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- Când vãd, Popescule, fus-
tele astea scurte, mi-aduc
aminte cã ºi tinereþea a fost la
fel de scurtã.
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Având în vedere cã în ultime-
le sãptãmâni au fost diagnostica-
te mai multe cazuri de gripã, iar
în unele judeþe s-au înregistrat
decese provocate de virusul gri-
pal, pentru prevenirea îmbolnã-
virilor, Ministerul Sãnãtãþii a so-
licitat direcþiilor de sãnãtate pu-
blicã sã se asigure cã unitãþile
sanitare din subordine instituie
toate mãsurile necesare pentru
protecþia personalului ºi a pa-
cienþilor. Managerii de spitale au
obligaþia sã se asigure cã sunt
respectate cu stricteþe mãsurile
igienico-sanitare în unitãþile sa-
nitare ºi cã personalul medical
are la dispoziþie ºi poartã echi-
pamentul de protecþie.
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Stagiul de „serviciu naþional
universal”, promis în campania
electoralã, pentru alegerile pre-
zidenþiale, de Emmanuel Ma-
cron, va deveni obligatoriu, a
afirmat, ieri, purtãtorul de cu-
vânt al Guvernului francez. Ide-
ea, anunþatã înaintea primului
tur al prezidenþialelor din Fran-
þa, a fãcut obiectul multor de-
claraþii politice contradictorii,
inclusiv la nivelul guvernului,
condus de Edouard Philippe, ºi
„lunga gestaþie a proiectului” s-
a datorat tocmai nepunerii de
acord, inclusiv între ministrul
Apãrãrii, Florence Parly,…
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300 de persoane vor fi învãþate, gratuit, cum sã-ºi înceapã o
afacere, iar 37 dintre acestea vor fi ajutate sã-ºi punã pe pi-
cioare propriul business. Totul, pas cu pas, ca la carte, tre-
când printr-o parte teoreticã ºi având tot timpul la dizpoziþie
pe cineva care îi va ghida. ªi cel mai important: va fi asigurat
inclusiv sprijinul pentru obþinerea banilor necesari în pornirea
afacerii (obþinerea ajutorului de minimis). Scopul ultim este
crearea a 74 de locuri de muncã ºi, în plan general, încuraja-
rea a cât mai multora dintre noi sã devinã antreprenori.
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CCR: Modificãrile
aduse Legii
referitoare
la guvernanþa
corporativã,
neconstituþionale

CCR a admis, ieri, sesizarea
PNL privind Legea care modifi-
cã OUG referitoare la guvernan-
þa corporativã a întreprinderilor
publice, statuând cã modificãrile
aduse sunt neconstituþionale.
Camera Deputaþilor a adoptat,
în 20 iunie, un proiect de
aprobare a OUG 29/2017, datã
de Guvernul Grindeanu, care
modificã legea privind guver-
nanþa corporativã ºi OUG nr.64/
2001 privind repartizarea
profitului la societãþile naþiona-
le, PNL susþinând cã PSD vrea
sã readucã sub controlul sãu
companiile de stat. Proiectul de
lege modificã articolele 2 ºi 3 ale
OUG 109/2011 privind guver-
nanþa corporativã, stabilind cã
prevederile OUG se aplicã
inclusiv la urmãtoarele între-
prinderi publice: instituþiile
financiare ºi societãþile de
servicii de investiþii financiare ºi
societãþile de a investiþiilor
prevãzute de OUG 99/2006
privind instituþiile de credit ºi
adecvarea capitalului; societãþile
a cãror activitate ste reglementa-
tã de Legea 32/2000 privind
activitatea ºi supravegherea
intermediarilor în asigurãri ºi
reasigurãri, fiind prevãzut ºi cã
„sunt exceptate de la aplicarea
prevederilor prezentei OUG
Regia Autonomã Rasirom,
Compania Naþionalã Romtehica
ºi instituþiile de credit prevãzute
de OUG 99/2006”. Prin modifi-
cãrile aduse se creeazã cadrul
legal pentru redistribuirea ca
dividentele suplimentare sau, în
cazul regiilor autonome, ca
vãrsãminte la bugetul de stat sau
local, a profitului repartizat la
alte rezerve în anii anteriori, ca
sursã proprie de finanþare ºi care
nu a fost utilizat conform
destinaþiilor iniþiale.
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„Cu oarecare satisfacþie vã
anunþ cã ne-am pronunþat asupra
celei de-a treia legi a Justiþiei, res-
pectiv legea 317 privind organiza-
rea CSM. Soluþia este de admitere
cu unanimitate a unor texte care

