeni aceastã calitate”, a
declarat Teodorovici.
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Israelul a iniþiat sâmbãtã, 10 februa-
rie a.c., o serie de atacuri aeriene în Si-
ria, lovind þinte militare siriene, dar de
asemenea iraniene, pierzând în schimb
unul din avioanele sale de luptã F-16, în
cursul unui sever puseu de tensiune, ce
implicã de mai multã vreme trei þãri. Dar
este pentru prima datã când statul evreu
vizeazã þinte iraniene. Faptul cã un pilot
israelian a fost grav rãnit, dupã ce s-a
catapultat, atestã seriozitatea confrun-
tãrii, se spune cea mai gravã dupã 2011,
ºi începutul rãzboiului în Siria, deja pe
cale sã se „libanizeze”. Este de aseme-
nea, pentru prima datã, potrivit cotidia-
nului israelian „Haaretz”, dupã 30 de ani,
când Israelul pierde un F-16 în luptã.
Se ºtie cã preºedintele Bashar al-Assad
este susþinut de Rusia, dar de asemenea
de Iran ºi Hezbolahul libanez. Preºedintele is-
raelian a declarat cã nu cautã escaladarea con-
flictului, dar a prevenit cã nu va permite nicio
„ancorare” militarã a Iranului la porþile sale în
Siria. Washingtonul, aliat istoric al Israelului,
a menþionat cã susþine „ferm, dreptul suveran
al Israelului de a se apãra”, Departamentul de
stat denunþând „activitãþile dãunãtoare” ale Ira-
nului în regiune. Situaþia tensionatã trebuie lua-
tã în serios. Cu atât mai mult cu cât diplomaþii
occidentali se tem de o eventualã contradicþie
Rusia-Iran, pe dosarul sirian, dupã ce SUA ºi
aliaþii lor au renunþat la orice intervenþie, pe
aceastã chestiune, în profitul combaterii Da-
esh. Iranul este o putere ºiitã în regiune, riva-
lã axei sunite. Moscova, aliatul regimului de la
Damasc, a exprimat imediat „profunda îngri-

jorare”, considerând inacceptabilã punerea în
pericol a militarilor sãi prezenþi pe teren. Chiar
ºi secretarul general ONU, Antonio Gutierez,
ºi-a exprimat neliniºtea la alarmanta escalada-
re militarã a conflictului, cu Iranul, ºi perico-
lul extinderii acestuia dincolo de frontiere. Ac-
cesul de furie al Israelului a fost provocat de
intruziunea unei drone iraniene, lansatã din
Siria, sâmbãtã dimineaþã, pe teritoriul statului
evreu, în jurul orei 4:00, deasupra zonei Beit
Shean. Drona a fost doborâtã în Valea Iorda-
nului. O orã mai târziu, mai multe avioane de
luptã au decolat, pentru lovituri pe teritoriul
sirian. ªtirea legatã de provenineþa dronei a
fost dezminþitã de comandamentul forþelor
aliate regimului de la Damasc, între care Ira-
nul ºi Hezbolahul. Se spune cã toate capacitã-

þile balistice de care dispune Assad în
Siria sau Hezbolah, provin din Iran. Aces-
ta este motivul pentru care israelienii
considerã cã sunt permanent ameninþati
de ceea ce se petrece. Aviaþia israelianã
a lansat ºi al doilea val de raiduri, un atac
de mare anvergurã, lovind numeroase
obiective miltiare, între care trei baterii
de apãrare anti-aerianã, ºi patru þinte
aparþinând dispozitivului militar iranian în
Siria. La Damasc, agenþia de presã siria-
nã Sana a anunþat doborârea unui avion
israelian. Intruziunea dronei iraniene con-
stituie o violare flagrantã ºi gravã a su-
veranitãþii israeliene. De la începutul rãz-
boiului în Siria, Israelul vecin a interve-
nit în câteva rânduri, lovind obiective
militare, siriene, sau convoaie de arme
destinate Hezbolahului. De datã recen-

tã, Benjamin Netanyahu a purtat discuþii cu
Vladimir Putin, actorul cheie al conflicutlui,
alãturi de Teheran. Luna trecutã, la Mosco-
va, l-a averizat pe preºedintele rus cã nu va
putea permite prezenþa militarã iranianã la
frontiera sa de Nord. Confruntarea de sâm-
bãtã, soldatã cu pierderea unui avion israe-
lian este un mesaj clar din partea Tel-Aviv-
ului: Iranul nu este liber sã opereze cum do-
reºte în Siria. Oricum, creºterea tensiunilor
la zona de frontierã dintre Israel ºi Siria se
confirmã ºi Rusia nu s-a decis în a juca rolul
de mediator. Presa occidentalã reitereazã,
între altele, ºi faptul cã în Siria „primãvara
arabã” de acum 7 ani a devenit o iarnã inter-
minabilã cu peste 500.000 de victime ºi 10
milioane de refugiaþi.

„În România, o formã de asis-
tenþã socialã pe care statul o oferã
familiilor ºi persoanelor singure este
reprezentatã de venitul minim ga-
rantat. Acesta se întemeiazã pe prin-
cipiul solidaritãþii sociale în cadrul
unei politici naþionale de asistenþã
socialã”, se aratã în textul petiþiei,
lansatã pe site-ul formaþiunii.

În prezent, legea prevede cã per-
soanele apte de muncã, ce nu rea-
lizeazã venituri din salarii sau din
alte activitãþi, se iau în considerare
la stabilirea numãrului membrilor
de familie pentru determinarea ni-
velului de venit pe familie numai
dacã fac dovada faptului cã sunt
în evidenþa agenþiei teritoriale pen-
tru ocuparea forþei de muncã, pen-
tru încadrare în muncã, ºi nu au
refuzat un loc de muncã ori parti-
ciparea la serviciile pentru stimu-
larea ocupãrii forþei de muncã ºi
de formare profesionalã oferite de
aceste agenþii.

Un deputat PNL a lansat o petiþie online: Cei care
refuzã un loc de muncã rãmân fãrã ajutor social

Deputatul PNL, Florin Roman, a iniþiat o peti-
þie online prin care propune modificarea alinea-

tulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/
2001 privind venitul minim garantat, astfel încât
persoanele apte de muncã sã îºi piardã ajutorul

social dacã refuzã un loc de muncã.

Roman precizeazã cã tot actuala
legislaþie dã dreptul acestor persoa-
ne sã refuze de 3 ori ocuparea unui
loc de muncã, însã din practicã se
constatã cã majoritatea celor ce pri-
mesc venit minim garantat sub for-
mã de ajutor social refuzã sã mear-
gã la muncã, preferând sã stea aca-
sã pe banii statului.

Deputatul susþine cã, potrivit sta-
tisticilor de pe site-ul Ministerului
Muncii ºi Justiþiei Sociale, la nivelul
lunii decembrie 2016 erau 55.457
de beneficiari de drepturi curente ºi
2.643 de beneficiari suspendaþi la
sfârºit de lunã, iar pentru luna apri-
lie 2017 erau 243.006 beneficiari de
drepturi curente ºi 17.712 benefi-
ciari suspendaþi la sfârºit de lunã.
„Considerãm cã modificãrile sunt
necesare, mai ales cã, nu de puþine
ori, mass-media a prezentat cazuri
în care beneficiarii de venit minim
garantat se plimbã cu maºini de lux
sau stau în conace. De asemenea,

mulþi dintre ei îºi maltrateazã copiii
ºi nu-i lasã sã meargã la ºcoalã sau,
în cele mai bune cazuri când îi lasã,
le interzic a primi burse de teama
ca sã nu piardã indemnizaþia datã
de stat”, susþine Roman.

Totodatã, deputatul liberal afir-
mã cã politica în domeniul social
ar trebui sã fie orientatã cãtre cei
nevoiaºi, ºi nu cãtre cei care vor
sã eludeze statul. „Copiii trebuie sã
aibã dreptul de a învãþa ºi poate nu
e rea ideea de a îi obliga pe pãrinþii
beneficiari de ajutoare sociale sã îi
lase pe aceºtia la ºcoalã sub sanc-
þiunea de a fi privaþi de un drept

social pe care statul îl acordã. To-
tuºi, un prim pas în acest sens
consider cã se poate face prin în-
cetarea dreptului de a beneficia de
venit minim garantat dacã refuzã
un loc de muncã. Propunerea de
faþã vine în sprijinul autoritãþilor
locale care au nevoie de forþã de
muncã ºi modificã alineatul (7) al
articolului 15 în sensul ca persoa-
nele apte de muncã sã accepte lo-
cul de muncã care li se oferã sub
condiþia ca refuzul acestuia duce
la încetarea ajutorului social sub
formã de venit minim garantat”,
conchide Florin Roman.
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Deunãzi, prefectul de Dolj, Dan Nar-
cis Purcãrescu, ºi-a gãsit rãgazul de
timp pentru a asculta pãsurile unui ad-
ministrator de fond de vânãtoare – Ca-
lafat – legate de braconaj. Deloc de ne-
luat în seamã, un asemenea „demers”,
sã-i spune aºa, fondul cinegetic al Dol-
jului constituind una din bogãþiile sale
naturale. Dan Narcis Purcãrescu nu
face o figurã contestabilã, ca reprezen-
tant al guvernului în teritoriu, chiar
dacã desemnarea sa, ca ofertã ALDE,
s-a fãcut prin desconsiderarea oricã-
rei logici politice. Dar nu asta este dis-
cuþia, mai ales cã a fost „extras” dintr-
un servicu deconcentrat al Doljului. Cu
numai o zi sau douã înainte, Dan Nar-
cis Purcãrescu, prezent la bilanþul IPJ
Dolj, dacã a fost atent la prezentarea
fãcutã de comisarul-ºef, dr. Constan-

