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- Dacã Eva, în loc de frun-
zã de viþã purta un trifoi, ar
fi avut noroc Popescule.

OFF-uri de GABRIEL
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suferã de diabetsuferã de diabetsuferã de diabetsuferã de diabetsuferã de diabet
zaharat insulino-zaharat insulino-zaharat insulino-zaharat insulino-zaharat insulino-
dependentdependentdependentdependentdependent

În România, conform datelor
Societãþii Românã de Diabet, Nu-
triþie ºi Boli Metabolice sunt apro-
ximativ 3.000 de copii cu diabet
zaharat insulino-dependent, copii
al cãror regim de viaþã impune,
pe lângã restricþii alimentare ºi de
activitate fizicã, testarea zilnicã
(cu glucometru cu picãturã de sân-
ge), dezechilibre sociale, de adap-
tare, de integrare în colectivitate.
Minimum patru injecþii de insuli-
nã ºi ºase înþepãturi pentru tes-
tele de mãsurare a valorii glice-
miei aratã cã în viaþa unui astfel
de pacient unitatea de mãsura a
timpului devine numãrul de înþe-
pãturi pe an: peste 3.650.
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În GermaniaÎn GermaniaÎn GermaniaÎn GermaniaÎn Germania
se discutã dejase discutã dejase discutã dejase discutã dejase discutã deja
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„post-Merkel”!„post-Merkel”!„post-Merkel”!„post-Merkel”!„post-Merkel”!

În urmã cu vreo 13 ani, când
Angela Merkel nu ajunsese can-
celarul Germaniei, referindu-se
la relaþia sa simplã cu puterea,
afirma: „Puterea nu este un
lucru rãu. Ai nevoie de curaj
pentru a o exercita. Cui nu pla-
ce nu se aventureazã în politi-
cã”. Discursul sãu a rãmas ne-
schimbat, deºi, între timp s-au
schimbat multe. „M-am anga-
jat în faþa populaþiei, pentru
patru ani, ºi fac parte dintre cei
care îºi þin promisiunile”, a spus
cancelarul, deunãzi, la postul
public de televiziune ZDF, unde
a acordat un interviu.

Olguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa VOlguþa Vasilescu:asilescu:asilescu:asilescu:asilescu:
Cei care nu auCei care nu auCei care nu auCei care nu auCei care nu au
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Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilorde locuinþe din cartierul chinezilor

33333 AC
TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a

Cartierul de locuinþe are buget, ºi încã o felie destul de
consistentã în raport cu alte investiþii ale oraºului. Pri-
mãria Craiova a stabilit cã suma necesarã pentru finaliza-
rea primelor 250 de locuinþe este de 9,36 milioane de lei.
Banii aceºtia vor fi investiþi în zidurile neterminate ale
primelor trei blocuri, urmând sã se întoarcã la bugetul local
din vânzarea locuinþelor cãtre angajaþii MApN.
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Carmen Dan: Anul acesta vor
intra în MAI încã 7.000 de angajaþi

Ministrul Afacerilor Interne, Car-
men Dan, a anunþat, ieri, la bilan-
þul IGSU, cã în acest an vor fi aduºi
în sistem încã 7.000 de angajaþi, pre-
cizând însã cã lipsa de personal nu
va fi soluþionatã nici anul acesta ºi
probabil nici anul viitor. “Bugetul
de anul trecut a fost cel mai mare
din ultimii ani. 100 de milioane de
euro au fost cheltuiþi în anul care a
trecut, iar în paralel avem o strate-
gie pentru accesarea a 600 milioa-
ne de euro pânã în 2020. În para-
lel, continuãm procesul de încadrare
de personal ºi ºtiþi cã avem strate-
gie. Am adus peste 6.000 de anga-
jaþi în minister, iar anul acesta vor
mai veni alãturi de noi încã 7.000
de oameni. Cu toate acestea, nu cred
cã vom rezolva anul acesta ºi nici
anul viitor problema de personal”,
a declarat Carmen Dan. Ministrul
Afacerilor Interne a explicat cã ºi-
ar dori ca în acest an sã se ocupe
mai mult de problemele pompieri-
lor ºi jandarmilor.

Dosarul Colectiv, o nouã amânare
La termenul de ieri al procesu-

lui Colectiv, de la Tribunalul Bu-
cureºti, instanþa a amânat, din nou,
ºedinþa, din cauza absenþei a douã
pãrþi civile. Aparþinãtorii victime-
lor sunt nemulþumiþi de amânãrile
repetate. Urmãtorul termen a fost
stabilit pe 26 martie. Procurorii de
la Parchetul General au trimis în
judecatã dosarul Colectiv la data
de 28 aprilie 2016. Patronii clubu-
lui, George Alin Anastasescu, Paul
Cãtãlin Gancea ºi Costin Mincu,
sunt acuzaþi de ucidere din culpã ºi
vãtãmare corporalã din culpã. Cer-
cetãrile au fost extinse ºi asupra re-
prezentanþilor firmei care a livrat
artificiile în club, Golden Ideas
Fireworks. În 15 ianuarie 2018, ju-
decãtorii Tribunalului Bucureºti au
decis reunirea cauzei aflate pe ro-
lul acestei instanþe cu cea a dosa-
rului de la Tribunalul Militar, în
care sunt cercetaþi doi angajaþi ai
ISU, Antonina Radu ºi George Pe-
tricã Matei, pentru abuz în servi-
ciu. În acelaºi dosar este judecat ºi
judecat fostul primar al Sectorului
4, Cristian Popescu Piedone.
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Premierul Viorica Dãncilã a anunþat, ieri, cã în
perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles,
discuþii cu preºedintele Comisiei Europene ºi cu
preºedintele Parlamentului European, cu care va
discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justi-
þiei, de sãptãmâna trecutã, din PE.

Solicitatã sã comenteze dezbaterea de sãptã-
mâna trecutã, din PE, referitoare la Justiþie, Dãn-
cilã a rãspuns: „Acolo este o problemã vizibilã cu
ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani, ºtiu
cã existã anumiþi oameni care dezinformeazã”.
„Pentru mine, cel mai neplãcut lucru, un lucru
pe care l-am menþionat ºi când mi-am desfãºurat
activitatea ca europarlamentar, este faptul cã du-
cem de fiecare datã România ca sã fie în discuþia
celorlalte state membre”, a adãugat Dãncilã.

Ea a menþionat cã nu a fost prezentã la acea

Raportul Comisiei privind alegerile prezidenþiale din anul 2009,
supranumitã “sufrageria lui Oprea”, adoptat de plen

Plenul reunit al Parlamentului a
adoptat, ieri, raportul Comisiei pri-
vind alegerile prezidenþiale din anul
2009 cu 205 voturi „pentru”, 94
„împotriva” ºi 24 de abþineri, de-
putaþii minoritãþilor naþionale anun-
þând cã nu vor vota “o astfel de
anchetã”, în timp ce UDMR a
anunþat cã se va abþine. Deputatul
PSD Liviu Pleºoianu a afirmat cã
„statul paralel este sufrageria lui
Oprea”, considerând cã se impu-
ne constituirea unei comisii de an-
chetã care sã verifice modul în care
România a fost luatã „ostaticã”.
“Grupul minoritãþilor nu va vota
niciodatã o astfel de anchetã”, a
declarat deputatul Dragoº Ziso-
pol. ªi reprezentanþii UDMR au
anunþat , în plen, cã se vor abþi-
ne de la vot. Dupã aprobare, ho-
tãrârea urmeazã sã fie trimisã,
alãturi de raport, cãtre mai multe
instituþii ale statului.

„Parlamentul transmite prezen-
ta hotãrâre, raportul final ºi dosa-
rele cu materialele documentare
care au stat la baza elaborãrii ra-
portului cãtre Administraþia Prezi-
denþialã - preºedintelui României,

Guvernul României, Parchetul de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie ºi cãtre Consiliul Superior
al Magistraturii, care au competen-
þe în domeniul analizat de comisia
parlamentarã de anchetã, pentru ca
acestea sã-ºi poatã exercita atribu-
þiile legale”, potrivit documentelor
ordinii de zi.

Preºedintele Comisiei pentru ale-
gerile din 2009, deputatul PSD

Oana Florea, a prezentat, în 23 ia-
nuarie, concluziile Raportului final
al acestui for, dupã 8 luni de acti-
vitate, precizând cã, în lipsa bule-
tinelor de vot, se poate doar dedu-
ce cã au existat acþiuni de influen-
þare a scrutinului. „Concluzia Ra-
portului este cã au fost niºte acþi-
uni concertate de schimbare a ºefi-
lor de prefecturi ºi de deconcen-
trate din teritoriu cu intenþia de a

schimba sau de a modifica rezul-
tatul votului dacã era necesar, dar
neavând buletine de vot nu putem
spune cu certitudine acest lucru.
Putem doar sã deducem cã aceste
acþiuni au avut loc, cã s-a încãlcat
legea ºi cã au avut scopul de a in-
fluenþa rezultatul votului”, a spus
Oana Florea.

În ceea ce priveºte subiectul
„sufrageriei lui Oprea”, Oana Flo-
rea a arãtat cã unele persoane au
refuzat sã vinã al audieri, altele au
rãspuns în scris „nespunând ni-
mic”, iar altele au invocat ancheta
Parchetului.

„Conform Ordonanþei de clasa-
re am aflat cã în casa domnului
Oprea au participat George Maior,
Florian Coldea, Laura Codruþa
Kovesi, Dan Andronic, Neculai
Onþanu ºi Anghel Iordãnescu. Nu
au vrut sã vorbeascã cu ce scop
se aflau în acelaºi loc, ceea ce face
sã planeze suspiciunea cã s-au în-
tâlnit cu scopul de a influenþa re-
zultatul alegerilor. Din probe nu se
poate trage o astfel de concluzie,
am explicat motivele”, a arãtat
Oana Florea.

Premierul Viorica Dãncilã a decla-
rat, ieri, cã îl va chema de urgenþã în
þarã pe Tudorel Toader, ministrul Jus-
tiþiei, aflat în vizitã de lucru în Japo-
nia, în contextul ultimelor informaþii
privind situaþia de la DNA.