”Vã citesc din Constituþia Ro-
mâniei, articolul 64, alin. 4: <Fie-
care Camerã îºi constituie comi-
sii permanente ºi poate institui co-
misii de anchetã sau alte comisii
speciale. Camerele îºi pot consti-
tui comisii comune>. Eu vã pro-
pun ca acest subiect sã fie discu-
tat într-o ºedinþã comunã, Camerã-Senat”, a
solicitat senatorul PSD Nicolae Moga. Su-
pusã la vot, cererea social-democratului a
fost aprobatã cu ºapte voturi ”pentru” ºi
douã abþineri.

Liberalii propuseserã audierea lui Liviu

”Astãzi ºi mâine la Ministerul de
Finanþe, Ministerul Muncii, se dis-
cutã ca eventuale astfel de situaþii
sã fie acoperite legal, apoi ºi mate-
rial. Nu spun care ar fi soluþia. Ideea
e sã identificãm astfel de posibile
situaþii, dupã care sã vedem care e
cea mai bunã abordare astfel încât
oamenii sã nu piardã. Conteazã in-
teresul omului”, a declarat Eugen
Teodorovici.

Mamele care îºi iau concediul
medical pre ºi/sau post natal de 126
de zile plãtesc contribuþii sociale
majorate de la 10,5% în 2017 la
25% în 2018, astfel cã indemniza-
þia lor pentru acest concediu ar
putea scãdea proporþional, a decla-
rat marþi Claudia Sofianu, expert
fiscal în cadrul EY România. „In-

CCR a admis parþial sesizareaCCR a admis parþial sesizareaCCR a admis parþial sesizareaCCR a admis parþial sesizareaCCR a admis parþial sesizarea
de neconstituþionalitate pede neconstituþionalitate pede neconstituþionalitate pede neconstituþionalitate pede neconstituþionalitate pe     modificareamodificareamodificareamodificareamodificarea

legii privind organizarea CSMlegii privind organizarea CSMlegii privind organizarea CSMlegii privind organizarea CSMlegii privind organizarea CSM
Curtea Constituþionalã a României a

admis parþial sesizarea de neconstituþiona-
litate privind modificarea Legii 317 care

vizeazã organizarea CSM.

vizeazã diverse puncte din legea de
organizare, cinci la numãr”, a pre-
cizat, marþi, preºedintele CCR, Va-
ler Dorneanu.

El a subliniat cã unul dintre tex-
tele declarate neconstituþionale de

CCR se referã la alegerea preºe-
dintelui CSM, ca urmare a faptului
cã textul de lege contrazicea prac-
tic prevederi exprese ale Constitu-
þiei. „Un text (declarat neconstitu-
þional, n.r.) se referã la alegerea
preºedintelui ºi a vicepreºedinþilor
CSM. Textul actual omitea, prac-
tic ocolea textul constituþional care
spune cã aceºtia se numesc în
urma alegerii de cãtre plenul CSM.
Ori textul pe care noi l-am criticat
prevedea cã preºedintele Secþiei de
judecãtori este numit practic de
drept în funcþia de preºedinte CSM
ºi vicepreºedintele, tot de drept, din
rândul procurorilor. Textul contra-
zicea prevederile constituþionale”,
a declarat Dorneanu.

El a arãtat cã un alt text declarat
neconstituþional, tot cu unanimitate
de voturi, viza acea reglementare
care prevedea cã declaraþiile mem-
brilor CSM privind poliþia politicã
sunt controlate de Comisia parla-
mentarã de control al SRI. „Unele
dintre texte, care se refereau la nu-
mirea procurorilor ºi funcþiile de
conducere din CSM, au fost respin-
se ca inadmisibile pentru cã nu au
fost motivate, s-a spus doar cã sunt
neconstituþionale. S-a respins cu
majoriate de voturi critica cu privi-
re la constituirea Comisiei (Comi-
sia pentru legile Justiþiei, n.r.), cu
privire la bicameralism ºi alte texte
care vizau motive extrinseci”, a mai
spus Dorneanu.