tin Nicolescu, realmente exhaustivã,
putea reþine atenþia aparte, acordatã
anul trecut, sensibil augmentatã faþã
de anul precedent, combaterii braco-
najului. Expuse au fost date concrete.
ªi Poliþia doljeanã prin compartimen-
tul sãu „arme ºi muniþii” în special,
dar ºi Inspectoratul judeþean de Jan-
darmi, în conformitate cu prevederile
legii, s-au fãcut resimþite, ca entitãþi,
„în acest teritoriu”, cu destule proble-
me specifice. Neîndoielnic, braconajul
nu a fost curmat, ci poate cel mult in-
hibat. Fondul de vânãtoare Calafat are,
din câte ºtim, unele particularitãþi faþã
de alte fonduri, în sensul cã zona de
frontierã limitrofã impune destule re-
stricþii în folosirea armelor de vânã-
toare. Dar nici asta nu este o proble-
mã, de care trebuia sã þinã seama pre-

fectul de Dolj. Insuficient, dacã nu de-
loc, consiliat adecvat. Fiindcã proble-
me existã. ªi un anacronism, permis
din pãcate de lege este gestionarea unor
fonduri de vânãtoare de „asociaþii mã-
runte”, din alte judeþe, precum Jderul
Argeº, Mehedinþi (!) ºi altele. De res-
pectarea uniformã a Legii 406/2006 cu
toate modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, rãspunde reprezentantul Gãr-
zii Forestiere, pe acest domeniu, invi-
tat la discuþie. Ca înalt funcþionar pu-
blic, cu destulã experienþã anterioarã
de viaþã, Dan Narcis Purcãrescu a re-
alizat probabil, destul de repede, cã
patrona o discuþie destul de bizarã, din
care rezulta, dincolo de o jalbã de du-
zinã, un teribil amatorism desuet. O
intrare în normalitate – altminteri
doritã – presupune multe, ºi în pri-

mul rând, un plus de interes gospodã-
resc, în spiritul adevãratei etici vânã-
toreºti, privind îngrijirea vânatului pe
timpul iernii, protejarea la maxim a
speciilor deficitare – iepurele în pri-
mul rând, apoi cãpriorul – combate-
rea dãunãtorilor (ºacalul, viezurele,
câini hoinari etc), ºi apoi a nãstruºni-
celor forme de braconaj prin laþuri,
vânãtori la far, folosirea ogarilor
º.a.m.d.. Deziderate la care toþi admi-
nistratorii de fonduri de vânãtoare
trebuie sã se alinieze. Ceea ce nu e
uºor. Salutând, aºadar, predispoziþia
pentru dialog pe o problemã serioasã,
a prefectului de Dolj, nu putem spu-
ne acelaºi lucru despre modesta, dacã
nu slaba consiliere anterioarã prin
aportul unui cunoscãtor al fenomenu-
lui, dar ºi pe durata rendez-vous-ului.

Campania a fost anunþatã, vi-
neri, în cadrul dezbaterii publice,
de cãtre primarul Mihail Genoiu.
La finalul prezentãrii listei de in-
vestiþii, edilul a precizat cã existã
o componentã nouã a bugetului pe
2018 -  bugetarea participativã -
prin care autoritãþile îºi propun sã
îi implice pe craioveni în dezvolta-
rea propriului oraº. „Ca o noutate
la bugetul din acest an, este buge-
tarea participativã. Începând cu
anul 2018, Primãria Craiova îºi
doreºte o participare activã a ce-
tãþenilor, prin idei ºi proiecte, în
luarea unor decizii cu privire la
viitorul investiþiilor ce vor fi im-
plementate de cãtre municipali-
tate ºi considerate a fi prioritate
pentru cetãþeni. Astfel, va fi dema-
rat programul bugetare participa-

Primãria Craiova: 900.000 de euro, banii cetãþenilor
Cu paºi de furnicã, pe un drum deschis

de Cluj, Primãria Craiova porneºte ºi ea în
era „bugetãrii participative”. ªase idei –
beton, propuse de craioveni pe o platformã
online, ce va fi creatã de municipalitate, vor
primi un buget fix – de câte 150.000 de euro

- ºi vor fi transformate în realitate de auto-
ritãþi în anul urmãtor. Cele ºase „norocoa-
se” vor fi ºi ele alese în urma unui vot onli-
ne, dat tot de cetãþeni, ideea generalã fiind
ca tot mai mulþi craioveni sã se implice în
viaþa oraºului.

tivã”, a anunþat primarul Craiovei.

Doar persoanele fizice
se pot înscrie în cursã

Regulile sunt absolut identice cu
cele ale campaniei iniþiate, în 2017,
de cãtre Primãria Cluj-Napoca. Ca
ºi acolo, primãria va crea o plat-
formã online, pe care vor fi invi-
taþi sã-ºi publice ideile de proiecte
toþi craiovenii. Se cere ca partici-
panþii sã fie persoane fizice, cu
vârsta peste 18 ani ºi sã aibã do-
miciliul în Craiova. „Este vorba de
proiecte ale cetãþenilor, care sunt
persoane fizice. Nu ne adresãm
societãþilor, ONG-urilor, ci strict
cetãþenilor”, a þinut sã sublinieze
primarul Craiovei. Nu existã un
numãr limitat de proiecte, fiecare
participant putând sã vinã cu câte

idei doreºte, pe un palier de 6 do-
menii: infrastructurã stradalã – alei,
trotuare, scuare, zone pietonale;
infrastructurã culturalã ºi educaþi-
onalã; amenajare spaþii publice -
mobilier urban, iluminat public;
amenajare spaþii verzi ºi locuri de
joacã; mobilitate, accesibilitate ºi
siguranþa circulaþiei; oraº digital.

Fiecare proiect va avea
un buget de pânã la 150.000

de euro
Drumurile între Cluj ºi Craiova

se despart însã când vine vorba de
bani ºi numãr de proiecte. Pentru
prima încercare, municipalitatea
craioveanã ºi-a propus sã punã la
bãtaie un buget de 900.000 de euro
(faþã de 2,2 milioane de euro la

Cluj-Napoca), pentru susþinerea
financiarã a ºase proiecte câºtigã-
toare (faþã de 15 proiecte în celã-
lalt caz). „Este pentru prima datã
când apare în bugetul Craiovei
acest lucru. Nu este chiar o nou-
tate, se practicã mai demult, însã
este ca o deschidere pe care noi
am preferat sã o facem înspre ce-
tãþeni”, a motivat primarul Craio-
vei. Ca o altã comparaþie, Primã-
ria Oradea ºi-a propus ºi ea sã tes-
teze bugetarea participativã, anun-
þând pentru anul 2018 o listã de 10
proiecte, fiecare cu câte un buget
asigurat de 200.000 de euro.

Campania demareazã
pe 1 august

„Bugetarea participativã” va lua,
propriu-zis, startul la data de 1
august, când cetãþenii vor putea
sã-ºi depunã proiectele pe platfor-
ma online. Timp de o lunã, vor
avea acces la site-ul campaniei,
care va fi închis pentru depunerea
de propuneri pe data de 31 august.
În perioada 1 septembrie – 14 oc-
tombrie, se vor analiza proiectele
pentru a se vedea dacã se înca-
dreazã în criterii. Cele care vor fi
declarate eligibile vor intra la votul
cetãþenilor, în perioada 15 octom-
brie – 15 noiembrie. Pe 30 noiem-
brie, vor fi afiºate cele ºase pro-
iecte câºtigãtoare. „Platforma este
online, votul va fi online, iar clasi-
ficarea va fi fãcutã în baza acestui

vot. La sfârºitul anului, vom avea
cele mai bune ºase proiecte, pe care
le vom da spre execuþie în 2019.
Bineînþeles, cu paºii de rigoare: cu
studiu de proiectare, execuþie”, a
menþionat edilul Craiovei.

Dezvoltând paralela cu Clujul
 În rãstimpul de o lunã pe care l-

au avut la dispoziþie, în vara lui
2017, clujenii au profitat cât au pu-
tut de mult de pe urma acestei cam-
panii, pe care au vãzut-o ca o mare
oportunitate de a-ºi îmbunãtãþi, în
primul rând, condiþiile de confort
din cartiere. Conform presei loca-
le, online-ul Actual de Cluj, nu mai
puþin de 338 de propuneri au fost
înscrise pe site-ul campaniei buge-
tare participativã. Cele mai multe (83
de propuneri) au fost depuse pe
categoria privind traficul. În urma
votului publicului, au fost desem-
nate, totuºi, primele 15 proiecte. Cu
peste 2000 de voturi, prima propu-
nere clasatã a fost cea de transfor-
mare a unei ºcoli gimnaziale într-
un complex educaþional. Un alt clu-
jean a propus semaforizarea inter-
secþiilor cu indicatoare luminoase,
alimentate cu acumulatori solari. Tot
în urma campaniei, a venit ºi pro-
punerea revitalizãrii unui parc, idee
care a fost susþinutã cu peste 200
de voturi ºi pentru care Primãria
Cluj-Napoca va investi, în acest an,
100.000 de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, la sfârºitul lunii decem-
brie, anul trecut, o femeie de 36
de ani care locuieºte într-un imo-
bil situat pe strada Calea Bucureºti
din Craiova a sesizat faptul cã, în

Reamintim cã, procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Craio-
va au dispus trimiterea în judeca-
tã, în stare de libertate, pe 17 mai
2016, a inculpaþilor Andreea Liana
Gherghe, administrator al unei so-
cietãþi comerciale, pentru fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã,-
 tentativã la infracþiunea de
evaziune fiscalã ºi folosire sau
prezentare de documente ori
declaraþii false, inexacte sau
incomplete, care are ca re-
zultat obþinerea pe nedrept de
fonduri europene ºi Nicolae
Burlan, avocat în Baroul Olt,
administrator în fapt al unei
societãþi comerciale, acuzat
de fals în înscrisuri sub sem-
nãturã privatã ºi complicita-
te la folosire sau prezentare
de documente ori declaraþii
false, inexacte sau incomple-
te, care are ca rezultat obþi-
nerea pe nedrept de fonduri