“Aºteptãri din partea mea referitor
la subiectul discutat ºtiu cã sunt. Pre-
siuni asupra mea în acest sens vã asi-
gur cã nu sunt. Nu voi sesiza Inspec-
þia Judiciarã. Consider cã la acest
moment nu mai este necesarã sesiza-
rea Inspecþiei Judiciare pentru cã dacã
aº sesiza s-ar prelungi cu mult, ar tre-
bui sã aºteptãm rezultatele Inspecþiei
Judiciare. În acest timp au ieºit mul-
te la ivealã. Dacã lucrurile aºa stau,
este foarte bine ca oamenii sã cu-
noascã adevãratã faþã a modului în
care unori se face activitatea de ur-
mãrire penalã, ca românii sã vadã
modul în care se respectã sau nu ceea
ce Constituþia spune prezumþia de

Premierul Viorica Dãncilã a de-
clarat, ieri, cã Darius Vâlcov nu
va fi schimbat din funcþia de con-
silier de stat pânã la o decizie fina-
lã, ea precizând cã nu ºi-a ”aban-
donat” niciodatã un membru al
echipei sale ºi cã trebuie aplicatã
prezumpþia de nevinovãþie ºi în
cazul sãu. „Nu am abandonat nici-
odatã un membru al echipei mele
care trece printr-un moment difi-
cil. Atunci când vom avea o hotã-
râre definitivã abordarea mea, pro-
babil, va fi alta”, a declarat pre-
mierul Viorica Dãncilã.

Ea a mai spus cã fiecare cetã-
þean are dreptul la prezumþia de
nevinovãþie pânã la decizia defini-
tivã. „Cred cã acest lucru (pre-
zumþia de nevinovãþie - n.r.) tre-
buie sã se aplice pentru fiecare
român indiferent de locul în care

Dãncilã merge la Bruxelles sã discute cu preºedinþii
CE ºi PE, inclusiv despre dezbaterea pe Justiþie

dezbatere întrucât nu a fost invitatã. „Nu am fost
invitatã. O sã merg la Bruxelles în 20 ºi 21 luna
aceasta ºi voi avea discuþii cu preºedintele Comi-
siei Europene, cu preºedintele Parlamentului Eu-
ropean, ºi voi face referire ºi la acest aspect,
pentru cã, dupã pãrarea mea, domnul Tudorel
Toader trebuia sã fie lãsat sã vorbeascã ºi sã dea
toate detaliile”, a spus Dãncilã.

Ea a arãtat cã Toader este membru al Comisiei
de la Veneþia ºi, fiind foarte pregãtit, putea rãs-
punde tuturor îngrijorãrilor venite de la Bruxel-
les. „A fost o dezbatere în care unii oameni în-
cercau sã-ºi apere þara ºi unii oameni încercau
sã arunce cu noroi, cum au fãcut de-a lungul
anilor. Mi-ar fi plãcut o discuþie punctualã ºi nu
ar fi apãrut aceste bãtãi români contra români”,
a mai spus Dãncilã.

Premierul nu renunþã la Vâlcov
nici dupã condamnare

se aflã. Eu voi merge pe acest lu-
cru. Aºa cum am menþionat, am
votat o directivã europeanã care
susþine prezumþia de nevinovãþie
pânã la decizia finalã, deci nu pot
sã neg ceva ce am votat”, a adãu-
gat Dãncilã. La insistenþele jurna-
liºtilor, potrivit cãrora existã ris-
cul ca Darius Vâlcov sã fie încã-
tuºat în Palatul Victoria, premie-
rul a repetat cã abordarea sa se va
schimba dupã decizia finalã.

Darius Vâlcov, fostul ministru
al Finanþelor, în prezent consilier de
stat al premierului Viorica Dãncilã,
a fost condamnat, joi, de instanþa
supremã, la opt ani de închhisoa-
re. Decizia judecãtorilor nu este de-
finitivã. Vâlcov este acuzat de tra-
fic de influenþã, spãlare de bani ºi
operaþiuni financiare sau acte de
comerþ incompatibile cu funcþiile.

Tudorel Toader, în scandalul în care este vizatã DNA:
Nu mai are sens sã aºteptãm Inspecþia Judiciarã

nevinovãþie. Nu voi sesiza Inspecþia
Judiciarã. Am raportul privind activi-
tatea DNA întocmit. Existã ºi varian-
ta cealaltã, a prezentãrii în plenul Par-
lamentului a unui raport sinteza pri-
vind activitatea Ministerului Public,
DIICOT ºi DNA”, a declarat Tudo-
rel Toader, ieri, la Antena 3.

Ministerul a precizat cã dupã ce
va reveni din Japonia, acolo unde este
în prezent, într-o vizitã de lucru, va
decide care este cea mai completã ºi
rapidã variantã privind situaþia con-
ducerii DNA. “Cred cã nu are sens
sã mai aºteptãm ca Inspecþia Judi-
ciarã sã ne spunã ºi sã confirme a
N-a oarã ceea ce ºtim ºi sã prelun-
geascã termenul de rezolvare a pro-
blemei pe care o discutãm”, a mai spus
ministrul Justiþiei. Întrebat dacã va
propune revocarea procurorului ºef
al DNA, Toader a spus: “Raportul va
conþine o mãsurã”.
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În Germania se discutã deja de tranziþia „post-Merkel”!În Germania se discutã deja de tranziþia „post-Merkel”!În Germania se discutã deja de tranziþia „post-Merkel”!În Germania se discutã deja de tranziþia „post-Merkel”!În Germania se discutã deja de tranziþia „post-Merkel”!
MIRCEA CANÞÃR

În urmã cu vreo 13 ani, când Angela
Merkel nu ajunsese cancelarul Germaniei,
referindu-se la relaþia sa simplã cu puterea,
afirma: „Puterea nu este un lucru rãu. Ai
nevoie de curaj pentru a o exercita. Cui nu
place nu se aventureazã în politicã”. Dis-
cursul sãu a rãmas neschimbat, deºi, între
timp s-au schimbat multe. „M-am angajat
în faþa populaþiei, pentru patru ani, ºi fac
parte dintre cei care îºi þin promisiunile”, a
spus cancelarul, deunãzi, la postul public
de televiziune ZDF, unde a acordat un in-
terviu. Numai cã lucrurile, aºa cum se pre-
zintã actualmente, dupã convenirea, înde-
lung elaboratã, a „acordului de coaliþie”,
sunã neliniºtitor, în ambele câmpuri politi-
ce. Dacã membrii social-democraþi
(460.000) aprobã, pânã la 4 martie a.c.,
data anunþãrii votului online, acordul de
coaliþie cu formaþiunile conservatoare CDU/
CSU, Angela Merkel va rãmâne în funcþia
de cancelar pânã la sfârºitul mandatului,
adicã pânã în 2021. În situaþia – absolut
probabilã – a respingerii acordului menþio-
nat ºi a organizãrii de noi alegeri, Angela
Merkel nu exclude, cum s-a exprimat, la
ZDF, sã nu mai candideze. La nivelul Uni-
unii Creºtin-Democrate (CDU), partid pe
care îl conduce din 2000, existã multã ne-

mulþumire, între altele, pentru cedarea
portofoliului de la Finanþe de la CDU – per-
ceput ca garant al rigorii bugetare – parte-
nerului de coaliþie, condiþie imperativã pusã
de aceasta pentru continuarea negocieri-
lor. O concesie dureroasã. Timp de 12 ore
s-ar fi negociat la împãrþirea ministerelor.
Pânã la 26 februarie a.c., data la care este
prevãzut Congresul CDU, va fi prezentatã
lista cu viitorii miniºtri, ºi ea va cuprinde
multe nume noi. Lucru de acum ºtiut, po-
ziþia Angelei Merkel este fragilizatã, în þarã,
în principal urmare a primirii a peste un
milion de migranþi, dupã 2015, ceea ce a ºi
condus la un scor execrabil în alegerile le-
gislative din septembrie anul trecut, cel mai
slab rezultat dupã 1950. De la începutul
acestei sãptãmâni, Angela Merkel trebuie
sã facã faþã unui debut al nervozitãþilor în
propriul partid. Ceea ce nu a surprins ob-
servatorii politici a fost siguranþa de sine a
cancelarului, în interviul acordat, care a
refuzat orice aluzie la uzura puterii ºi decli-
nul sãu, dupã 12 ani în fruntea primei eco-
nomii europene. Cu toate acestea, hebdo-
madarul „Der Spiegel” a rezumat, în wee-
kend, situaþia, printr-un desen pe coperta
revistei: cancelarul dezbrãcat de toate veºt-
mintele în faþa SPD, sugerând astfel cã a

cedat totul, prin concesiile fãcute, pentru a
rãmâne în funcþie. Numai cã Angela Mer-
kel gândeºte altfel ºi o face riguros: mi-
granþii acceptaþi nu înseamnã altceva de-
cât mânã de lucru ieftinã. Încã din anii ‘90
industriile germane s-au relocat în Polonia,
Cehia, Slovacia, Ungaria, cvartetul botezat
„grupul de la Viºegrad”. Dupã un sfert de
secol, timp în care a imitat ceea ce SUA au
fãcut în Mexic, rezultatele economice sunt
excepþionale. Ceea ce denotã o strategie
inspiratã. Urmaºa Angelei Merkel pentru
„Der Spiegel”, la conducerea partidului, este
vãzutã Annegret Kramp-Karrenbauer
(AKK), ministru-preºedinte al landului Sar-
re. Cea care a instituit în landul sãu, limi-
trof Lorenei ºi Luxemburgului, „strategia
francezã”, adicã ambiþia este de a crea o
generaþie bilingvã, pânã în 2043. Cum la
conducerea SPD este anunþatã Andreea
Nahles, preºedinta grupului parlamentar în
Bundestag, ca succesoare a lui Martin
Schultz, principalele partide germane vor
avea la conducere douã femei ambiþioase.
Aºa se estimeazã. Pentru cotidianul
Süddeutsche Zeitung tranziþia post-Merkel
a început. Dar, între timp, toatã Uniunea
Europeanã urmãreºte, nu chiar cu sufletul
la gurã, instalarea noului guvern la Berlin.