Indemnizaþia pentru mame ar putea scãdea
prin mãrirea CAS, pe fondul revoluþiei fiscal

Ministerul Finanþelor Publice cautã o soluþie
pentru ca majorarea contribuþiilor sociale sã nu
genereze eventuale scãderi ale indemnizaþiilor

de creºtere a copilului, a afirmat, ieri, ministrul
de Finanþe, Eugen Teodorovici.

demnizaþia aferentã concediului
medical pre ºi post natal scade sau
ar putea sã scadã pentru cã, în pri-
mul rând, cota de contribuþie de
asigurãri sociale în cuantum de
10,5% pânã în decembrie anul tre-
cut, creºte - din ianuarie 2018 - la
25%. Avem astfel un procent mai
mare care se datoreazã, ca urmare
a transferului contribuþiei de asigu-
rãri sociale de la angajator la anga-
jat. În al doilea rând, baza de calcul
la care se aplicã aceastã cotã de
contribuþie este crescutã, pentru cã
salariul mediu brut pe economie a
crescut, ajungând de la 3.131 de lei
la 4.162 de lei”, a spus Claudia So-
fianu, Partener, liderul diviziei Im-
pozit pe venit ºi Contribuþii sociale
în cadrul EY România.

Potrivit Claudiei Sofianu, scã-
derea se referã la acel concediu
medical de 126 de zile pe care
mama sau viitoarea mamã poate
sã le ia ºi înainte naºtere, dar cu
condiþia ca dupã naºtere sã rã-
mânã un rest de cel puþin 42 de
zile din respectivul concediu. „E
o indemnizaþie de concediu me-

dical care înlocuieºte venitul sa-
larial pe care mama îl obþine în
mod normal, ºi nu este afectatã
indemnizaþia de creºtere a copi-
lului care este plãtitã de cãtre
stat”, a precizat reprezentanta EY
România, în cadrul unei confe-
rinþe organizate la Bucureºti de
compania de consultanþã.

Audierea lui Liviu Dragnea pe tema acuzaþiilor aduse
SPP, respinsã în Comisia de Apãrare din Senat

Comisia de Apãrare din Senat a respins, ieri, posi-
bilitatea audierii lui Liviu Dragnea în legãturã cu

acuzaþiile aduse SPP, urmând ca într-o ºedinþã comunã
cu membrii comisiei similare din Camera Deputaþilor
sã se decidã audierea liderului PSD sau constituirea

unei comisii speciale ori de anchetã.

Dragnea, preºedintele PSD, în baza art. 15,
lit. d) din Regulamentul de organizare ºi
funcþionare al Comisiei pentru apãrare, or-
dine publicã ºi siguranþã naþionalã a Senatu-
lui, pe tema declaraþiilor legate de activita-
tea Serviciului de Protecþie ºi Pazã. ”Noi

considerãm cã atât timp cât pla-
neazã asupra unor instituþii anu-
mite susþiciuni, este foarte impor-
tant ca cel care lanseazã în spa-
þiul public astfel de afirmaþii, în
speþã dl. deputat Liviu Dragnea,
sã vinã sã ne precizeze, sã adu-
cã dovezi, astfel încât interviu-

rile dumnealui sã nu fie numai simple po-
veºti pescãreºti, ci sã vedem dacã sunt sus-
þinute de poveºti”, a declarat senatorul PNL
Nicoleta Pauliuc. Propunerea PNL a fost
respinsã cu cinci voturi ”împotrivã” ºi pa-
tru ”pentru”.
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MIRCEA CANÞÃR