Arestat pentru furt din locuinþãArestat pentru furt din locuinþãArestat pentru furt din locuinþãArestat pentru furt din locuinþãArestat pentru furt din locuinþã
Un craiovean de 26 de ani a fost arestat pre-

ventiv în baza mandatului emis sâmbãtã, pe
numele sãu, de Judecãtoria Craiova, pentru
furt calificat, dupã ce poliþiºtii de investigaþii
criminale din cadrul Secþiei 4 Poliþie Craiova
au reuºit sã documenteze activitatea infracþio-

nalã a acestuia. S-a stabilit cã, la sfârºitul lunii
decembrie, a intrat într-un apartament de pe
Calea Bucureºti, de unde a furat bunuri în va-
loare de aproape 5000 de lei ºi a dispãrut, sus-
trãgându-se cercetãrilor. Oamenii legii l-au
prins vineri, în zona Autogãrii Nord Craiova.

ziua de 27 decembrie, în interva-
lul orar 08.00 – 08.20, persoane
necunoscute, prin escaladarea fe-
restrei deschise de la dormitorul
locuinþei sale, au pãtruns în apar-
tament ºi i-au sustras un laptop,
un telefon mobil ºi trei genþi de

damã în care se aflau documente
personale. La faþa locului s-a de-
plasat echipa operativã din cadrul
Secþiei 4 Craiova, care a constatat
cã cele sesizate se confirmã, iar cu
ocazia cercetãrii locului faptei s-a
stabilit cã autorii au pãtruns în lo-
cuinþa situatã la parterul blocului,
prin escaladarea ferestrei dormito-
rului lãsate deschisã. Prejudiciul
cauzat a fost estimat de persoana
vãtãmatã  la valoarea de 4700 lei.
În cauzã s-a întocmit dosar penal
pentru sãvârºirea infracþiunii de -
furt calificat, iar în urma cercetã-
rilor fãcute de lucrãtorii Secþiei 4 ºi
cu sprijinul specialiºtilor Serviciu-
lui Criminalistic a fost identificat
autorul faptei, respectiv Vasile Mu-
sii, de 26 de ani, din Craiova, per-
soanã care s-a sustras cercetãrilor
efectuate în cauzã.

În baza unor informaþii obþi-
nute de poliþiºti, vineri, 9 februa-
rie a.c., tânãrul a fost depistat în

zona Autogãrii Nord Craiova ºi
condus la sediul Secþiei 4 Poliþie
Craiova pentru continuarea cer-
cetãrilor. „În urma analizãrii
materialului probator, în cauzã a
fost dispusã efectuarea în conti-
nuare a urmãririi penale precum
ºi punerea în miºcare a acþiunii
penale faþã de acesta pentru sã-
vârºirea infracþiunii de furt ca-
lificat, bãrbatul fiind introdus în
Centrul de Reþinere ºi Arestare

Preventivã al I.P.J. Dolj pe bazã
de ordonanþã de reþinere”, a pre-
cizat inspector principal Cãtãlin
Dochia, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj. Sâmbãtã, Vasile Musii
a fost prezentat judecãtorului de
drepturi ºi libertãþi din cadrul Ju-
decãtoriei Craiova, care a emis pe
numele inculpatului mandat de
arestare preventivã pentru 30 de
zile, acesta fiind, din nou, fiind
introdus în arestul I.P.J. Dolj.

AAAAAvocat oltean condamnat pentru fraude cu fonduri europenevocat oltean condamnat pentru fraude cu fonduri europenevocat oltean condamnat pentru fraude cu fonduri europenevocat oltean condamnat pentru fraude cu fonduri europenevocat oltean condamnat pentru fraude cu fonduri europene
Magistraþii Curþii de Apel Craiova au hotãrât sã

condamne un avocat oltean la 2 ani de închisoare cu
suspendare ºi 90 de zile de muncã în folosul comunitãþii
într-un dosar în care a fost trimis în judecatã de procuro-
rii DNA – Serviciul Teritorial Craiova pentru fraude cu
fonduri europene. Femeia care a fost inculpatã cu el în
dosar, ºi care figura, în acte, ca administrator al unei
societãþi comerciale administratã în realitate de avocat,
a fost achitatã. Procurorii i-au acuzat pe cei doi cã au
fãcut o înþelegere cu privire la un utilaj de construcþii ºi
au întocmit documente false din care reieºea cã femeia
ar fi achiziþionat utilajul, astfel cã a obþinut o finanþare
de aproape 200.000 lei în baza documentelor prezentate
la Agenþia pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale
(AFIR). Cei doi trebuie sã achite prejudiciul creat, iar
hotãrârea nu este definitivã, putând fi atacatã cu apel la
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

europene. În rechizitoriu, procu-
rorii au reþinut urmãtoarea stare de
fapt: „la data de 13 martie 2015,
inculpata Gherghe Andreea, în
calitate de administrator al unei
societãþi comerciale ºi cumpãrãtor,
împreunã cu inculpatul Burlan
Nicolae, administrator în fapt al
unei firme ºi vânzãtor, au întoc-

mit ºi semnat mai multe documen-
te care priveau achiziþia unui uti-
laj de construcþii. Scopul întocmi-
rii acestor documente a fost acela
de a atesta, în mod necorespunzã-
tor realitãþii, cã utilajul respectiv
a intrat efectiv în gestiunea firmei
administratã de inculpata Gherghe
Andreea, cã existã fizic la sediul

acesteia ºi cã nu prezintã deficien-
þe tehnice la punerea în funcþiune.
În perioada martie-aprilie 2015,
aceste documente au fost folosite
de cãtre inculpatã la Agenþia pen-
tru Finanþarea Investiþiilor Rura-
le (AFIR), de unde a solicitat ºi
obþinut fonduri nerambursabile
din bugetul european ºi naþional în
sumã de 197.037,52 lei, reprezen-
tând o primã tranºã dintr-un pro-
iect privind achiziþia de utilaje. În
aceeaºi perioadã, inculpata a fo-
losit aceleaºi documente ºi la A.-
N.A.F. – A.J.F.P. Dolj pentru a
solicita ºi obþine rambursarea TVA
aferentã achiziþiei utilajului, cere-
re care i-a fost respinsã de cãtre
aceastã instituþie publicã. Agenþia
pentru Finanþarea Investiþiilor
Rurale s-a constituit parte civilã
în cauzã cu suma de 197.037,52
lei reprezentând contravaloarea
integralã a finanþãrii nerambursa-
bile. În cauzã, s-a dispus institui-
rea sechestrului asigurator asupra

unor bunuri imobile ºi mobile
aparþinând inculpatei Gherghe
Andreea Liana”, dupã cum au
comunicat la momentul respec-
tiv procurorii DNA Craiova.

Dosarul s-a înregistrat la
Curtea de Apel Craiova, instanþã
care, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, a pronunþat sentinþa în
acest caz. Judecãtorii craioveni
au achitat-o pe femeie, iar pe
avocat l-au condamnat la 2 ani
de închisoare cu suspendare ºi
90 de zile de muncã în folosul
comunitãþii: „Condamnã pe in-
culpatul Burlan Nicolae la pe-
deapsa de 2 ani închisoare.
Dispune suspendarea executã-
rii pedepsei sub supraveghere.
Pe parcursul termenului de su-

praveghere inculpatul va presta o
muncã neremuneratã în folosul
comunitãþii pe o perioadã de 90
de zile la Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman” Cra-
iova sau Teatrul pentru Copii ºi
Tineret Colibri Craiova. (...)
Achitã pe inculpata Gherghe An-
dreea Liana pentru sãv. infracþi-
unilor de de tentativã la infracþi-
unea de evaziune fiscalã ºi de fo-
losire sau prezentare cu rea-credin-
þã de documente ori declaraþii
false, inexacte sau incomplete,
dacã fapta are ca rezultat obþine-
rea pe nedrept de fonduri din bu-
getul general al Uniunii Europe-
ne sau din bugetele administrate
de aceasta ori în numele ei”. În
plus, instanþa a dispus ca cei doi
sã achite prejudiciul creat ºi sã
plãteascã fiecare câte 800 de lei
cheltuieli judiciare. Hotãrârea nu
este definitivã, putând fi atacatã
cu apel la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie.
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Prima sesiune a ediþiei 2018
de training intensiv CinEd

Astãzi ºi mâine, între ore-
le 14:00 – 18:00, are loc la -
Spaþiul Public European din
Bucureºti, prima sesiune a
ediþiei 2018 de training in-
tensiv CinEd, dedicatã învã-
þãtorilor ºi profesorilor din
ciclul primar. Programul de
educaþie cinematograficã
pentru tineri îi aºteaptã pe toþi
învãþãtorii care doresc sã se
implice în activitãþile sale.

CinEd este o iniþiativã europeanã care îºi propune sã îmbunãtã-
þeascã ºi sã încurajeze dezvoltarea programelor de educaþie cine-
matograficã adresate tinerilor între 6 ºi 19 ani. Formarea oferitã -
de cãtre Asociaþia Culturalã Macondo va fi coordonatã de criticul
de film Andreea Mihalcea ºi include prezentarea platformei inter-
naþionale CinEd, a instrumentelor de utilizare ºi a materialelor di-
dactice audiovizuale disponibile. Prin intermediul celor doi parte-
neri care se ocupã de implementarea proiectului în România, Aso-
ciatia Culturala Macondo si Societatea Culturala NEXT, un total
de 5700 de elevi (clasele I – XII) au fost expuºi beneficiilor pro-
gramului educaþional care au mobilizat aproape 1000 de dascãli -
dedicaþi diversificãrii mediului didactic ºi utilizãrii metodelor cre-
ative în predarea la clasã.

Lansarea oficialã a Anului
european al patrimoniului
cultural

Reprezentanþa Comisiei
Europene organizeazã lansa-
rea oficialã în România a
Anului european al patrimo-
niului cultural, în seara zilei
de joi, 15 februarie 2018.
Evenimentul va avea loc la
Palatul Bragadiru, din Bucu-
reºti, începând cu orele
18.30. 2018 a fost desemnat
la nivelul Uniunii Europene
drept Anul european al patri-

moniului cultural, evenimentele de marcare a lui desfãºurându-se
în toate statele membre UE, pânã la finalul anului. Vor participa la
eveniment Mircea Diaconu, membru al Parlamentului European ºi
Angela Cristea, ºeful Reprezentanþei Comisiei Europene în Româ-
nia. Tot la Reprezentnaþ CE, miercuri, 14 februarie, Asociaþia Young
Initiative organizeazã dezbaterea de tip ”town hall meeting”, ce
vizeazã activitãþile de voluntariat. Evenimentul va avea loc în inter-
valul 16:30 - 18:00 ºi va include o serie de discursuri interactive ale
voluntarilor, respectiv un dialog cu participanþii din salã.