Cartierul de locuinþe de pe
strada Caracal, care se gãseºte
pe un teren concesionat de la
Armatã, preseazã în continuare
autoritãþile locale. La schimb cu
amplasamentul, dupã cum se
ºtie, municipalitatea s-a anga-
jat, prin contract, cã va oferi,
într-un rãstimp de trei ani, pri-
mele 250 de locuinþe cadrelor
militare, fiind astfel primii care
vor putea cumpãra locuinþe în
noul cartier. Trei ani au trecut
fãrã sã fie posibil acest lucru,
autoritãþile invocând încurcãtu-
rile financiare ale fostului dez-
voltator chinez, care a þinut lu-
crarea în loc. În cele din urmã,
MApN-ul a acceptat sã mai
acorde o perioadã de încã trei
ani municipalitãþii, timp în care
sã poatã sã-ºi onoreze angaja-
mentul.

Un buget asigurat
de 9,36 milioane

de lei
Strânºi cu uºa, reprezentanþii

municipalitãþii nu au avut de ales
decât sã meargã într-o singurã
direcþie, cea mai facilã: bani de
la buget. Aºa se face cã au fost
abandonate toate cãutãrile de alte

Cât ne costã primele 250
de locuinþe din cartierul chinezilor

Cartierul de locuinþe are buget, ºi încã o
felie destul de consistentã în raport cu alte
investiþii ale oraºului. Primãria Craiova a
stabilit cã suma necesarã pentru finaliza-
rea primelor 250 de locuinþe este de 9,36

milioane de lei. Banii aceºtia vor fi inves-
tiþi în zidurile neterminate ale primelor trei
blocuri, urmând sã se întoarcã la bugetul
local din vânzarea locuinþelor cãtre anga-
jaþii MApN.

soluþii ºi s-a avut grijã ca la con-
struirea bugetului pe anul în curs
sã se facã loc, cu prioritate, car-
tierului de locuinþe. Investiþia de
pe strada Caracal figureazã, prin
urmare, pe lista de investiþii care
sunt programate sã se realizeze
din bugetul de venituri ºi chel-
tuieli al acestui an. Dupã cum se
anunþase încã de la sfârºitul anu-
lui trecut, lucrarea este bugeta-
tã doar pentru prima etapã, care
presupune finalizarea celor 250
de apartamente.

ªantierul va fi reluat
la trei blocuri

Concret, este vorba de termi-
narea a trei blocuri cu 10 etaje –
L1, L2 ºi I1 – care sunt aliniate
paralel cu strada Caracal (cartie-
rul este proiectat în firma literei U,
cu o piscinã la mijloc). Pentru fi-
nalizarea lucrãrilor, autoritãþile au
alocat suma de 9,36 milioane de
lei. În plus, odatã cu anunþarea su-
mei alocate, primarul Mihail Ge-
noiu a explicat cã demersurile sunt
avansate ºi în ceea ce priveºte do-
cumentaþia. „Se lucreazã acum la
caietul de sarcini pentru execuþie,
lucrarea fiind scoasã din nou la li-
citaþie, pe un acord-cadru”, a pre-

cizat edilul care este modalitate de
desfãºurare a investiþiei. Autoritã-
þile au recunoscut cã s-a pornit cu
un avans în privinþa documenta-
þiei, întrucât investitorul chinez
Shandong Ningjiang a cedat auto-
ritãþilor atât amplasamentul, cu toa-
te investiþiile pe care le fãcuse deja,
cât ºi proiectul tehnic al cartieru-
lui, de la care s-a plecat la scrierea
caietului de sarcini, varianta noua.

Se schimbã preþurile
de vânzare

Cartierul de locuinþe a fost pro-
iectat sã fie alcãtuit din 23 de blo-
curi, toate cu 10 etaje. În total,
1.850 de apartamente, din toatã
gama: garsoniere, apartamente cu
douã ºi trei camere, iar la etaje su-

perioare - penthouse-uri, cu su-
prafeþe între 140-200 de metri pã-
traþi. În 2014, la momentul înce-
perii ºantierului, preþul de vânza-
re anunþat cumpãrãtorilor intere-
saþi a fost de 400 de euro pe me-
tru pãtrat, ceea ce însemna ca o
garsonierã (44 – 52 mp) sã coste
între 19.000 ºi 26.000 de euro;
un apartament cu douã camere
(65 – 76 mp) – între 29.000 –
37.000 de euro; un apartament cu
trei camere (99 – 120 mp) – între
44.000 – 57.000 de euro. În vari-
anta construcþiei cu bani de la bu-
get, autoritãþile spun cã aceste
preþuri nu mai pot fi onorate, ur-
mând sã fie mai mari, fãrã a se
anunþa, totuºi, în jurul cãrei sume
se învârte valoarea lor.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit rechizitoriului întocmit
de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj la finalizarea
cercetãrilor în acest caz, faptele s-
au petrecut pe 21 ianuarie a.c.,
seara, în jurul orei 23.00. Cristi
Piþã, de 16 ani, din Craiova, care
locuieºte cu familia în cartierul
Romaneºti, a luat din
casã cheile autoturismu-
lui marca Opel Zafira,
înmatriculat în Italia, de-
þinut de tatãl sãu, Udilã
Piþã, ºi, fãrã acordul
acestuia, ºi a hotãrât sã
conducã autoturismul
pânã la domiciliul unui
prieten. Astfel, în timp ce
se deplasa la volanul au-
toturismului, pe strada
Bucura, din Craiova, tâ-
nãrul a observat un echi-
paj de poliþie, care i-a
semnalizat sã opreascã.
ªtiind cã nu posedã permis de con-
ducere, inculpatul a ignorat sem-
nalul fãcut de poliþiºti ºi ºi-a conti-
nuat deplasarea.

 În aceste condiþii, agenþii de
poliþie Grigoriþã Dãnuþ ºi Ivan Cos-
tache Mircea Lucian din cadrul
Secþiei 2 Poliþie Craiova, care se
aflau în exercitarea atribuþiilor de
menþinerea ordinii ºi siguranþei pu-

Potrivit IPJ Dolj, poliþiºtii Serviciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice, sub coordonarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj ºi cu sprijinul
„mascaþilor” S.A.S. Dolj, Serviciului Criminalistic ºi Poliþiei
Municipiului Bãileºti au efectuat, ieri, patru percheziþii, la se-
diile unor societãþi comerciale ºi domiciliile persoanelor fizice
care le administreazã, trei în comuna Coºoveni, iar cea de-a

Craiovean judecat pentru cã a lovitCraiovean judecat pentru cã a lovitCraiovean judecat pentru cã a lovitCraiovean judecat pentru cã a lovitCraiovean judecat pentru cã a lovit
intenþionat cu maºina un poliþistintenþionat cu maºina un poliþistintenþionat cu maºina un poliþistintenþionat cu maºina un poliþistintenþionat cu maºina un poliþist

Un tânãr în vârstã de 16 ani, din Craiova, care
a vrut sã treacã intenþionat cu maºina peste un
poliþist de la Secþia 3 din municipiu, a fost trimis
în judecatã, de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, în stare de arest preventiv,
pentru ultraj combinat cu tentativã de omor ºi
conducere fãrã permis. Tânãrul a fost depistat
în trafic, luna trecutã, la volanul unui Opel, oa-
menii legii i-au fãcut semn sã opreascã, nu a
vrut, astfel cã a fost urmãrit pe mai multe strãzi

din oraº, iar la un moment dat un echipaj de la
Secþia 3 Craiova i-a ieºit în faþã, un poliþist co-
borând pentru a-l opri. N-a þinut cont de nimic,
a accelerat ºi l-a lovit cu autoturismul pe agen-
tul de poliþie, care a fost proiectat pe capota
autoturismului de serviciu. A fost prins, în cele
din urmã, dupã ce a încercat sã scape fugind, a
fost arestat preventiv, iar la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute s-a înregistrat la Tribunalul Dolj do-
sarul în care a fost trimis în judecatã.

Poliþistul lovit de maºinã a fost dus la spital pentru îngrijiri ºi, din
fericire, starea sa nu a fost gravã. Medicii legiºti au stabilit cã „per-
soana vãtãmatã Lupu Florea Dãnuþ a prezentat leziuni de violenþã
care s-au putut produce în data de 21.01.2018, prin lovire cu ºi de
corpuri dure în condiþiile unui accident rutier ºi  necesitã 5-6 de zile
de îngrijiri medicale”, dupã cum se aratã în raportul IML Craiova.

blice, cu autospeciala aparþinând
I.P.J. Dolj, au pornit în urmãrirea
autoturismului marca Opel Zafira,
care a refuzat sã opreascã. Ajun-
gând pe strada Caracal, în zona
magazinului Lidl, cei doi agenþi au
solicitat sprijin de la Secþia 3 Poli-
þie Craiova.

Poliþistul a fost aruncat
pe maºina de serviciu

La apelul poliþiºtilor au rãspuns
douã echipaje de poliþie din cadrul
Secþiei 3, unul compus din agenþii
Sîrbu Marian ºi Lupu Dãnuþ, cu o
autospecialã Volkswagen Polo, res-
pectiv agenþii Braicãu Elvis ºi Mãn-
dicã Valentin, cu autospeciala mar-
ca Dacia Logan, care au ieºit în tra-

fic, pentru a ajuta la prinderea fu-
garului. „Ajungând pe strada Nan-
terre din Craiova, agenþii Sîrbu
Marian ºi Lupu Dãnuþ au poziþio-
nat autospeciala pe mijlocul pãrþii
carosabile pentru a bloca deplasa-
rea autoturismului Opel, condus de
inculpat, care era urmãrit de cele-

lalte douã echipaje, iar
agentul Lupu Dãnuþ a co-
borât ºi i-a fãcut semnal de
oprire conducãtorului auto.
În momentul când s-a apro-
piat de echipajul de poli-
þie, deºi a observat semna-
lul fãcut de agent, inculpa-
tul Piþã Cristi a accelerat
ºi l-a lovit cu autoturismul
pe agentul Lupu Dãnuþ
Florea, care a fost proiec-
tat ulterior pe capota au-
toturismului de serviciu,
dupã care inculpatul ºi-a
continuat deplasarea pe

mai multe strãzi din mun. Craiova
pânã când autoturismul sãu a fost
blocat ºi imobilizat de echipajele
care îl urmãreau, în parcarea din
spatele blocului O15, situat pe stra-
da Spaniei”, au reþinut procurorii
în rechizitoriu.