Stagiul de „serviciu naþional uni-
versal”, promis în campania electo-
ralã, pentru alegerile prezidenþiale,
de Emmanuel Macron, va deveni obli-
gatoriu, a afirmat, ieri, purtãtorul de
cuvânt al Guvernului francez. Ideea,
anunþatã înaintea primului tur al pre-
zidenþialelor din Franþa, a fãcut ob-
iectul multor declaraþii politice con-
tradictorii, inclusiv la nivelul guver-
nului, condus de Edouard Philippe, ºi
„lunga gestaþie a proiectului” s-a da-
torat tocmai nepunerii de acord, in-
clusiv între ministrul Apãrãrii, Flo-
rence Parly, ºi ministrul de Interne,
Gerard Collomb, ºi intepretãrilor di-
ferite la nivelul Comisiei de apãrare
din Adunarea Naþionalã. Proiectul re-
creãri unei noi forme de serviciu na-
þional, suprimat în 1997 de Jacques
Chirac, care dorea „profesionalizarea

armatei”, aparþine, în exclusivitate,
cum spuneam, preºedintelui francez.
În opinia cãruia, momentul pe care îl
reprezintã satisfacerea serviciului na-
þional de toþi tinerii ºi tinerele, care
au împinit vârsta de 18 ani, pe durata
unei luni de zile, va fi un moment de
socializare, de angajament civic, de fa-
miliarizare cu armata ºi ranforsare a
sentimentului de utilitate, pentru fie-
care în parte. Aºadar, naþional, obliga-
toriu, universal. Nu e vorba doar de
trei cuvinte, ci de trei noþiuni, cu sim-
bolistica lor aparte. Dar încã stãruie
divergenþe, îndeosebi pe seama carac-
terului „obligatoriu”. Experimentul ar
putea debuta anul viitor, urmând a fi
cuprinºi între 600.000 ºi 800.000 de ti-
neri, în stagii de pregãtire, de fapt un
serviciu civic, care permite tinerilor sã
efectueze munci în interesul general

sau umanitar, în þarã sau în strãinã-
tate. Ideea serviciului naþional obliga-
toriu este strâns legatã de programul
de apãrare. Ce se doreºte? Între alte-
le, insuflarea „disciplinei, autoritãþii,
familiarizarea cu prioritãþile strategi-
ce ale þãrii”, dar, de asemenea, parti-
ciparea la activitãþi fizice ºi sportive
pentru facilitarea coeziunii grupurilor.
Costul anual este estimat între 2 ºi 3
miliarde euro, în regim de creºtere.
Proiectul preºedintelui francez a în-
tâmpinat multe greutãþi, ºi inclusiv
ministrul Educaþiei, Consiliul de ori-
entare a politicilor pentru tineri
(COJ), dar ºi un cerc de experþi au
opinat împotriva acestui serviciu na-
þional obligatoriu. Ba, mai mult. Un
raport solicitat de premierul Edouard
Philippe a proiectat trei scenarii de
aplicare, punând degetul pe „constrân-

gerile” juridice, bugetare ºi logistice.
Se estimeazã chiar, cã proiectul nu se
va putea aplica la categoriile de vârstã
18-21 de ani, iar dacã legea va fi adop-
tatã de Parlament, va trebuie operatã
o schimbare ºi în Constituþie, nefiind
exclus un recurs la CEDO. Anticipând
aceste critici Emmanuel Macron a în-
credinþat proiectul sãu unui alt grup
de lucru, a cãrui componenþã nu a fost
fãcutã publicã, concluziile urmând a fi
cunoscute în luna aprilie. Pânã atunci,
cum spuneam, purtãtorul de cuvânt al
Guvernului, a afirmat, ieri, cã servi-
ciul universal va deveni obligatoriu. ªi
interesant, un prim stagiu de numai o
sãptãmânã, anual, ar urma sã cuprin-
dã ºi tinerii de 11-16 ani. La nivelul
Uniunii Europene, Emmanuel Macron
este, momentan, mai mult decât un
tenor, este un strateg.