ALDE ºi-a stabilit strategia
pentru aceastã sesiune
parlamentarã

Conducerea ALDE a con-
venit ca în urmãtoarele sãp-
tãmâni sã definitiveze pro-
iectele de lege privind func-
þionarea comisiilor parlamen-
tare de anchetã ºi legea pri-
vind înfiinþarea Autoritãþii
Naþionale Unice de Intercep-
tãri. Ele vor fi depuse la Par-
lament ca iniþiative legislati-
ve ale ALDE. „Aceste  douã
proiecte, alãturi de legile jus-
tiþiei vor contribui la o nor-

malizare a modului de funcþionare a instituþiilor statului ºi la restar-
tarea democraþiei ºi statului de drept în România. ALDE nu va
asista pasiv la capturarea statului de cãtre structuri nelegitime de
putere ºi la golirea lui de cãtre fundamentele sale constituþionale.
ALDE  va rãspunde astfel îngrijorãrii cetãþenilor care au tot mai
puþinã încredere în sistemul de justiþie datoritã imixþiunii unor
forþe ce se sustrag controlului democratic. Toate aceste dezvã-
luiri privind abuzurile ºi excesele de putere ale deja omniprezen-
tului stat paralel trebuie clarificate în cadrul democratic al parla-
mentului, în comisii de anchetã legitime. Toþi cei chemaþi în faþa
acestor comisii trebuie sã vinã fãrã nicio excepþie.....”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã al ALDE.

Pânã în prezent, s-au realizat
progrese semnificative în privin-
þa celor trei angajamente: prezen-
tate în cadrul conferinþei Habitat
III a Organizaþiei Naþiunilor Uni-
te în octombrie 2016, în sensul
valorificãrii potenþialului urbani-
zãrii rapide. Oraºe de pe conti-
nente diferite coopereazã unul cu
celãlalt, au fost parcurse etape
importante în sensul stabilirii unei
definiþii unice a oraºelor mari la
nivel mondial, iar UE indicã lumii
calea spre dezvoltarea urbanã
durabilã, prin implementarea A-
gendei Urbane a UE. „Ca ºi în
cazul combaterii schimbãrilor cli-
matice, UE este pregãtitã sã ara-
te calea spre dezvoltarea în în-
treaga lume a unor oraºe curate,

sigure ºi prospere. Europa ºi par-
tenerii sãi obþin rapid rezultate
în cadrul acestor trei angajamen-
te concrete, contribuind la mo-
delarea marilor oraºe ale viito-
rului.”, a subliniat Corina Creþu,
comisarul pentru politica regio-
nalã, prezentã la acest Forum.

Realizarea Noii agende urbane prin
intermediul Agendei urbane a UE

În cadrul Agendei Urbane a
UE au fost deja elaborate 3 din
cele 12 planuri de acþiune, ºi anu-
me cele privind sãrãcia urbanã,
integrarea migranþilor ºi calitatea
aerului. Planurile de acþiune in-
clud recomandãri de politicã,
bune practici ºi proiecte care sã
fie reproduse în întreaga UE ºi

În domeniul dezvoltãrii urbane durabile

Angajament pentru sporireaAngajament pentru sporireaAngajament pentru sporireaAngajament pentru sporireaAngajament pentru sporirea
cooperãrii dintre marile oraºecooperãrii dintre marile oraºecooperãrii dintre marile oraºecooperãrii dintre marile oraºecooperãrii dintre marile oraºe

La Forumul Urban
Mondial din Malaezia,
Comisia Europeanã a
analizat realizãrile în cadrul
celor trei angajamente
luate de UE ºi partenerii
sãi cu 15 luni în urmã,
la Conferinþa Naþiunilor
Unite Habitat III. Cele trei
angajamente menþionate
contribuie la implementa-
rea Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilã  ºi
a Acordului de la Paris ºi
fac parte din Noua agendã
urbanã, prezentatã, de
asemenea, cu 15 luni în
urmã. Fiecare dintre aceste
angajamente are o sferã de
aplicare, realizãri ºi rezulta-
te preconizate specifice.

în lume. Se preconizeazã cã toa-
te planurile de acþiune vor fi fi-
nalizate pânã la sfârºitul anului
2018. “Dincolo de planurile de
acþiune, însãºi metodologia Agen-
dei Urbane a UE poate inspira re-
forme în privinþa modului în care
sunt guvernate oraºele mari în
întreaga lume, deoarece pune pe
acelaºi plan marile oraºe, între-
prinderile, ONG-urile ºi reprezen-
tanþii statelor membre ale UE ºi
ai instituþiilor UE, pentru o abor-
dare integratã ºi echilibratã a dez-
voltãrii urbane durabile”, se pre-
cizeazã în comunicatul de presã
al Comisiei Europene. 

Elaborarea unei definiþii armonizate
la nivel mondial a oraºelor mari

Pentru facilitarea monitorizãrii,
a analizei comparative ºi, în cele
din urmã, a elaborãrii de politici,
este important ca în întreaga lume
sã se utilizeze aceeaºi definiþie a
marilor oraºe. În parteneriat cu
Organizaþia pentru Cooperare ºi
Dezvoltare Economicã ºi cu Ban-
ca Mondialã, UE lucreazã la o ast-
fel de definiþie, care va fi prezen-
tatã la ONU în martie 2019. Pânã
în prezent, Comisia a colectat es-
timãri privind nivelul de urbaniza-
re al fiecãrei þãri din lume ºi a oferit
acces nerestricþionat la aceste date
pentru a facilita comparaþia cu
definiþiile naþionale. Cu ocazia Fo-

rumului Urban Mondial, Comisia
publicã, prin intermediul propriu-
lui Centru Comun de Cercetare,-
 baza de date a marilor centre ur-
bane din întreaga lume, care con-
þine date privind toate cele 10 000
de centre urbane rãspândite pe
glob ºi este cea mai mare ºi mai
cuprinzãtoare bazã de date referi-
toare la marile oraºe publicatã
vreodatã. În prezent, se efectu-
eazã un sondaj în 20 de þãri, pen-
tru a se obþine feedback privind
definiþia aplicabilã la nivel mondial.
În 12 þãri existã proiecte-pilot în
desfãºurare pentru compararea
definiþiei aplicabile la nivel mon-
dial cu cele naþionale ºi pentru
evaluarea diferenþelor. În 2018,
Comisia ºi partenerii sãi vor ela-
bora un instrument online gratuit
care sã ajute þãrile sã testeze
aceastã definiþie pe teritoriile lor. 

Candidaturi online pânã la 9 martie
Programul de cooperare urba-

nã internaþionalã al UE a fost lan-
sat în 2016 pentru a sprijini acest
angajament ºi pentru a dezvolta
cooperarea dintre marile oraºe
din jurul lumii. În prezent, în ca-
drul programului existã 35 de
perechi de mari oraºe, fiind ast-
fel implicate 70 de mari oraºe, 35
din UE ºi 35 din afara UE. Prin-
tre acestea se numãrã Frankfurt
(Germania) ºi Yokohama (Japo-
nia), Bologna (Italia) ºi Austin
(SUA) ºi, de asemenea, Almada
(Portugalia) ºi Belo Horizonte
(Brazilia). Toate parteneriatele
elaboreazã planuri de acþiune lo-
calã bazate pe prioritãþi urbane
comune, precum accesul la apã,
transport sau sãnãtate, împãrtã-
ºind cunoºtinþe ºi bune practici
pentru îndeplinirea obiectivelor
lor comune. În cadrul Forumului
Urban Mondial a fost lansat un
nou apel pentru crearea a cel pu-
þin 25 de noi perechi, oraºele pu-
tându-ºi prezenta candidaturile-
 online pânã la 9 martie.



6 / cuvântul libertãþii luni, 11 februarie 2018socialsocialsocialsocialsocial

Demersurile desfãºurate, în
2017, de CRPECA Craiova au fost
concentrate pe creºterea gradului
de siguranþã pentru membrii co-
munitãþilor locale, în special ado-
lescenþi ºi tineri, prin asigurarea,
cu profesionalism, a unor servi-
cii eficiente de prevenire a con-

În anul 2017, Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere An-
didrog (CRPECA)Craiova (având
structuri în judele Dolj, Gorj, Me-
hedinþi ºi Olt, cu 15 specialiºti , pe
diferite domenii – prevenire, psiho-
logie, medicinã ºi asistenþã socialã-
)a desfãºurat mai multe activitãþi ,

iar, în urmã cu foarte scurt timp, a
fost prezentat bilanþul . Sunt rezul-
tate îmbucurãtoare, însã râmân une-
le aspecte ºi pentru 2018, care tre-
buie puse la punct, fiind printre prio-
ritãþile Planului Naþional de Acþiune
pentru implementarea Strategiei
Naþionale Antidrog.

sumului de droguri ºi de asistenþã
medicalã, psihologicã ºi socialã
pentru cei care folosesc produse
halucinogene. Strategiile judeþene
antidrog pentru perioada 2014 –
2020 ºi Planurile de acþiune pen-
tru 2017 – 2020 însumeazã ob-
iectivele generale asumate de toa-

te structurile din teritoriu, docu-
mentele fiind aprobate , la nivelul
fiecãrui judeþ, prin Ordin al Pre-
fectului ºi, dupã caz, prin Hotã-
râre de cooperare a Consiliilor
Judeþene. „La nivelul CRPECA
Craiova, au fost realizate cinci
proiecte, pentru prevenirea con-
sumului de droguri în mediul
preºcolar, Inspectoratele ªcolare
Judeþene din Dolj, Olt ºi Gorj fi-
ind partenere. Pentru conºtienti-
zarea ºi implicarea întregii popu-
laþii ºcolare în programe de pre-
venire a consumului de droguri,
scopul fiind întãrirea influenþei
factorilor de protecþie ºi areducerii
celor de risc , instituþia noastrã a
desfãºurat, la nivelul fiecãrui ju-
deþ, proiectele iniþiate de Agenþia
Naþionalã Antidrog (ANA), dar aºi
elaborat unele locale, în partene-
riat cu instituþii publice ºi ONG-
uri”, a precizat comisar  Florin
Nicolãiþã , managerul CRPECA
Craiova.