Cristi Piþã ºi-a abandonat maºi-
na, a fugit pe jos, printre blocuri,
însã oamenii legii l-au prins. A fost

dus la sediul Secþiei 3 de Poliþie, a
fost audiat, oamenii legii au anunþat
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, astfel cã tânãrul a fost adus
aici pentru audiere, fiind, ulterior,
reþinut pentru 24 de ore. Pe 22 ia-
nuarie a fost prezentat Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã, propunere admisã de instan-
þã care i-a emis mandat pentru 30
de zile: “Admite propunerea Minis-
terului Public - Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune ares-
tarea preventivã a inculpatului Piþã
Cristi pe o duratã de 30 de zile, în-
cepând cu data de 22.01.2018 ºi
pânã la data de 20.02.2018, inclu-
siv. În baza art.230 Cpp. Dispune
emiterea de îndatã a mandatului de
arestare preventivã pentru inculpa-
tul Piþã Cristi. Cu drept de conte-
staþie în termen de 48 de ore de la
pronunþare. Pronunþatã în cºedinþa

din Camera de consiliu, azi
22.01.2018”, se aratã în hotãrârea
instanþei, confirmatã ºi de Curtea de
Apel Craiova, care a respins conte-
staþia inculpatului pe 26 ianuarie a.c. 

Având în vedere modalitatea în
care a acþionat ºi gravitatea faptei,
procurorii au reþinut în sarcina lui
Cristi Piþã ultraj combinat cu ten-
tativã de omor calificat(fapta con-
stând în lovirea persoanei vãtãma-
te cu autoturismul aflat în depla-
sare, comisã pentru a ascunde sã-
vârºirea unei alte infracþiuni, res-
pectiv conducerea fãrã permis) ºi
conducerea unui vehicul pe dru-
murile publice fãrã permis de con-
ducere. Dosarul s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj vineri, 9 februarie
a.c., instanþa urmând sã se pro-
nunþe asupra cererii procurorilor
de menþinere a mãsurii preventive
faþã de inculpat.

Doi doljeni în arest pentru evaziune fiscalã ºi spãlarea banilorDoi doljeni în arest pentru evaziune fiscalã ºi spãlarea banilorDoi doljeni în arest pentru evaziune fiscalã ºi spãlarea banilorDoi doljeni în arest pentru evaziune fiscalã ºi spãlarea banilorDoi doljeni în arest pentru evaziune fiscalã ºi spãlarea banilor
Doi doljeni, de 28, respectiv 35 de ani, au fost

reþinuþi, ieri, pentru 24 de ore, în urma unor
percheziþii fãcute de poliþiºtii IPJ Dolj într-un
dosar în care se fac cercetãri pentru evaziune
fiscalã în formã continuatã, spãlarea banilor ºi
folosirea cu rea credinþã a bunurilor sau creditului
de care se bucurã societatea, cu un prejudiciu de
peste 3 milioane de lei.

patra în municipiul Bãileºti.
 Activitãþile s-au desfãºurat într-o cauzã penalã înregistratã

la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj în care se efectueazã
cercetãri cu privire la sãvârºirea infracþiunilor de evaziune
fiscalã în formã continuatã, spãlarea banilor ºi folosirea cu
rea credinþã a bunurilor sau creditului de care se bucurã so-
cietatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folo-
sul propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are
interes direct sau indirect.

„Din cercetãri a reieºit cã, în perioada octombrie 2011 –
martie 2017, ºase persoane au sãvârºit în mod repetat ºi con-
tinuat acte de evaziune fiscalã prin intermediul a trei societãþi
comerciale, prin evidenþierea în documentele contabile de
achiziþii fictive de deºeuri metalice ca provenind de la diverse
societãþi comerciale cu sediile sociale declarate în Bucureºti,
judeþele Bihor, Cluj, Olt, Bacãu, Timiº, Suceava, Satu Mare ºi
Arad, consecinþa acestor operaþiuni fiind sustragerea de la
plata obligaþiilor fiscale reprezentând impozit pe profit, T.V.A.,
impozit pe veniturile din alte surse ºi taxã de mediu cãtre bu-
getul statului. În plus, cele ºase persoane implicate ºi-au însu-
ºit în mod repetat sume de bani din activul celor trei societãþi
comerciale, sume de bani care ulterior au fost supuse unui
proces de disimulare a provenienþei reale, prin intermediul unor
operaþiuni succesive de creditare a societãþilor ºi restituire a
presupuselor sume de bani cu care ar fi fost creditate societã-
þile, prejudiciul total cauzat prin faptele de evaziune fiscalã ºi
spãlarea banilor fiind în cuantum de 3.049.485,35 lei”, au
comunicat reprezentanþii IPJ Dolj.

În urma descinderilor, oamenii legii au gãsit ºi ridicat docu-
mente ºi acte contabile aparþinând celor trei societãþi comer-
ciale ºi au pus în executare trei mandate de aducere emise pe
numele inculpaþilor. În plus, au fost ridicate pentru instituirea
mãsurilor asiguratorii patru autoturisme aparþinând inculpaþi-
lor, în vederea recuperãrii prejudiciului. La finalul audierilor,
procurorii au emis ordonanþe de reþinere pentru doi dintre
inculpaþii cercetaþi în cauzã, respectiv M.P. (28 de ani), din
comuna Coºoveni, ºi M.D.D. (35 ani), din municipiul Bãi-
leºti, care au fost introduºi în arestul IPJ Dolj.
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Ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, a declarat, ieri, cã cei
care nu au un stagiu minim de co-
tizare de 10 ani la pensie vor avea
o legislaþie proprie, precizând cã
la ora actualã se lucreazã în acest
sens. „Generic li se spune pensio-
nari (celor care nu au cotizat mi-
nim 10 ani la bugetul de pensii –
n.r.). De fapt, beneficiazã de aºa
numita pensie minim garantatã ºi
neavând stagiu minim de cotizare

Un copil diagnosticat cu diabet
insulino-dependent are ca princi-
palã grijã gãsirea unei stãri de
„normalitate” care sã asigure echi-
librul vieþii cu cel al afecþiunii sale.
Minimum patru injecþii de insuli-
nã ºi ºase înþepãturi pentru teste-
le de mãsurare a valorii glicemiei
aratã cã în viaþa unui astfel de
pacient unitatea de mãsura a tim-
pului devine numãrul de înþepã-
turi pe an: peste 3.650.

Având un regim de viaþã dife-
rit, copii cu diabet tip 1 au nevoie
de un tratament complex ce pre-
supune: insulinoterapie realizatã
prin 4-6 injecþii zilnice sau pom-
pã de insulinã, cu adaptarea la
domiciliu a dozelor de insulinã în
funcþie de rezultatele autocontro-
lului glicemic; alimentaþie speci-
ficã, echilibratã ºi adaptatã vârstei
ºi sexului, fracþionatã în 5-6 mese
pe zi, al cãror orar trebuie respec-
tat cu stricteþe de la o zi la alta;
exerciþii fizice efectuate regulat,
minim 3 reprize de câte 30 minu-
te pe sãptãmânã; educaþie medi-
calã specificã atât a copilului ºi
familiei acestuia cât ºi a mediului
social în care activeazã copilul
(prieteni, ºcoalã); monitorizarea
permanentã a glicemiei ºi stãrii de
sãnãtate pentru a evita perioadele
de dezechilibru ce pot afecta grav

de 10 ani nu sunt nici la ora actua-
lã catalogaþi ca pensionari. Ne gân-
dim ºi la ei ca dovadã cã anul tre-
cut s-a crescut cu 30% pensia
minim garantatã de la 400 la 520
de lei. Anul acesta, de asemenea,
avem bugetatã o creºtere de încã
30% pânã la suma de 640 de lei,
dar este foarte adevãrat cã vor tre-
bui sã beneficieze de o legislaþie
proprie pentru cã nu pot creºte pe
punctul de pensie la fel ca toþi cei-

lalþi pensionari care sigur vor tre-
bui sã aibã pensii mai mari pentru
cã au cotizat mai mult. În ceea ce
priveºte programul de guvernare
noi avem prevãzut foarte clar 30%
în primii 2 ani ºi câte 10% în cei-
lalþi doi ani pânã în anul 2020. Dar
în ceea ce priveºte pensionarii
care au un stagiu de cotizare de
peste 10 ani, aici va fi o discuþie
separatã pe Legea pensiilor. Ei vor
creºte pe punctul de pensie ºi pen-
tru ei majorãrile trebuie sã fie al-
tele decât în cazul pensiei minim
garantate”, a declarat Vasilescu, la
Parlament.

În ceea ce priveºte pragul de
minimum 10 ani pentru cotizare,
Vasilescu a precizat cã e posibil sã
fie modificat. „În Europa, în ge-
neral, este vorba de un stagiu mi-
nim de cotizare de 15 ani, însã le-
gislaþia pe care am avut-o ante-
rior, ne-a dus cãtre aceastã vari-
antã de zece ani, dar sigur, legea
va fi în dezbatere publicã, va tre-
ce prin cele douã Camere ale Par-
lamentului. Este foarte clar cã
poate sã suporte modificãri. Vom
vedea, e prematur sã discutãm.
Voiam doar sã clarific faptul cã
nu abandonãm nicio persoanã ºi
cã cei care generic sunt numiþi
acum pensionari, de fapt ºi în aces-

te momente sunt pe indemnizaþia
socialã minimã ºi nu au statutul de
pensionari, la fel ca toþi ceilalþi”, a
declarat ministrul.