Proiectul „Start la antrepreno-
riat” a fost lansat, ieri, ºi va fi
implementat pe o perioadã de 36
de luni, în judeþele judeþele Olt,
Dolj, Mehedinþi, Vâlcea ºi Gorj,
având un buget asigurat de 7,9
milioane de lei. „Este un proiect
foarte interesant, având în vede-
re cã se adreseazã tuturor cate-
goriilor de persoane, nu doar ce-
lor aflate în nevoi. Faptul cã se
înfiinþeazã, la nivelul regiunii, 37
de întreprinderi, ale cãror planuri
de afaceri vor fi susþinute finan-
ciar, este un lucru foarte impor-
tant pentru regiunea noastrã. În-
seamnã minim 74 de locuri de
muncã, nu este un numãr foarte
mare, dar este un pas înainte pen-
tru aceastã zonã care nu stã cel
mai bine din punct de vedere al
locurilor de muncã”, a declarat
Sorin Manda, preºedintele Zonei

Craiova ia startul la antreprenoriat!
300 de persoane vor fi învãþate, gratuit, cum

sã-ºi înceapã o afacere, iar 37 dintre acestea
vor fi ajutate sã-ºi punã pe picioare propriul
business. Totul, pas cu pas, ca la carte, tre-
când printr-o parte teoreticã ºi având tot tim-
pul la dizpoziþie pe cineva care îi va ghida. ªi

cel mai important: va fi asigurat inclusiv spri-
jinul pentru obþinerea banilor necesari în por-
nirea afacerii (obþinerea ajutorului de mini-
mis). Scopul ultim este crearea a 74 de locuri
de muncã ºi, în plan general, încurajarea a cât
mai multora dintre noi sã devinã antreprenori.

Metropolitane Craiova, partener
al proiectului.

Cursuri de antreprenoriat
pentru 300 de doritori

Pentru început, vor fi selecta-
te 300 de persoane, din judeþele
menþionate, care vor beneficia de
instruire în domeniul antrepreno-
riatului. „În cadrul acestui proiect,
asociaþia noastrã se ocupã de re-
crutarea grupului-þintã ºi de iden-
tificarea companiilor pentru efec-
tuarea stagiilor de practicã. Acti-
vitatea de selecþia constã în ela-
borarea unei metodologii ce va sta
la bazã recrutãrii”, a explicat Sa-
bina Calotã, vicepreºedinte al Cen-
trului Metropolitan de Resurse
Umane CRUM, al doilea partener
în proiect.

Programul de formare va avea o
duratã de 60 de ore, câte ºase ore

pe zi, pe parcursul a douã sãptãmâni,
ºi va fi format dintr-o parte de teorie
ºi una practicã. „În judeþul Dolj sunt
220 de persoane, care vor forma opt
grupe, iar în celelalte judeþe vor fi
câte o grupã cu 20 de persoane. Te-
matica este amplã, se vor dezvolta
idei pe tema culturii antreprenoriale:
afacerea ºi cadrul juridic, planul de
afaceri, inovarea afacerii, manag-
ment strategic ºi marketing, tehno-
logii informaþionale în sprijinul afa-
cerii, management de proiect ºi de
resurse umane în firme de tip start
up, finanþe ºi contabilitate ºi legisla-
þie”, a explicat Cristina Popescu,
consilier în cadrul Asociaþiei Domi-
no, al treilea partener în proiect.

37 de afaceri vor rãsãri,
în urma acestui proiect

Cursurile se vor finaliza cu
examenul de absolvire ºi certifi-

cate recunoscute de Ministerul
Muncii ºi Ministerul Educaþiei
pentru toþi cei 300 de participanþi.
În plus, dintre aceºtia vor fi se-
lectate 37 de persoane ale cãror
planuri de afaceri vor fi selectate
(de cãtre ADRA, principalul par-
tener în proiect) în vederea acor-
dãrii ajutorului de minimis. Aceº-
tia vor efectua ºi câte un stagiu
de practicã, în cadrul unei între-
prinderi a cãrei activitate econo-
micã face parte din aceeaºi gru-
pã CAEN ca aceea aferentã pla-
nului de afaceri selectat.

Afacerile vor fi monitorizate ºi
susþinute prin proiect pe o pe-
rioadã de trei ani, timp în care se
presupune cã sunt deja puse pe
picioare ºi vor putea continua sin-
gure. Rezultatul care se va ve-
dea imediat: 74 de locuri de mun-
cã – câte douã pentru fiecare afa-
cere, iar în plan general - des-
chiderea spre antreprenoriat a 300
de persoane.