Foarte multe
proiecte

Dintre proiectele naþionale de-
spre care vorbea com. Florin Ni-
colãiþã, este de amintit „Mesajul
meu antidrog”, ediþia 2016 – 2017,

la care au fost înscriºi, în toatã
þara, peste 8.700 de elevi ºi mai
bine de 250 de cadre didactice,
Craiova obþinând, prin reprezen-
tanþii sãi , patru premii. La acelaºi
concurs, dar în anul de învãþãmânt
actual, sunt în plinã desfãºurare
zece activitãþi de informare. Nu
este lipsit de importanþã nici „Fred
Goes Net” – Intervenþii timpurii
pentru consumatorii de droguri
care au fost identificaþi/depistaþi
pentru prima oarã – proiect naþi-
onal desfãºurat în parteneriat cu
Inspectoratele ªcolare Judeþene ºi
Centrele Judeþene de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã, în anul
precedent fiind realizate ºase ast-
fel de activitãþi de promovare. „Sã
creºtem sãnãtoºi” a fost un alt
program derulat ºi a fost destinat
formãrii deprinderilor de viaþã sã-
nãtoasã  în rândul copiilor de vâr-
stã micã, accentul fiind pus pe
importanþa adoptãrii unui stil de
viaþã sãnãtos (alimentaþie, igienã,
miºcare), a comportamentelor
sãnãtoase (în lipsa fumului de þi-
garã, alcoolului ºi medicamente-
lor fãrã prescripþie medicalã.
CRPECA Craiova a iniþiat, în cele

patru judeþe componente, 27 de
proiecte cu rãspundere localã,
implementate împreunã cu insti-
tuþiile partenere.

 Pentru 2018, agenda
este încãrcatã

Rezultatele obþinute în 2018, cel
puþin declarativ, sunt îmbucurã-
toare, însã probleme persistã, mai
ales în rândul tinerilor. Vor fi pro-
movate, ºi în acest an, proiecte de
prevenire ºi combatere a consu-
mului de droguri. „Avem mai mul-
te puncte principale în acest an.
Astfel, ne dorim dezvoltarea par-
teneriatelor cu instituþiile publice ºi
ONG-urile, pentru cele din urmã
fiind vorba de identificarea celor
eligibile de atragerea fondurilor
nerambursabile; orientarea activi-
tãþilor de prevenire cãtre progra-
me selective, destinate grupurilor
vulnerabile (abandon ºcolar, exma-
triculãri, etc.) ºi pentru persoane-
le cu risc ridicat la consumul de
droguri; atragerea în circuitul te-
rapeutic a acestora, prin colabo-
rare cu unitãþile sanitare”, a mai
spus Florin Nicolãiþã.

CRISTI PÃTRU

Numai în ultima sãptãmânã s-
au înregistrat 126 de cazuri noi,
cele mai multe în judeþele Vaslui
(35), Bacãu (15) ºi Suceava (15).
Celelalte cazuri noi sunt la Iaºi
(12), Prahova (11), Brãila (9),
Dâmboviþa (5), Constanþa (4),
municipiul Bucureºti (3), Giurgiu
(3), Vrancea (3), Botoºani (2),
Braºov (2), Ialomiþa (2), Argeº
(1), Harghita (1), Ilfov (1), Mureº
(1) ºi Tulcea (1).

De la debutul epidemiei, în Ro-
mânia au fost raportate 10.749 de
îmbolnãviri, din care 38 de decese.

Peste 500 de cazuri în Dolj, de
la începutul epidemiei

Rujeola este o boalã infecþioasã
extrem de contagioasã caracteri-
zatã prin febrã mare, tuse, secreþii
nazale ºi oculare ºi erupþie cutana-
tã.  Perioada de incubaþie a bolii
începe cu 2-4 zile înaintea apari-
þiei erupþiei ºi dureazã pânã la 2-5
zile dupã debut. Virusul dispare din
secreþiile nazale sau faringiene în

Numãr record de cazuri de rujeolã
Aproape 11.000 de cazuri de rujeolã s-au înre-

gistrat în România de la debutul epidemiei, din
care 38 de decese, aratã ultimele date transmise
de Centrul Naþional de Supraveghere ºi Control

al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai
multe cazuri, aproape 4.000 au fost confirmate la
copii cu vârsta între 1 ºi 4 ani, ºi aproape 2.000 la
copii cu vârste de sub un an.

momentul în care iritaþia începe sã
se reducã.  Rujeola tipicã începe
dupã o perioadã de incubaþie de 7-
14 zile cu febrã, rinoree, tuse chi-
nuitoare ºi conjunctivitã. La douã-
trei zile, apare o iritaþie specificã
bolii. Din patru persoane care fac
rujeolã, una are nevoie de spitali-
zare. Pentru 1 din 1.000 de bol-
navi de rujeolã, boala este morta-
lã. Vaccinul împotriva rujeolei pro-
tejeazã copiii împotriva acestei
boli. În România, 9 din 10 pãrinþi
îºi vaccineazã copiii.

În judeþul Dolj, de la începutul
epidemiei s-au înregistrat peste
500 de cazuri, ºapte dintre aces-
tea soldându-se cu decese.

Scãderea acoperirii vaccinale,
una din cauze

Potrivit specialiºtilor, în Româ-
nia se înregistreazã o scãdere în-
grijorãtoare a acoperirii vaccinale,
scãdere care nu a putut fi atenuatã
chiar ºi în condiþiile în care întrea-
ga þarã se aflã în plinã epidemie de

rujeolã, boalã prevenibilã prin vac-
cinare. Din cele peste 10.700 de
persoane care s-au îmbolnãvit, în
mare majoritate copii, 99% nu erau
vaccinate sau erau vaccinate in-
complet.

În aceste condiþii, Colegiul Me-
dicilor din România susþine nece-
sitatea vaccinãrii populaþiei, fiind
totodatã unul dintre iniþiatorii legii
vaccinãrii. Potrivit reprezentanþilor
instituþiei, vaccinarea a contribuit
decisiv la scãderea mortalitãþii ºi
morbiditãþii prin boli infecþioase, a
dus la creºterea  substanþialã a spe-
ranþei de viaþã. În fiecare an circa
3 milioane de vieþi sunt salvate prin
vaccinare.

Proiectul de lege privind vacci-
narea persoanelor în România pre-
vede cã pãrinþii care vor refuza
vaccinarea obligatorie a copiilor lor
vor risca amenzi de pânã la 10.000
de lei. Rãspunderea pentru prezen-
tarea copiilor la vaccinare va apar-
þine pãrinþilor, reprezentanþilor le-
gali sau persoanelor care cresc ºi

îngrijesc copii în baza unei mãsuri
de protecþie socialã. Concret, do-
cumentul prevede cã, atunci când
vine vorba de vaccinãrile obliga-
torii, consimþãmântul va fi consi-
derat ca fiind dat din oficiu. To-
tuºi, pãrinþii vor putea sã refuze în
scris vaccinarea obligatorie.

Pentru atingerea nivelului de
imunitate a populaþiei este necesa-
rã o acoperire vaccinalã de 95%
pentru prima ºi a doua dozã de
vaccin RRO. Ca mãsurã de limita-
re a extinderii epidemiei de rujeo-
lã, la nivel naþional a fost organi-
zatã o campanie suplimentarã de
vaccinare cu RRO a copiilor ne-
vaccinaþi ºi incomplet vaccinaþi.
Însã, deocamdatã, rata de imuni-

zare rãmâne destul de redusã.
Organizaþia Mondialã a Sãnãtã-

þii subliniazã importanþa vaccinã-
rii, atât în scopul imunizãrii fiecã-
rei persoane care beneficiazã de
vaccin, cât ºi în scopul construirii
unei bariere de protecþie ºi pentru
persoanele din jurul celor vaccina-
te: copii mai mici de vârstã care
încã nu pot fi vaccinaþi; colegi sau
alþi copii care sunt alergici la vac-
cin; bunici cu sistemul imunitar
slãbit. De asemenea, specialiºtii
atrag atenþia asupra importanþei
respectãrii schemelor naþionale de
vaccinare pentru a asigura cea mai
bunã protecþie posibilã împotriva
bolilor prevenibile prin vaccinare.

RADU ILICEANU
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- Sunteþi actor, înainte de
toate, ºi cunoscut mai mult ca
regizor de spectacole pentru co-
pii. De ce aþi ales acum un text
de I.L. Caragiale?

- Directorul Teatrului Naþional
din Craiova, Alexandru Boureanu,
mi-a propus sã fac un spectacol al
cãrui titlu sã se regãseascã în cur-
ricula ºcolarã. Mi-a dat o listã ºi
din ea eu am ales „Douã loturi”.
Celelalte erau greu de pus în sce-
nã într-un timp scurt. ªi am zis
cã, pânã la urmã, Caragiale e po-
trivit oricând… În plus, are atâta
umor, este – din nefericire – atât
de actual… Eu sunt absolut con-
vins cã publicul va pleca de la acest
spectacol cu o stare bunã.