Referitor la Legea pensiilor, Va-
silescu a spus cã este una amplã ºi
care trebuie sã fie bine analizatã ºi
lucratã, refuzând sã avanseze un
termen în care va fi finalizatã. „Din
punctul meu de vedere e o lege
care trebuie sã stea mult în dezba-
tere publicã. E o lege care trebuie
sã aibã acordul tuturor factorilor
politici pentru cã dacã ne apucãm
sã o schimbãm dupã 4 ani e clar
cã nu va fi bine ºi nu va ajuta ni-
mãnui. E o lege care de acum îna-
inte va trebui sã funcþioneze cu
acordul politic al tuturor”, a susþi-
nut Olguþa Vasilescu.

Ministrul Muncii:
I-am trimis lui Cîþu

punctul meu
de vedere despre
Legea salarizãrii

Ministrul Muncii, Lia Olguþa
Vasilescu, a anunþat, ieri, cã nu se
va prezenta la dezbaterea organi-
zatã de Comisia economicã a Se-
natului referitor la stabilitatea eco-
nomicã a þãrii, adãugând cã i-a
transmis punctul sãu de vedere

preºedintelui Comisiei ºi sperã sã
nu mai fie necesar sã se prezinte.

Întrebatã dacã va participa la
dezbaterea de marþi, organizatã de
Comisia economicã din Senat, Va-
silescu a rãspuns: „Mâine am o
discuþie cu sindicatele, deci aveam
deja programatã aceastã întâlnire.
Am scris preºedintelui comisiei
(Florin Cîþu - n.r.) punctul meu de
vedere, pentru cã mi s-a solicitat
prezenþa pe douã puncte, e vorba
de Legea salarizãrii ºi activitatea
ITM, i-am ataºat legislaþia în vi-
goare ºi tot ceea ce s-a întâmplat
pânã acum, ca sã vãd dacã mai este
necesarã prezenþa mea. Eu sper cã
nu, pentru cã a primit un material
foarte bine documentat”.

Comisia economicã organizea-
zã, astãzi, dezbaterea privind im-
pactul asupra mediului de afaceri
ºi, implicit, asupra stabilitãþii eco-
nomice a þãrii, a controalelor la
companii private, pe care repre-
zentanþi ai sindicatelor ºi Inspec-
toratelor teritoriale de muncã in-
tenþioneazã sã le facã, pentru a
verifica daca sunt situaþii în care
acestea profitã de modificãrile
salariale instituite prin Codul fis-
cal, în defavoarea angajaþilor, la
care a fost invitat ºi ministrul
Muncii. (Mediafax)

3.000 de copii suferã de diabet zaharat insulino-dependent
În România, conform datelor Socie-

tãþii Românã de Diabet, Nutriþie ºi Boli
Metabolice sunt aproximativ 3.000 de
copii cu diabet zaharat insulino-depen-
dent, copii al cãror regim de viaþã im-

pune, pe lângã restricþii alimentare ºi
de activitate fizicã, testarea zilnicã (cu
glucometru cu picãturã de sânge), dez-
echilibre sociale, de adaptare, de inte-
grare în colectivitate.

viaþa ulterioarã a copilului.
Echilibrarea permanentã a dia-

betului zaharat sub toate aspectele
sale este obiectivul central al mo-
nitorizãrii continue. Evitarea unor
perioade de dezechilibru metabo-
lic poate înseamnã în cea mai mare
mãsurã evitarea complicaþiilor ul-
terioare ale bolii.

Zece copii cu diabet
vor beneficia de dispozitive
de monitorizare a glicemiei
Societatea Românã de Diabet,

Nutriþie ºi Boli Metabolice
(SRDNBM) a lansat în urmã cu
mai bine de un an campania de
donaþii „Act Today to Change
Tomorrow” în încercarea de a

ajuta copiii bolnavi de diabet za-
harat insulino-dependent, ca parte
din noua strategie pentru com-
baterea diabetului zaharat ºi a
bolilor metabolice.

Dupã ce s-au strâns pânã în
prezent circa 11.000 de euro,
zece copii din toatã þara au pri-
mit dispozitive de monitorizare a
glicemiei, precum ºi consumabi-
lele necesare pentru o perioadã
de ºase luni. Dispozitivul de mo-
nitorizare a glicemiei ºi consu-
mabilele pentru ºase luni costã
aproximativ 1.000 de euro. Dacã
se foloseºte senzorul glicemic,
nu se mai fac testele clasice de
mãsurare a glicemiei.

Prin Campania „Act Today to

Change Tomorrow”, Societatea
cautã soluþii de a rezolva parþial
aceastã problemã a copiilor prin
oferirea de sisteme de monitoriza-
re continuã, în timp real, a glice-
miei, reducând astfel semnificativ
numãrul de înþepãturi zilnice ale
unui copil cu diabet ºi asigurând
pe de altã parte un echilibru glice-
mic mult mai bun.

Afecþiunea poate duce
la complicaþii majore

Dezechilibrul cronic al diabe-
tului zaharat de tip 1 în anii copi-
lãriei poate duce la complicaþii
majore mai târziu: insuficienþã re-
nalã, orbire, amputaþii ale mem-
brelor inferioare. Tocmai acesta
este motivul pentru care
SRDNBM încercã prin acest pro-
gram sã ajute copiii cu diabet za-

harat de tip 1 din România în lup-
ta lor continuã pentru o viaþã cât
mai aproape de normalitate.

SRDNBM ºi-a stabilit ca obiec-
tive strategice pentru urmãtorii ani,
pe lângã ameliorarea calitãþii îngri-
jirii medicale ºi a calitãþii vieþii per-
soanelor cu diabet zaharat ºi asi-
gurarea accesului pacienþilor ro-
mâni la medicamente de ultimã
generaþie în tratamentul acestei
boli. În acest sens, Societatea Ro-
mânã de Diabet, Nutriþie ºi Boli
Metabolice a iniþiat o amplã cam-
panie de informare ºi susþinere în
rândul tinerilor pacienþi a modali-
tãþilor moderne de tratament: sis-
teme de monitorizare continuã în
timp real a glicemiei ºi sisteme de
infuzie subcutanatã continuã a in-
sulinei (pompe de insulinã).

RADU ILICEANU
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„Vorbim de finanþare asigura-
tã, pentru planurile de afaceri se-
lectate, mai exact, pentru achizi-
þie de echipamente, amenajarea
spaþiului de lucru ºi salarii - cca
37.000 de euro.m Cele douã pro-
iecte sunt urmãtoarele “Start-up
diaspora dedicat românilor rezi-
denþi în Italia care vor sã deschi-
dã o firmã în regiunea Oltenia” .
Pot fi asociaþi cetãþeni români sau
italieni ºi “Start-up ACCES, pen-
tru persoane care vor sã deschidã
o firma în regiunea Oltenia”…”,
a precizat ing. Gabriel Vlãduþ.

Program de monito-
rizare a funcþionãrii

ºi dezvoltãrii
afacerilor finanþate

În prima categorie avem “An-
treprenor în România”, obiec-
tivul acestui proiect constând în
dezvoltarea competenþelor antre-
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IPA Craiova este implicatã în douã
proiecte pentru crearea de noi firme,
la început de drum, start-up-uri, des-
chise în Regiunea Oltenia. Gabriel
Vlãduþ, preºedintele IPA Craiova, a

menþionat cã în acest context se asigu-
rã, suplimentar faþã de fondurile de
dezvoltare, servicii de formare perso-
nalã, consultanþã, mentorat pentru
scrierea planurilor de afaceri.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

prenoriale ºi manageriale a 206
persoane din diaspora ºi acorda-
rea de suport pentru punerea în
practicã a ideilor de afaceri, în-
fiinþarea ºi dezvoltarea de între-
prinderi non-agricole, inovative,
sustenabile ºi inclusiv, în mediul
urban din România. Schema de
antreprenoriat cuprinde trei eta-
pe: Formare antreprenorialã;
Implementarea planurilor de
afaceri finanþate din fondurile
FSE ºi Program de monitoriza-
re a funcþionãrii ºi dezvoltãrii
afacerilor finanþate. Grupul þin-
tã este format aºadar din cei 206
cetãþeni români, jumãtate fiind
femei, iar dintre aceºtia 124 de
persoane angajate, inclusiv per-
soane care desfãºoarã o afacere
în strãinãtate. 82 de persoane
ºomere sau inactive. “Cei care
doresc sã facã parte din acest
grup þintã trebuie sã facã dovada
domiciliului sau rezidenþei în

strãinãtate în ultimele 12 luni ºi
au reºedinþa sau domiciliul în
mediul rural sau în cel urban într-
una din cele 7 regiuni mai puþin
dezvoltate ale României, inclusiv
Sud-Vest Oltenia. Nu vor face
parte din grupul þintã tinerii NE-
ETs cu vârsta între 16 – 24 ºi
pensionarii”, a mai spus reprezen-
tantul Ipa Craiova.

Firmele nou înfiinþate
trebuie sã creeze 2

locuri de muncã
Cele 25 de firme câºtigãtoare

vor primi finanþare în valoare to-
talã de 173.667 RON, adicã,
37.000 euro, prima tranºã fiind
de 75% din suma totalã, echi-
valentul a 28.315 euro, iar tran-
ºa a II-a : 25% din suma totalã,
adicã, 8495 euro, dupã ce firma
beneficiarã face dovada venitu-
rilor totale în ultimele 12 luni în
valoare minima de 30% din pri-
ma tranºã. “Desigur, vorbim ºi
de obligaþii. Firmele nou înfiin-
þate trebuie sã creeze 2 locuri de
muncã ºi sã asigure angajarea a
douã persoane timp de minim 30
de luni; sã asigure funcþionarea
întreprinderii pe o perioadã de
minim 18 luni pe perioada im-
plementãrii proiectului; sã asigu-
re perioada de sustenabilitate de
minim 12 luni în care va funcþi-
ona firma ºi nu în ultimul rând,
sã respecte obiectivele asumate

prin planul de afaceri”, a mai
completat Gabriel Vlãduþ.