- „Douã loturi”, dar cu scene
ºi tablouri din alte scrieri cara-
gialiene…

- Structura originalã a nuvelei
nu a fost afectatã, a fost îmbogã-
þitã cu scene din alte scrieri. Am
încercat sã redãm ºi atmosfera de
la grãdina Union ºi, pe cât s-a pu-
tut, am mers în zona clasicã, pen-
tru cã am dorit sã redãm atmosfe-
ra Bucureºtiului de la 1800 ºi ceva.
Este un spectacol antrenant, adre-
sat în principal elevilor, tinerilor, cu
scenografia semnatã de Miruna
Varodi, de la Teatrul „Al. Davila”
din Piteºti, ºi cu muzicã ºi dans,
coregrafia fiind realizatã de doi ba-
lerini, soþ-soþie, campioni europeni
la dans sportiv, tot de la teatrul din
Piteºti, Andreea ºi Mihai Dragnea.
Dar am urmãrit textul, iar poves-
tea este clarã, limpede. A fost prin-
cipala preocupare, ca povestea sã
se înþeleagã. Am urmãrit ca spec-
tacolul sã fie o frescã a epocii res-
pective, a sfârºitului de secol.

Nicolae Poghirc readuce caragialesculNicolae Poghirc readuce caragialesculNicolae Poghirc readuce caragialesculNicolae Poghirc readuce caragialesculNicolae Poghirc readuce caragialescul
la Tla Tla Tla Tla Teatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiovaeatrul Naþional din Craiova

Pentru cã scrierile lui I.L. Caragiale rãmân de
actualitate chiar ºi dupã mai bine de un secol de
la moartea dramaturgului – în continuare se si-
tuãm între comic ºi tragic, între speranþã ºi dis-
perare, iar Lefter Popescu este ºi de-al zilelor
noastre – Teatrul Naþional din Craiova scoate la
rampã, în premierã, spectacolul „Douã loturi”, în
regia lui Nicolae Poghirc. De fapt, un caleidoscop
de texte de I. L. Caragiale, o suitã de scene ºi
tablouri care reprezintã fragmente din „CFR”,
„Moftul Român”, „Miticã”, „Moftangii”, „Politi-
ca ºi literatura” ºi din care se detaºeazã cunoscu-
ta nuvelã despre (ne)noroc ºi douã bilete la lote-
rie. Premiera spectacolului va avea loc mâine, 13
februarie, ora 18.00, în Sala „Amza Pellea”.

Acþiunea se petrece în mare parte la Union,
unde printre dansuri ºi cancan-uri, Lefter plãnu-
ieºte cum sã gãseascã biletele de loterie pierdu-
te. Adaptarea textului de spectacol le aparþine lui
Nicolae Coande ºi Nicolae Poghirc, scenografia
este realizatã de Miruna Varodi, iar coregrafia,
de Andreea ºi Mihai Dragnea. În distribuþie: Ni-

colae Vicol, ªtefan Cepoi, Corina Druc/Alina
Mangra, Alex Calangiu, Diana Bagdasar, Ionuþ
Bãnicã, Cristina Albiºoru, Andrei ªtefãnescu, Alex
Ciontu, Victoria Zubenco, Laura Dumitrescu,
Alexandru Nica, Arina Pãvãlan, Theodora Bãlan,
Andrei ªchiopu, Anastasia Cepoi, Alexia Petec,
Ioana Vicol, Romana Vicol.

„Douã loturi” este al doilea spectacol dupã tex-
te de I.L. Caragiale (dupã „Nãpasta”) rãmas în
repertoriul curent al Teatrului Naþional din Cra-
iova, dupã ce alte patru spectacole, montate în
urmã cu cinci-ºase ani,  au fost „casate”, aºa cum
s-a exprimat directorul artistic al instituþiei, Vlad
Drãgulescu. Este vorba despre „O scrisoare pier-
dutã” (cu premiera în octombrie 2012, regia Mir-
cea Corniºteanu), „D’ale carnavalului” (cu pre-
miera în mai 2012, regia Alexandru Berceanu),
„O noapte furtunoasã” (cu premiera în noiembrie
2011, regia Mircea Corniºteanu) ºi „Conu’ Leo-
nida faþã cu reacþiunea” (rezultat al unui proiect
destinat tinerilor regizori, cu premiera în aprilie
2011, regia Diana Dragoº).

Unul dintre cei mai talentaþi actori ai Naþionalului craiovean, Nicolae
Poghirc, este de anul trecut director al Teatrului „Al. Davila” din Piteºti,
dupã ce câþiva ani a fost director al Teatrului „Ariel” din Râmnicu Vâlcea.
Este absolvent al Academiei de Arte „George Enescu” din Iaºi (1995), iar
din 1998 a devenit actor al Naþionalului craiovean. Cariera lui a fost una
ascendentã, cu roluri în numeroase spectacole de succes: „O noapte fur-
tunoasã, „D’ale carnavalului”, „Proºtii sub clar de lunã”, „Revizorul”, „Cum
doriþi sau Noaptea de la spartul târgului”, „Romeo ºi Julieta”, „Existã nervi”,
„Mãsurã pentru mãsurã”, „O furtunã”, „Balconul”, „Rinocerii” º.a. Nico-
lae Poghirc a primit Premiul „Ion .D. Sîrbu” pentru teatru al revistei „Mo-
zaicul” din Craiova pentru rolul Crãcãnel din „D-ale carnavalului”.

„Douã loturi”. Ghinionistul Lefter Popescu îºi plimbã nemulþumirea
de a fi pierdut biletele de „lotãrie”, în triunghiul fantastico-bahic format
din Grãdina Iunion – Mahalaua Farfurigiilor – Canþilerie. În cãutarea unui
noroc care nu va veni niciodatã, înconjurat de prieteni cointeresaþi la
câºtigul care se îndepãrteazã corespunzãtor, Lefter  este „loserul” prin
excelenþã, într-o societate obsedatã de bani ºi trai corespunzãtor. Un
amalgam pitoresc de scandal, nervi, chef, muzicã – petrecerea româ-
neascã aºa cum a vãzut-o Nenea Iancu, el însuºi personaj al spectacolu-
lui, la cumpãna dintre cele douã secole, pe când România Mare se cocea
în cabinetele politice, dar ºi în veselia popularã a epocii.

– Interviu cu regizorul Nicolae Poghirc –

- Lefter Popescu este de-al
zilelor noastre? Atmosfera pare
sã fie: o societate obsedatã de
bani, pitoresc, un amalgam de
nervi, scandal, muzicã…

- Se poate spune… Vedem în
Lefter Popescu semeni de-ai
noºtri care aleargã dupã îmbogã-
þire fãrã muncã, care se bucurã
sã câºtige nemeritat, dar în cele
din urmã soarta îºi are cuvântul.
Poate e mai actual acum Lefter
Popescu decât atunci!

- Cred cã toþi avem imaginea
lui Grigore Vasiliu-Birlic, în fil-
mul de-acum 60 de ani, când
vorbim de Lefter Popescu… Pe
cine vom vedea în acest rol?

- Pe ªtefan Cepoi. ªi face un
rol minunat! Îl vom întâlni în sce-
nã ºi pe Caragiale, apare ca per-
sonaj interpretat de Nicolae Vicol.
Doamna Popescu este Corina
Druc/Alina Mangra, iar Cãpitanul
Pandele este Alexandru Calangiu.
Lor li se alãturã studenþi ai De-
partamentului de Actorie de la Uni-
versitatea din Craiova, din anul al
III-lea ºi de la master, care vin cu
energia, frumuseþea ºi tinereþea
lor. În fond, spectacolul nostru
pledeazã pentru citit, pentru în-
toarcerea la literaturã. În mijlocul
scenei un practicabil întruchipea-
zã o carte ºi toate aceste perso-
najele par sã iasã din ea…

- Nu sunteþi însã la prima
montare pe scena craioveanã…

- Nu, am mai pus în scenã aici
„Amintiri din copilãrie”, dacã nu
mã înºel în 2003. Dar de-atunci
am mai regizat, pentru copii, în
special. Am absolvit în 1995 Arta

actorului mânuitor de pãpuºi ºi
marionete, dar nu am fost nicio-
datã actor mânuitor, nu am jucat
decât în facultate într-un teatru
pentru copii. Îmi place mult, dar
mai mult decât a fi actor mânuitor
îmi place sã fiu actor de teatru dra-
matic. Însã pasiunea pentru spec-
tacolele pentru copii mi-a rãmas ºi
regizez. Ca regizor am debutat în
1997 la Teatrul German de Stat din
Timiºoara, cu „Insula pierdutã”
de Geo Iancu Cãlinescu. Iar
„Amintiri de copilãrie” am regi-
zat nu numai la Craiova, ci ºi în
alte patru teatre – la Brãila, la Tul-
cea, la „Ariel” în Râmnicu Vâlcea
când nu eram director ºi, în toam-
na trecutã, la Târgoviºte. Tot Ion
Creangã – un scenariu propriu
dupã „Prostia omeneascã” ºi „Soa-
cra cu trei nurori” – am pus în
scenã la Teatrul de Stat din Con-
stanþa. Am regizat „Vrãjitorul din
Oz”, „Sânziana ºi Pepelea”…

- De anul trecut sunteþi di-
rector al Teatrului „Alexandru
Davila” din Piteºti. Ce proiec-
te aveþi? Intenþionaþi continua-
rea colaborãrii cu Naþionalul
craiovean?

- La Teatrul „Alexandru Davila”
din Piteºti am contract de manage-

ment din 24 martie 2017, pe pe-
rioadã determinatã de 3 ani, care se
poate prelungi, cu acordul pãrþilor.
Acolo în primul ºi în primul rând
îmi doresc sã reuºim sã avem un
repertoriu complet. Teatrul are trei
secþii, Dramã, Revistã, Secþia pen-
tru copii ºi tineret „Aºchiuþã” – eu
l-am preluat cu cinci, dar între timp
s-a înfiinþat Centrul Cultural Piteºti
ºi a preluat secþiile Fanfarã ºi Cor.
Repertoriul este, din pãcate, vechi,
spectacolele sunt consumate…
Dunã ce vom avea un repertoriu
nou, sãnãtos, vom putea regândi
anumite lucruri. ªi mai trebuie sã
schimbãm scenotehnica veche de
60 de ani. În plus, avem încã un
colectiv incomplet – nu existã ti-
neri actori, pentru cã nu sunt
posturi. Cel mai tânãr are 34-35 de
ani… Dar îi avem angajaþi pe Con-

stantin Cotimanis, Paula Chirilã,
Adrian Pãduraru… Pentru cã nu
aveam probleme numai cu actorii
tineri, ci ºi cu cei peste 55 de ani:
de la 48 pânã la 62 de ani nu exista
nici un actor.