Dezvoltarea
competenþelor

antreprenoriale pen-
tru 500 de persoane

Obiectivul celui de-al doilea
proiecte, „Antreprenoriat Conso-
lidat, Competitiv ºi Sustenabil în
regiunea SV Oltenia - ACCES”,
constã în dezvoltarea competen-
þelor antreprenoriale pentru 500
de persoane din Regiunea Sud-
Vest Oltenia; stimularea înfiinþã-
rii a 60 de noi întreprinderi cu
profil non-agricol în zona urba-
nã ºi crearea a cel puþin 120 de
noi locuri de muncã. “Proiectul
se adreseazã persoanelor peste
18 ani ºi care au reºedinþa sau
domiciliul în Regiunea Olteniei.
Grupul-þintã al proiectului îl con-
stituie 500 de persoane fizice, din
care 200 sã aibã un loc de mun-

cã, iar 240 sã fie persoane ina-
ctive. Sunt la mare cãutare stu-
denþii. Tot din acest grup þintã
fac parte 60 de ºomeri, iar din
cele 500 de persoane, 40% tre-
buie sã fie femei”, a mai spus re-
prezentantul Ipa Craiova. Acest
proiect se va derula în cadrul a
trei etape. Etapa I, Campanii de
informare ºi formare antrepreno-
rialã. Organizarea unei caravane
în Regiunea Sud-Vest Oltenia cu
trei evenimente în fiecare judeþ.
Etapa a II-a – Implementarea pla-
nurilor de afaceri finanþate din
fonduri FSE. ªi Cea de-a III-a
Etapã – Program de monitoriza-
re a funcþionãrii ºi dezvoltãri
afacerilor finanþate. “În cadrul
acestei etape vom monitoriza aju-
torul de minimis, monitorizarea
funcþionãrii ºi dezvoltãrii aface-
rilor finanþate ºi decontarea chel-
tuielilor eligibile înregistrate de
întreprinderile nou înfiinþate”, a
mai spus ing. Gabriel Vlãduþ.

Acest lucru înseamnã cã nu-
mãrul deputaþilor care vor fi aleºi
în 2019 va fi de 705. Noile nor-
me vor intra în vigoare la timp
pentru alegerile europene din
2019, dar vor trebui sã fie apro-
bate de statele membre. Euro-
parlamentarul Marian Jean
Marinescu precizeazã cã redis-
tribuirea locurilor propusã de
deputaþii europeni garanteazã cã
nicio þarã din UE nu va pierde
locuri, în timp ce unele câºtigã
între un loc ºi cinci locuri pentru
a redresa subreprezentarea în
urma schimbãrilor demografice.
Deputaþii europeni au propus ca
noua distribuþie sã intre în vigoare
numai dupã ce Marea Britanie va
fi pãrãsit UE. În prezent, se aº-
teaptã ca acest lucru sã aibã loc
la sfârºitul lunii martie 2019.  

România mai are un loc în plus
Hotãrârea, adoptatã sãptãmâna trecutã, soli-

citã o reducere a numãrului total de locuri dupã
intrarea în vigoare a retragerii Regatului Unit
din UE, dar sugereazã ºi alocarea unui numãr
suplimentar de deputaþi anumitor þãri UE. În pre-
zent, Parlamentul are 751 de locuri, adicã numã-

rul maxim permis de tratatele Uniunii Europe-
ne. Raportul propune redistribuirea a 27 din cele
73 de locuri ce aparþin acum Marii Britanii altor
þãri, pãstrând în continuare cele 46 de locuri rã-
mase pentru viitoarele extinderi. România a mai
câºtigat un loc de deputat european.

Propunerea ia în considerare
populaþia statelor membre

Liderii grupurilor politice de la
Parlament au propus Consiliului ca
alegerile europene sã aibã loc între
23 ºi 26 mai 2019. “Propunerea ia

în considerare populaþia statelor
membre ºi urmeazã principiul pro-
porþionalitãþii degresive. Aceasta
înseamnã cã þãrile care sunt mai
mici din punct de vedere al popu-
laþiei ar trebui sã aibã mai puþini
deputaþi în Parlamentul European

decât þãrile mai mari. În acelaºi
timp, deputaþii din þãrile mai mari
ar trebui sã reprezinte mai mulþi
oameni decât deputaþii din statele
membre mai mici. În acest fel,
membrii din þãrile mai mici au o
prezenþã relativ mai puternicã în
Parlament. Cred cã am reuºit sã
negociem aºa cum trebuie. Româ-
nia a mai câºtigat un loc de depu-
tat european ºi vã spun cã nu e de
neglijat”, a subliniat vicepreºedin-
tele EPP, Marian Jean Marinescu.

În prezent, nu existã o formulã
precisã care sã determine numãrul
de deputaþi europeni pe care îi are

fiecare þarã, ci doar câteva reguli
generale prevãzute în articolul 14
din Tratatul privind Uniunea Euro-
peanã. Propunerea deputaþilor pri-
vind redistribuirea locurilor va fi pre-
zentatã ºefilor de state UE care tre-
buie sã ia o decizie unanimã. Parla-
mentul va trebui apoi sã-ºi dea acor-
dul final. Tot un loc au mai obþinut
ºi Suedia, Finlanda, Slovacia, Polo-
nia, Austria, Croaþia, Estonia ºi Da-
nemarca. Cinci locuri de europarla-
mentari au obþinut Spania ºi Franþa,
iar trei locuri Italia ºi Olanda. Irlanda
a obþinut 2 locuri, celelalte state nu
au mai obþinut niciun loc.

La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,La alegerile europarlamentare din 2019,
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Conform Metodologiei elaborate de Minis-
terul Educaþiei Naþionale, în conformitate cu
legislaþia în vigoare, cadrele didactice care
îndeplinesc vârsta de pensionare au depus
cereri de prelungire a activitãþii, cu un an.
Astfel, în judeþul Dolj, 118 au primit acordul
de rãmânere la catedrã, cei mai mulþi venind
din învãþãmântul primar (22) ºi din cel preºco-
lar (34). De asemenea, 11 profesori de mate-
maticã au primit acceptul de continuare, iar
alþi ºapte venind din învãþãmântul tehnologic
– instruire practicã. Pentru continuarea acti-
vitãþii, 30 de cadre didactice pensionabile au
cerut continuarea activitãþii, dar 14 cereri au
fost respinse, însã atât reprezentanþii Inspec-
toratului ºcolar Judeþean Dolj, cât ºi manage-
rii instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar
spun cã procesul educaþional nu este pus în
pericol. Printre cererile respinse, douã sunt la
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” .

„Nu avem probleme în ceea ce priveºte

S-a definitivat lista cu persoaneleS-a definitivat lista cu persoaneleS-a definitivat lista cu persoaneleS-a definitivat lista cu persoaneleS-a definitivat lista cu persoanele
pensionare, care sunt pãstrate în învãþãmântpensionare, care sunt pãstrate în învãþãmântpensionare, care sunt pãstrate în învãþãmântpensionare, care sunt pãstrate în învãþãmântpensionare, care sunt pãstrate în învãþãmânt

Zilele trecute s-a definitivat, la Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, lista finalã
a cadrelor didactice aflate la vârsta pensionãrii, care au solicitat în termen legal,

prelungirea menþinerii în activitate, pentru anul ºcolar 2018-2019. Peste 100
dintre acestea au primit acceptul, iar 14 contestaþii au fost respinse.

procesul de învãþãmânt. ªi la Geografie ºi la
Limba ºi Literatura românã acoperim defi-
citul, deoarece existã cadre didactice care
pot asigura buna desfãºurare a educaþiei, aºa
cum spune legea”, a precizat prof. Lucian
Sãndoi, director al Liceului Teoretic „Tu-
dor Arghezi”. Un caz de respingere a conte-
staþiilor a fost, printre altele, ºi la Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brân-
cuºi”, dar nici aici nu sunt probleme: „Este
foarte adevãrat, la Limba ºi Literatura ro-
mânã nu s-a aprobat continuitatea unei doam-
ne profesoare, însã procesul educaþional nu
este pus în pericol”, a spus prof.  Lauren-
þiu Puicin, director al acestei unitãþi de în-
vãþãmânt preuniversitar. Respingere a con-
testaþiilor a fost ºi la Colegiul „ªtefan Odo-
bleja” (Matematicã ºi Istorie), Colegiul Na-
þional „Elena Cuza” (Limba ºi Literatura
Românã, Limba Englezã) etc.

CRISTI PÃTRU

ªase sculptori din regiunile Transilvania, Mara-
mureº, Moldova, Banat ºi Oltenia vor participa, în
perioada 6-12 mai a.c., la prima rezidenþã culturalã
dedicatã amenajãrii urbane, „Story Wood Cut”, or-
ganizatã de Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
în Parcul Tineretului din Craiova. Timp de o sãptã-
mânã, artiºtii vor crea opere de artã dedicate copii-
lor, ilustrând prin sculpturi imagini cu eroi ºi diver-
se personaje. Tema propusã este „Personaje cele-
bre din lumea poveºtilor”.

«Anul trecut, RAADPFL Craiova a demarat acþi-
unea de tãiere a arborilor uscaþi din Parcul Tinere-
tului conform cu prevederile HCL nr. 132/2006 ºi

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman” gãzduieºte în fiecare zi de
marþi, începând cu ora 17.00, clubul
bloggerilor olteni coordonat de Daniel
Botea. La aceste întâlniri pot participa toþi
cei care au bloguri sau sunt interesaþi de
acest tip de comunicare ºi informare.
Obiectivul întâlnirilor constã în realizarea
schimbului de idei.