Cât despre colaborarea cu al
Teatrului Naþional din Craiova, tre-
buie sã spun cã eu sunt în conti-
nuare angajat al instituþiei, cu postul
suspendat. Ca regizor, „Douã lo-
turi” sper sã fie doar prima dintre
colaborãri… Am urmãrit sã aduc
ºi artiºti de la Piteºti în echipa de
creaþie a acestui spectacol, tocmai
pentru faptul cã Teatrul Naþional
din Craiova este un teatru în care
performanþa este la ordinea zilei ºi
doresc sã transferãm din experi-
enþa lui ºi cãtre Teatrul „Al. Davi-
la” din Piteºti.
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LUNI - 12 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 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Întrebãri ºi rãspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:00 Anchetele comisarului

Antonescu
01:30 România 9 (R)
02:50 Discover Romania

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:10 Bibliotecarii (R)
2014, SUA, Aventuri
08:00 Ferma (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Gala Umorului (R)
11:00 MotorVlog
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 Poate nu ºtiai
14:20 Jocurile Olimpice de Iarnã

- PyeongChang 2018
16:10 Naturã ºi aventurã
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jocurile Olimpice de iarnã

- PyeongChang 2018
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Mythica: The Godslayer
2016, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
02:05 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã
03:45 Telejurnal TVR 2 (R)
04:35 Gala Umorului (R)
05:25 Pescar hoinar (R)

TVR 2

07:25 Frumoasa ºi Bestia
09:35 John Carter
11:45 Planul lui Maggie
13:25 Transformers: Ultimul

cavaler
16:00 Britannia
16:50 O familie modernã
17:15 Pe platourile de filmare
17:45 Domniºoara Sloane
20:00 Aici, acum
21:00 Divorþ
21:30 Punct ºi de la capãt
22:00 Logan
00:15 Reþeaua de socializare
02:15 Sin City
04:20 De-a v-aþi ascunselea

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 Mã însoarã mama
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Homeland: Reþeaua

terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
01:00 Mã însoarã mama (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:15 Josie ºi Pisicile (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Rãzboi în bucãtãrie (R)
14:15 Din nou la 17 ani (R)
16:15 Puterea credinþei
18:15 La bloc
20:30 Speed 2: Croazierã

infernalã
23:00 13
01:00 Nimfomana Vol. I
03:15 Cine A.M.
05:15 Genghis Khan (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 Asia Express
23:00 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
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 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Jandarmul ºi extratereºtrii

(R)
1979, Franþa, Comedie, Crimã,

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 La TV (R)
2015, 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 Duelul
1983, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Duelul (R)
1983, Hong Kong, Acþiune,

Dramã
02:30 Virus mortal (R)
2014, Canada, Horror
04:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Romanian Darts Festival

2018 (PREMIERA)
23:00 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X

MARÞI - 13 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 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:00 Adevãruri despre trecut

(R)
01:30 România 9 (R)
02:50 Discover România

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
(R)

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

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

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Britannic
2000, Marea Britanie, Acþiune,

Dramã, Mister, Rãzboi, Romantic,
Dragoste

21:50 Poate nu ºtiai
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Britannic (R)
2000, Marea Britanie, Acþiune,

Dramã, Mister, Rãzboi, Romantic,
Dragoste

01:50 Poate nu ºtiai
02:00 Onoare ºi respect (R)
2006, Italia, Dramã

TVR 2

07:30 Lungul drum al lui Billy
Lynn

09:25 Familia Fang
11:15 Domniºoara Sloane
13:25 Cercul literar Jane Austen
15:10 Viespea verde
17:10 Divorþ
17:40 Punct ºi de la capãt
18:15 Spiritul din cochilie
20:00 Britannia
20:50 Haita
21:50 Mozaic
22:50 Omul din întuneric
00:20 De-a v-aþi ascunselea

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
20:00 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal UCL: Juventus -

Tottenham
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Ferma vedetelor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:45 Ce spun românii (R)
08:45 La bloc (R)
11:15 Speed 2: Croazierã

infernalã (R)
13:45 Rãzboi în bucãtãrie (R)
16:15 Visul unui campion
18:15 La bloc
20:30 Con Air - Avionul

Condamnaþilor
22:45 Rush: Rivalitate ºi

adrenalinã
01:00 Con Air - Avionul

Condamnaþilor (R)
03:00 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)
06:30 Visul unui campion (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 Asia Express
23:00 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
03:00 Acces direct (R)
04:30 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 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Luptãtorii Kung Fu
1984, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Luptãtorii Kung Fu (R)
1984, Hong Kong, Acþiune,

Comedie
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Slovenia - Serbia
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Rusia - Polonia
23:00 1000 Ways to Die
23:30 1000 Ways to Die
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport

PRO X
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Anunþul tãu!

A N U N Þ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015,
Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã concurs în data de 06.03.2018 ora 9,30 la sediul din
str.Mihail Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale vacante de execuþie:

- 1 post vacant de analist studii superioare gradul profesional IA- pe perioadã nedeterminatã în cadrul Biroului
Resurse umane- Compartiment Informatizare;

- 1 post vacant de consilier juridic studii superioare gradul profesional IA- pe perioadã nedeterminatã în cadrul
Serviciului Juridic- Resurse umane- Compartiment Juridic.

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 06.03.2018 – ora 9,30
- susþinerea interviului care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul trebuie sa indeplineasca
urmatoarele conditii:

Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinând Spatiului

Economic European si domiciliul în România;
   -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
   -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   -  are capacitate deplinã de exercitiu;
   - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverintei medicale

eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
     -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos

la concurs;
 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra

autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie
sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în
care a intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – analist gradul profesional IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã

de licenþã, în domeniul fundamental:
     -  matematicã ºi ºtiinþe ale naturii, ramura de ºtiinþã- informaticã, specializarea: informaticã/informaticã aplicatã;
     - ºtiinþelor inginereºti, ramura de ºtiinþã- ingineria sistemelor calculatoarelor ºi tehnologia informaþiei, specializa-

rea: calculatoare / tehnologia informaþiei / ingineria informaþiei/ automaticã ºi informaticã aplicatã.
vechime: 3 ani în domeniul studiilor absolvite

Condiþii de înscriere ºi participare - consilier juridic gradul profesional IA
- studii superioare absolvite cu diplomã de licenþã-  respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã

de licenþã, în domeniul fundamental:
   - ºtiinþe sociale, ramura:ºtiinþe juridice, specializarea: drept.
vechime: 3 ani în domeniul studiilor absolvite

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:
   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organizatoare;
    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certificatul de cãsãtorie,

dupã caz;
    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri,

copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;
    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste vechimea în

muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompa-

tibil cu functia pentru care candideazã;
    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior

derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate;
    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si în original la Biroul Resurse Umane în vederea verificãrii conformi-

tãþii copiilor cu acestea.
Actele dosarului de concurs se vor îndosaria într-un dosar de carton cu ºinã.
Cererea de înscriere la concurs se obþine de la  Biroul Rsurse Umane.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente penale, dacã este

declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 27.02.2018, ora 14,00  la sediul Bibliotecii Judeþene
Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul Resurse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon: 0251/532267.

Primãria Comunei Castranova,
Calea Apeleviului, nr. 2, judeþul Dolj
organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiei publice de
execuþie vacante de Inspector, cla-
sa I, grad profesional superior, Com-
partimentul achiziþii publice, în data
de 19 marie 2018, ora 1000 proba scri-
sã ºi proba interviu ce se va susþine
în termen de maximum 5 zile lucrã-
toare de la data afiºãrii rezultatelor
de la proba scrisã, probele se vor
susþine la sediul Primãriei Comunei
Castranova. Candidaþii trebuie sã
îndeplineascã condiþiile generale -
prevãzute de art.54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor
publici (r2), cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Condiþiile speci-
fice necesare în vederea participãrii
la concurs ºi a ocupãrii funcþiei pu-
blice de execuþie vacantã: absolvenþi
ai studiilor universitare de licenþã ab-
solvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvi-
te cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã. Vechime în specialitatea stu-
diilor necesare exercitãrii funcþiei pu-
blice: minim 9 ani. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune în
termen de 20 de zile de la data publi-
cãrii anunþului în Monitorul Oficial,
respectiv pânã la data de 05.03.2018,
ora 16:00. Dosarele de înscriere la
concurs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu, documentele prevãzute
de art.49, alin.(1) din Hotãrârea Gu-
vernului nr. 611/2008 ºi se vor depu-
ne la sediul Primãriei Comunei Cas-
tranova, Calea Apeleviului, nr.2. De-
talii privind condiþiile specifice ºi bi-
bliografia de concurs sunt disponi-
bile la sediul Primãriei comunei Cas-
tranova. Relaþii suplimentare la tel./
fax.0251372602, e-mail: primariacas-
tranova@yahoo.com, persoanã de
contact Greere Florin-ªtefan, Secre-
tar, Primãria Castranova.
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Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 came-
re parter sau etaj 1. Te-
lefon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
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 douã
chioºcuri noi,

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

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercia-
lã angajeazã electri-
cieni pentru repara-
þii instalaþii de ridi-
cat. Telefon: 0722/
376.755.

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, uti-
litãþi, gard beton, te-
ren 1300 mp, str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.

Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Cra-
iova sau schimb cu
garsonierã plus dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.

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

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

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

Vînd plãci ondulate
azbociment 1,20x
1,40 m refolosibile 6
lei / buc. Telefon:
0771/518.063; 0351/
437.955.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695; 0770/
245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorife-
re fontã aproape
noi, piese Dacia noi,
bocanci ºi ghete ne-
gre piele noi, dami-
geanã 50 litri cu coº
- 40 lei. Telefon:
0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere,
Giurgiuvele vopsite
ºi cu geamuri cu
douã, trei canate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.

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.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei APELE

VII,  jud. Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post cores-
punzãtor funcþiei publice de exe-
cuþie vacante de Consilier, clasa
I, grad profesional debutant, în ca-
drul compartimentului agricultu-
ra ºi cadastru comunitar. Concur-
sul se va organiza la sediul Pri-
mãriei comunei Apele Vii, jud.Dolj,
în data de19.03.2018, ora 10,00-
Proba scrisã ºi în data de
22.03.2018, ora 10,00- Interviul.
Relaþiile suplimentare: la telefon
0251.371.607, persoanã de con-
tact- Totora Cristina Florina- se-
cretar, ºi la sediul instituþiei.

CMR Oltenia, cu sediul în
Craiova, str.Brestei, nr.3A, or-
ganizeazã concurs în data de
28.02.2018, la ora 9.30, pentru
ocuparea unui post de tehni-
cian meteorolog la SMJ Dr. Tr.
Severin. Condiþii minime de
ocupare: minim 4 luni vechime
în domeniu, studii medii, uºu-
rinþã în lucrul cu calculatorul.
Tematica: Meteorologie Gene-
ralã: Instrucþiuni, observaþii ºi
mãsurãtori meteorologice, Co-
dul sinoptic. Relaþii la telefon:
0251.411.711, persoanã de con-
tact: Mitran Rodica-BRU.

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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 12 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 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, co-
vor persan 220x 210,
2 apometre 15 lei bu-
cata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2 uºi
defect - 100 lei, tele-
vizor color -100 lei,
sãpun de casã - 5 lei
kg. 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 aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromo-
toare tr i fazate 3
KW750. Telefon:
0 2 5 1 / 3 5 3 . 2 9 5 ;
0767/052.639.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

CONDOLEANÞE
Transmitem sincere
condoleanþe ºi întrea-
ga noastrã compasi-
une colegei noastre
Felicia Oprea, în aces-
te momente de triste-
þe ºi durere, când s-a
despãrþit de scumpa
ei mamã. Dumnezeu
s-o odihneascã în
pace.  Colectivul An-
samblului Folcloric
"Maria Tãnase".
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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 2-3
Au marcat: Popovici 49, Artean 69 / Ad. Bãlan 10,71,

Ad. Voicu 90.
Astra – Gaz Metan 4-3

Au marcat: Balaure 20, Fl. Matei 37, Urko Vera 41,
Moise 78 / Rondon 18, 65, M. Constantin 82.

Juventus – Viitorul 0-1
A marcat: Ianis Hagi 79 – pen.

FCSB – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Budescu 78 – pen. / Vinicius 33.

Meciul „U” Craiova – Sepsi s-a jucat asearã.
CSMP Iaºi – FC Botoºani, astãzi, ora 18

Chiajna – Dinamo, astãzi, ora 20.45

1. CFR Cluj 24 16 5 3 38-13 53
2. FCSB 24 15 6 3 48-16 51
3. Craiova 23 12 8 3 38-25 44
4. Astra 24 11 8 5 36-25 41
5. Viitorul 24 11 5 8 31-20 38
6. Botoºani 23 10 6 7 26-23 36
7. Dinamo 23 10 5 8 33-24 35
8. CSMP Iaºi 23 9 6 8 31-29 33
9. Voluntari 24 7 7 10 23-31 28
10. ACS Poli 24 6 8 10 20-34 26
11. Chiajna 23 7 3 13 29-31 24
12. Sepsi 23 5 3 15 14-40 18
13. Mediaº 24 2 9 13 14-38 15
14. Juventus 24 1 7 16 12-45 10

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

De o remizã aveau nevoie hand-
balistele Craiovei pentru a merge
mai departe din Grupa A a Cupei
EHF, în ultimul meci, contra da-
nezelor de la Randers, pe care le
învinseserã în Polivalentã la 6 go-
luri. În cazul unui eºec în Dane-
marca, fetele lui Bogdan Burcea
trebuiau sã aºtepte finalul partidei
Brest – Kuban ºi doar un succes al
franþuzoaicelor le convenea. Nu-
mai cã „leoaicele” din Bãnie n-au
vrut sã stea la mâna nimãnui. Mult
mai motivate decât gazdele, care
nu mai aveau nicio ºansã de a ajun-
ge în sferturi ºi nu au folosit câte-
va jucãtoare de bazã, craiovencele
au þinut sã-ºi asigure calificarea
prematur ºi au condus cu 7-1 ºi 9-
3 în prima reprizã a partidei din
„Randers Arena”. Danezele au avut
o tresãrire de orgoliu ºi de la 6-12
s-au apropiat  la 11-12. N-au reu-
ºit însã sã egaleze ºi repriza s-a
terminat cu un avantaj confortabil
pentru fetele noastre: 17-14. ªi

În etapa a 19-a a Diviziei A1 la
volei masculin, SCMU Craiova a
pierdut derby-ul cu Steaua, dis-
putat în Sala Polivalentã, scor 1-
3, pe seturi: 25-21, 25-27, 24-26,
22-25. Au evoluat pentru SCMU
Craiova: Blagojevic, Radevic,
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Hohne, Ene, Milic, Teleleu, San-
chez, Sippola, Cãlin, Miron ºi
Rosic - libero. Dupã acest rezul-
tat, din etapa a 19-a a Diviziei A1,
echipa lui Dan Pascu rãmâne pe
locul 6, cu 33 de puncte, iar în
etapa viitoare joacã în deplasare,

cu CSU Timiºoara, miercuri, 14
februarie. ªi echipa femininã de
volei a Craiovei a pierdut, scor
0-3 în deplasare cu FC Argeº, pe
seturi: 20-25, 19-25, 19-25, într-
un meci din etapa a 13-a a Divi-
ziei A2, vest.

Universitatea II Craiova a
obþinut al treilea succes în tot
atâtea meciuri de verificare în
aceastã perioadã de pregãtire a
returului Ligii a III-a. Dupã ce au
învins Petrolul Bustuchin ºi Atletic
Bradu, puºtii lui Corneliu Papurã
au trecut ºi de liderul Ligii a IV-a
Vâlcea, Flacãra Horezu, scor 9-1.
Baicu, Vali Constantin, Trancã ºi
Trocan au reuºit „duble”, alt gol
fiind înscris de Frãsineanu. Primul
11 i-a conþinut pe: Dicã - Ion,
Enache, Constantinescu - Borþa,
Buzan, Dinu, Juncu - Frãsineanu,
Baicu, Constantin. În partea a
doua au evoluat: Dicã - Vlãdules-
cu, Spahija, Constantinescu -
Creþ, ªoimaru, Ilie, Trocan -
Trancã, Markovic, Ciuticã.

Victorie la scor pentru puºtii lui Papurã, de la „satelit”

Handbalistele de la SCM Craiova s-au impus
cu 29-25 în deplasare în faþa lui Randers ºi s-au
calificat în sferturile de finalã ale Cupei EHF

partea a doua a început tot cu ol-
tencele la pupitru, iar în minutul 45
s-a consemnat cea mai mare dife-
renþã de scor: 25-18 pentru SCM.
Portarul Yulia Dumanska a avut din
nou o prestaþie remarcabilã între
buturi ºi a încercat ºi poarta ad-
versã, în condiþiile în care gazdele
au atacat fãrã portar în perioadele
de inferioritate numericã. La una
dintre aruncãrile de de distanþã,
portarul Craiovei a reuºit sã ºi mar-
cheze. Chiar dacã au mai scãzut
ritmul în ultima parte a disputei,
prelungind atacurile pânã la limita
pasivului, alb-albastrele nu au avut
emoþii în obþinerea victoriei ºi a
calificãrii în sferturi, sãrbãtoritã
alãturi de cei aproape 100 de fani
români din salã, pe ritmurile „Cân-
tecului pentru Oltenia”.

În sferturi, cu Lada, Kastamonu
sau Larvik

Au evoluat pentru SCMU Cra-
iova:  Yulia Dumanska 1 gol, Flori Stanciu (portari), Cristina Floria-

nu 8 goluri, Patricia Vizitiu 5, Bo-
bana Klikovac 3, Carmen ªelaru 3,
Andreea Rãdoi 3, Andreea Pricopi
3, Valentina Elisei Ardean 2, Jelena
Trifunovic 1,  Ana Maria Þicu,
Nicoleta Tudor. Golurile echipei
daneze au fost reuºite de Mari
Molid 7, Gitte Andersen 3, Camilla
Larsen Degn 3, Cecilie Hansen
Morch 2, Anne Nielsen 2, Josefi-
ne Dragenberg 2, Sara Johansson
2, Daniela Gustin 2, Signe Schaar
1, Rikke Thorngaard 1.

În celãlalt meci al grupei, Brest
Bretagne a învins cu 30-16 pe Ku-
ban Krasnodar ºi a terminat pe pri-
mul loc, deoarece are golaveraj mai
bun în meciurile directe cu SCM

Craiova. De altfel, clasamentul fi-
nal al grupei A aratã astfel: 1. Brest
Bretagne 8 puncte, 2. SCM Craio-
va 8 puncte, 3. Kuban Krasnodar
6 puncte, 4. Randers 2 puncte.

În sferturile de finalã, SCM Cra-
iova va întâni una dintre câºtigãtoa-
rele celorlalte 3 grupe, respectiv: HC
Lada Togliati (Rusia), Kastamonu
Belediyesi (Turcia) sau Larvik (Nor-
vegia), tragerea la sorþi urmând a
avea loc mâine. Meciurile sunt pro-

gramate pe 3 ºi 10 martie. Tot în
sferturi va juca ºi HC Zalãu, care a
terminat pe locul secund grupa D,
dupã Larvik. Handbalistele Craiovei
au mai primit o veste bunã ieri: Vâl-
cea, echipa cu care se aflau la ega-
litate de puncte în clasamentul Ligii
Florilor, a fost învinsã pe teren pro-
priu de CSM Bistriþa. Astfel, for-
maþia din Bãnie se poate desprinde,
dacã se va impune în deplasarea de
la Slatina.
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