„Blogurile nu mai reprezintã de multã
vreme o noutate în domeniul comunicãrii.
Având parte de transparenþã ºi vigoare,
 pricepere ºi publicitate, blogurile sunt atât
oglinda celor care contribuie cu conþinut,
cât ºi canale de informare, dezbatere ºi
comunicare pe care, în grade diferite,
fiecare dintre noi le acceseazã. Fenomenul
nu este unul nou, iar faptul cã tot mai
multe persoane opteazã pentru crearea
unui blog ºi pentru gestionarea regulatã a
informaþiilor reprezintã o tendinþã de care
bibliotecarii þin cont. Întâlnirile “Blog
Club” îi reunesc pe cei mai activi bloggeri
din Craiova, fiind spaþiul în care posesorii
de bloguri discutã ºi se sprijinã reciproc”,
a declarat Lucian Dindiricã, managerul
Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”.

Biroul de Presã Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

S-a definitivat programul Olim-
piadei Naþionale de Matematicã,
faza localã. Astfel, sâmbãtã, 17
februarie, la ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul” din Craiova vor fi
prezenþi elevii claselor a V-a ºi a
VI-a, iar la Liceul Tehnologic
„Transporturi Cãi Ferate” vor veni
concurenþii claselor  a VII-a - a XII-
a. Competiþia va începe la ora
10.00. Conform celor precizate de
prof. Cristian Moanþã,inspector

Caietului de Sarcini privind amenajarea, întreþine-
rea ºi înfrumuseþarea zonelor verzi din municipiul
Craiova. În urma tãierii arborilor din specia stejar
ºi frasin identificaþi de specialiºtii Ocolului Silvic
Craiova ca reprezentând un pericol pentru cetãþenii
vizitatori ai Parcului Tineretului, au fost pãstrate in
situ numeroase trunchiuri cu grosimi mai mari ºi
înãlþimi pânã la 1,5 m în vederea executãrii de sculp-
turi cu caracter ambiental, promovând spaþiul pu-
blic prin creaþii artistice dedicate publicului larg»,
se precizeazã într-un comunicat de presã al Casei
de Culturã „Traian Demetrescu”.

MAGDA BRATU

Blog Club, la Biblioteca Judeþeanã

de specialitate în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, se
aplicã aceleaºi reguli de examinare
ca la oricare concurs de nivel naþi-
onal (sigilarea lucrãrilor scrise;im-
posibilitatea intrãrii în sala de exa-
men, dupã deschiderea plicurilor
cu subiecte; interzicerea folosirii a
tuturor mijloacelor de calcul; pre-
zenþa în salã a ultimilor treci can-
didaþi, pânã la predarea ultimei lu-
crãri etc.).
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
POPESCU Tiberiu-Ionuþ

anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul: „Construire anexã exploa-
taþie agricolã „Halã parter întreþi-
nere ºi reparaþii maºini ºi utilaje
agricole, împrejmuire teren, ba-
zin vidanjabil, puþ forat”, propus
a fi amplasat în Comuna Podari,
sat Podari, extravilan, tarla 20,
parcela 3, nr.cadastral 503, nr.car-
te funciarã 33519, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, str.Petru Rareº, 1, Cra-
iova, 200349, telefon: 0251.530.010,
judeþul Dolj, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 08.00-12.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj.

Titularul proiectului: S.C.
WHIDAD SRL anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: CON-
STRUCÞIE LOCUINÞE SOCIALE
P+4 STR. BÃTRÂNILOR NR. 20.
Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr.1 ºi la sediul din Cra-
iova, str. Împãratul Traian, nr. 93,
în zilele de luni pânã joi, între
orele 8.00.16.30 ºi vineri între
orele 8.00-14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str. Pe-
tru Rareº nr.1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

COMUNA CELARU, jude-
þul Dolj, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul,,Mo-
dernizare drumuri de interes
local, comuna Celaru, judeþ
Dolj’’ propus a fi amplasat în
Comuna Celaru, judeþ Dolj’’.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova,
Str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la se-
diul Primãriei Comunei Ce-
laru, str. Inv. M. Georgescu,
nr. 525, Comuna Celaru, ju-
deþ, Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.30 ºi
vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, Str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/419.035, e-mail:
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.

ANUNÞ
Primãria Tãlpaº, titular al proiectului “Sistem

centralizat de alimentare cu apã, în comuna
Tãlpaº, judeþul Dolj” anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiec-
tul nu se supune evaluãrii impactului asupra
mediului ºi evaluãrii adecvate în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de  evaluare adecvatã, proiect pro-
pus a fi amplasat în comuna Tãlpaº, judeþul Dolj.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul auto-
ritãþii competente pentru protecþia mediului APM
Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
luni-joi între orele 8.00-16.30 ºi vineri orele 8.00-
14.00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet
office@apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 19.02.2018.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comer-
cialã angajeazã
electricieni pentru
reparaþii instalaþii de
ridicat. Telefon:
0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Efectuãm trans-
port mãrfuri, 3,5
tone. Relaþii la
telefon: 0763/
869.332.

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, 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 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.
Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
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Vând douã
chioºcuri noi,

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

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.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere
parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/
504.515.
Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intra-
vilan cadastru,
vie, pomi fructi-
feri, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa
4200 mp, douã
fântâni cu apã,
stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren arabil
2,5 ha spatele Me-
tro ºi teren arabil
Gara Plaiul Vulcã-
neºti. Telefon:
0251/548.870.

Vând 10 ha pãdu-
re, 100-110 ani-
Gorj. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren comu-
na Podari – Dolj.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile insta-
late, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0744/563.640,
0351/402.056.
Vând sau colabo-
rez cu un teren în
vatra satului, pen-
tru înfiinþarea unei
pepiniere pomico-
le, viticole, crescã-
torie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþio-
nar enciclopedic
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 pro-
ductiv cu fructe
de lãmâi în el,
preþ 1000 lei.
Telefon: 0765/
261.910.
Vând scoarþã ol-
teneascã, din
lânã (2,50 m x
3,50 m), covoare
þesute manual.
Telefon: 0764/
779.702.
Vînd plãci ondula-
te azbociment
1,20x 1,40 m re-
folosibile 6 lei / buc.
Telefon: 0771/
518.063; 0351/
437.955.

Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0749/
320.335.
Vând 2 canape-
le 2/3 locuri fixe,
piele ecologicã
(noi) fabricate
D.K. Telefon:
0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blân-
dã, fãrã nãrav.
Telefon: 0744/
100.000.
Vând transforma-
tor 24V ºi 12V, ca-
lorifere fontã
aproape noi, piese
Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre pie-
le noi, damigeanã
50 litri cu coº - 40
lei. Telefon: 0735/
445.339.
Vând uºi de dormi-
tor sau magazie
vopsite cu geamuri
ºi broascã de închi-
dere, Giurgiuvele
vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.

Vând televizor
mic – 100 lei, tele-
vizor mare 100 lei,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Za-
nussi urgent ºi ief-
tin. Telefon: 0351/
459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigi-
der. Informaþii la
telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã (fãcu-
tã din vin), triploc,
motoare 380 V,
arbore motor 1,6.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând garniþã de
unturã cu capac
15 kg – 20 lei, frigi-
der 2 uºi defect -
100 lei, televizor
color -100 lei, sã-
pun de casã - 5 lei
kg. Telefon: 0770/
303.445.

Vând saltea de
pat 190 x 160, Gin
–Gin –Flex în sta-
re bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã
grena pt pat ºi 2 pt.
fotolii nefolosite –
120 lei, covor per-
san 220x 210, 2
apometre 15 lei
bucata. Telefon:
0770/303.445.
Vând cutie meta-
licã pentru pãstrat
arma de vânã-
toare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider
„ZIL” puþin folosit,
maºinã de cusut
„Ileana” stare
bunã de funcþio-
nare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
Vând apometru
de apã, butoi de
vin 10 vedre,
presã hidraulicã
mase plastice,
coº din þeavã D
20 mm, pentru
fum. Telefon:
0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 13 februarie 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria Comunei Cârcea organizeazã
concurs pentru ocuparea funþtiei publice de
execuþie vacante, pe perioadã nedeterminatã
- Inspector, grad profesional asistent în ca-
drul Compartimentului Financiar-Contabil
care se va desfãºura în data de:

· 05.03.2018, ora 10, proba scrisã
· 07.03.2018, proba interviu
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã con-

diþiile prevãzute de art.54 din Legea 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor pu-
blici, republicatã cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare

Condiþii specifice de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu di-

plomã, respectiv studii superioare de lungã du-
ratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echi-
valentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice: 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen
de 20 de zile de la data publicarii anunþului în
Monitorul Oficial al României, partea a III- a,
la sediul Primãriei Cârcea, judetþul Dolj, str.
Aeroportului, nr.45.

Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi con-
sultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul www.pri-
mariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

ANUNÞ PUBLIC

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul cu sediul
în municipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24,
judeþul Dolj, titular al Planului de Mobilitate Urbanã
Durabilã al municipiului Calafat, anunþã publicul in-
teresat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a avizului
de mediu pentru planul menþionat ºi declanºarea etapei
de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul
PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Strada Tudor Vladimirescu,
nr. 24, Calafat, judeþul Dolj, de luni pânã vineri între orele
8:00-16:00, ºi pe siteul http://municipiulcalafat.ro.

Observaþii/comentarii ºi sugestii se primesc în scris la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj cu sediul
în Str. Petru Rareº, Nr. 1, municipiul Craiova, în termen
de 18 zile de la data publicãrii anunþului.

Vând 2 electro-
motoare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular, (flex)
D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,
alternator 12V
nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã,
discuri cu muzicã
Cenaclul Flacãra.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ
250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon:
0720/231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã
la casã  în Craiova
la eleve sau  stu-
dente. Telefon:
0758/131.341.
Spaþiu ultracen-
tral, excepþional
pentru înfrumu-
seþare saloane
cabinete medica-
le. Telefon: 0722/
956.600.

PIERDERI
Pierdut acte conta-
bile  ºi casa de
marcat I.I. Tranda-
fir Natalia. Se de-
clarã nule.
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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 1-0
A marcat: Gustavo 62.

Meciurile CSMP Iaºi – FC Botoºani ºi Chiajna – Dinamo s-
au jucat asearã.

1. CFR Cluj 24 16 5 3 38-13 53
2. FCSB 24 15 6 3 48-16 51
3. Craiova 24 13 8 3 39-25 47
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 24 5 3 16 14-41 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

La primul meci pe teren pro-
priu din 2018, Universitatea a avut
o asistenþã superioarã celei de la
derby-ul de titlu, FCSB – CFR,
chiar dacã în Bãnie a poposit
„doar” Sepsi. Deºi covãsnenii se
aflã la primul sezon în Liga I, pen-
tru Craiova erau adversari obiº-
nuiþi, þinând cont cã îi întâlnise de
3 ori într-un an, douã meciuri fi-
ind în 16-imile Cupei României.
Bãluþã a revenit dupã suspendare,
iar Mangia l-a sacrificat pe Bãr-
buþ, chiar dacã acesta marcase pe
„Dinamo”. Tototdatã, sãtul de ga-
fele lui Calancea, antrenorul ita-
lian i-a oferit încã o ºansã ºi lui
Mitrovic, chiar dacã nici elveþia-
nul nu a inspirat încredere în evo-
luþiile anterioare. Popa a poposit
în dreapta apãrãrii, semn cã nici
evoluþia lui Screciu din „Groapã”
n-a fost prea apreciatã, iar Briceag
a urcat în bandã, pe locul suspen-
datului Bancu. „Geanã” Neagoe,
cel cu care oltenii se mândresc cã
„a bãgat de douã ori Rapidu-n B”,
s-a întors acasã cu gândul de a-ºi
încurca echipa de suflet, cãreia,
în acelaºi timp, îi ureazã totuºi sã
câºtige titlul. Cu 10 titulari noi, ju-
cãtori aduºi în iarna aceasta, Sepsi
n-a acuzat deloc lipsa de omoge-
nitate ºi a funcþionat impecabil în
apãrare, anihilându-i pe „poneii” lui
Mangia. În primele 45 de minute,
Craiova a avut un ºut de la margi-
nea careului, prin Bãluþã, ºi o lo-
viturã de cap a lui Mateiu. A fost
poate cea mai slabã reprizã a alb-
albaºtrilor din actualul campionat.
Oltenii au strâns numai o duzinã
de cornere, dar cum nu ºtiu sã le
exploateze precum CFR-ul, aºa cã
au rãmas doar în statisticã. Cea
mai mare ocazie a aparþinut oas-
peþilor, prin Obsivac, acesta având
ghinionul sã-l nimereascã pe Mi-
trovic cu lovitura de cap din 6
metri, dupã ce Gorrin, Oliveira ºi
Sato puseserã ºi ei în pericol poar-
ta amfitrionilor.

Nici în repriza a doua nu s-au
regãsit oltenii. Mitriþã, cel de
700.000 de euro plãtiþi, ºi Bãlu-
þã, cel de 3 milioane de euro re-
fuzate au fost niºte anonimi, iar
publicul începuse sã întrebe de
numele celor 9 strãini titulari la
Sepsi. Neagoe a împrumutat „au-
tobaza” consãteanului Sorin Câr-
þu pentru a le bloca oltenilor sãi
ºansa de a se apropia de CFR ºi

A marcat: Gustavo 62.
Stadion: „Ion Oblemenco”, spectatori: 12.000.
Universitatea Craiova: Mitrovic 6 – R. Popa 6, Kelic 6, Tiago Ferreira

6 – Martic 6, Mateiu 7, Zlatinski 6, Briceag 6 – Mitriþã 5 (71 Bãrbuþ) 5,
Gustavo 7 (79 Burlacu) 5, Bãluþã 6. Antrenor: Devis Mangia.

Sepsi OSK: Râmniceanu 5 – Dalmau 6, Viera 6, Obsivac 7, Sato 6 –
Petrovikj 6, Gorrin 6 (76 Hadnagy) 6 – Oliveira 6, Tandia 6 (55 Ist. Fulop)
6, Hamed 6 – Kuku 6 (83 Al. Chiriþã). Antrenor: Eugen Neagoe.

Arbitri: Sorin Andrei Antonie 6 – Bogdan Mihai Gheorghe, Gabriel
Ioan Bârjac (toþi din Bucureºti).

Observatori: Ioan Mironaº (Neamþ), Eduard Dumitrescu (Argeº).

Universitatea Craiova – Sepsi OSK 1-0

Universitatea Craiova a fãcut unul dintre cele
mai slabe jocuri ale sezonului, dar a luat toate

punctele din meciul cu Sepsi

FCSB. ªi preþ de o orã a reuºit
acest lucru mai bine ca oricine
în acest sezon. Când Craiova se
chinuia sã gãseascã fisura în blo-
cul defensiv advers, iar fanii în-
cepuserã sã freamãte de nemul-
þumire, Gustavo a trimis un ºut-
centrare dintr-o loviturã liberã de
la 30 de metri, care a ajuns în
plasa lui Râmniceanu, deviatã de
barã. Golgheterul oltenilor le-a
adus izbãbirea, dar Sepsi i-a chi-
nuit pânã la final pe oamenii lui
Mangia, care nu se aºteptau pro-
babil sã tremure astfel pentru cele
3 puncte. Oaspeþii au avut o lo-
viturã liberã periculoasã, la exe-
cuþia cãreia tribunele au amuþit,
iar Bãrbuþ a tratat superficial un
adevãrat assist al lui Bãluþã. ªi
fiindcã nu trebuie sã treacã o eta-
pã fãrã ca ªtiinþa sã fie prejudi-
ciatã, Burlacu a fost cosit în ulti-
mul minut de Viera în careu, sub
privirile îngãduitoare ale novice-
lui arbitru Antonie, care n-a dic-
tat penalty. Iar cuvintele lui Gigi
Becali, „pe craioveni îi furã arbi-
trii ca pe proºti” rãsunau iar în
mintea fanilor olteni...

Mangia, bucuros de victorie
ºi cã nu a primit gol

Dupã meci, Mangia s-a decla-
rat mulþumit de victorie ºi de fap-
tul cã echipa sa nu a primit gol.
„Sunt bucuros pentru victorie, fi-
indcã am zis cã va fi un meci
foarte greu. Sepsi ºi-a schimbat
echipa, sunt mai buni, organizaþi,
importante sunt cele trei puncte.
Sunt bucuros þi cã nu am primit
gol. Mitriþã nu s-a supãrat cã a
fost schimbat, a fost puþin supã-
rat pentru cã de obicei joacã ex-
traordinar, astãzi a jucat normal.
Mitrovic a fãcut un meci mare,
la fel ca toatã echipa. Nu ºtiu
exact câþi spectatori au fost, dar
trebuie sã recunoaºtem cã ºi pen-
tru suporteri e greu sã vinã la sta-
dion pe o vreme ca asta. Chiar ºi
mie mi-a fost frig. Îmi doresc sã
am posibilitatea sã lupt pentru ti-
tlu. Continuãm sã muncim ºi
vom vedea la final ce se va în-
tâmpla. Va fi un meci dificil ºi cu
Voluntari, îmi aduc aminte de
meciul de la Severin unde am fã-
cut egal. De acum punctele în-
cep sã fie foarte importante”, a
spus Mangia.

Despre joc, Eugen Neagoe a

declarat: „Am venit încrezãtor,
cred cã puteam pleca neînvinºi.
Dacã marcam la ce situaþii am
avut, puteam pleca ºi cu cele trei
puncte. Jucãtorii lor periculoºi
din atac nu ºi-au creat prea mul-
te ocazii, i-am blocat. Sunt foar-
te supãrat cã am primit acel gol
din fazã fixã. Arãtãm altfel, dar
sunt supãrat pentru cã plecãm
fãrã nimic. Cu toate cã am jucat
în faþa unei echipe foarte bune.
Am venit montaþi, ºtiam foarte
bine ce joacã Craiova. Dacã nu
marchezi, contra Craiovei e foar-
te greu... S-a întâmplat sã facem
o greºealã. Jucãtorii ºtiau fieca-
re ce au de fãcut. O neatenþie ne-
a costat meciul”. Despre Univer-
sitatea Craiova, „Geanã” a spus:
„Un stadion fantastic, suporterii
ca întotdeauna sunt fantastici.
Meritã felicitãri cei care conduc
acest club. E o catedralã, e foar-
te frumos sã joci pe un aseme-
nea stadion”.

Gustavo: „Suntem fericiþi cã
suntem mai aproape de locul 1”

Autorul golului victoriei ªtiin-
þei ºi golgheterul echipei în acest
campionat, brazilianul Gustavo, a
spus: „A fost foarte greu, fiindcã
Sepsi s-a închis, dar noi am fost
liniºtiti, inteligenþi, am fãcut un
meci bun, cu ocazii, nu am luat
gol. Sunt trei puncte acasã ºi sun-
tem acum mai aproape de locul
unu ºi suntem fericiþi. Sper sã vinã
mai multe goluri pentru mine. Noi
nu ne gândim la titlu, ne gândim
de la un meci la altul, iar acum ne
gândim la Voluntari, sã câºtigãm
câte un meci pe rând. A fost foar-
te importantã victoria, dar noi nu
ne uitãm în clasament, ne uitãm
la meciul urmãtor “, a spus Gus-
tavo, care i-a dedicat golul cole-
gului Fausto Rossi, aflat în tribu-
ne, dar care are ºanse destul de
mici sã mai joace în acest sezon,
dupã spusele lui  Devis Mangia.

Unul dintre cei mai buni jucã-
tori ai Universitãþii, Alex Mateiu,
a primit un cartonaº galben ºi va
lipsi la meciul cu FC Voluntari, de
vineri. Dupã partida cu Sepsi, mij-
locaºul de 28 de ani a declarat:
„Important este cã am câºtigat,
iar aceste puncte ne dau un moral
foarte bun pentru viitor. Sepsi este

o echipã foarte bunã, ne aºteptam
la acest lucru, cu siguranþã, va
scãpa de retrogradare. Mai avem
douã jocuri, cu Voluntari ºi cu Ti-
miºoara, în acest sezon regulat,
sper sã obþinem douã victorii. Nu
ne gândim la titlu. Dacã vom câº-
tiga fiecare meci, cu siguranþã,
vom câºtiga campionatul”.
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