„Un cap de pod cãtre
o dezvoltare personalã”

Proiectul ”Start la antrepreno-
riat” este implementat de Asocia-
þia de Dezvoltare Intercomunita-

rã „Zona Metropolitanã Craiova”,
în parteneriat cu Agenþia Adven-
tistã pentru Dezvoltare, Refacere
ºi Ajutor – ADRA România, Aso-
ciaþia DOMINOU ºi Asociaþia
Centrul Metropolitan de Resurse
Umane CRUM, fiind cofinanþat
din Programul Operaþional Capi-
tal Uman 2014-2020, Axa priori-
tarã 3 ”Locuri de muncã pentru
toþi”, Obiectiv specific 3.7 ”Creº-
terea ocupãrii prin susþinerea în-
treprinderilor cu profil non-agri-
col din zona urbanã”. „Ne aflãm
pentru a doua oarã într-un pro-
iect de antreprenoriat, primul a
fost în 2015. O luãm de la capãt
acum ºi sperãm sã fie, la fel, un
succes. Prin parteneriat ºi trans-
parenþã putem sã ducem la bun
sfârºit acest proiect frumos”, a
declarat Robert Georgescu, direc-
torul ADRA. „Sperãm ca persoa-
nele care vor beneficia de acest
sprijin sã realizeze cã este un lu-
cru important în viaþa lor ºi sã
facã din el un cap de pod cãtre o
dezvoltare personalã, în domeniul
afacerii”, a precizat, la rândul sãu,
Andrei Daniel, coordonator ADRA
în zona Oltenia.

 LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 11 ianuarie
a.c., reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj anun-
þau cã, poliþiºtii Secþiei 4 Poliþie
Craiova au reuºit sã identifice au-
torii unei tâlhãrii calificate, comise
în luna decembrie a anului trecut
asupra a doi tineri, fatã ºi bãiat, de
15, respectiv 19 ani, pe strada Ni-
coale Iorga din Craiova. Mai exact,
Darius B., de 19 ani, din Craiova,
a fost cel care a sesizat, prin
SNUAU 112, comiterea faptei, în
luna decembrie. El le-a explicat
poliþiºtilor cã stãtea pe o bancã de
pe strada Nicolae Iorga, împreunã
cu prietena sa, S.R., în vârstã de
15 ani, din aceaºi localitate, când
au fost abordaþi de doi bãieþi cu
vârste cuprinse între 16 ºi 17 ani,
unul dintre aceºtia solicitându-i te-
lefonul mobil prietenei sale, moti-
vând cã doreºte sã verifice o adre-
sã de Facebook. Profitând de nea-
tenþia lor, tânãrul respectiv a fugit
având asupra sa telefonul mobil al
fetei, iar celãlalt tânãr care îl înso-
þea pe autor l-a lovit pe Darius
B., provocându-i leziuni superficia-
le. Oamenii legii au stabilit cã au-
torii faptei sunt Gabriel Marius
Roºca, de 16 ani, din Craiova
(ajuns deja în arest pe 7 ianuarie,
pentru o altã faptã, înainte sã se
stabileascã implicarea sa în aceas-
tã tâlhãrie) ºi ªtefan Daniel Ion, tot
în vârstã de 16 ani, elev, din Cra-
iova. Prejudiciul cauzat, respectiv
telefonul mobil al tinerei de 15 ani,
a fost recuperat de poliþiºti ºi re-
stituit persoanei vãtãmate. În urma
analizãrii materialului probator,
împreunã cu procurorul care su-

Mandate de arestare pe
30 de zile pentru doljenii
acuzaþi de evaziune cu
deºeuri metalice

Reprezentanþii IPJ
Dolj au anunþat cã, în
cursul zilei de ieri, cei doi
doljeni reþinuþi în urma
percheziþiilor de luni, Pri-
boi Mihaiu (28 de ani),
din comuna Coºoveni, ºi
Daniel Dãnuþ Mihai (35
ani), din municipiul Bãi-
leºti, au fost prezentaþi
instanþei de judecatã,
care le-a emis mandat de
arestare preventivã pentru 30 de zile. Oamenii legii au fãcut
patru percheziþii în localitãþile Coºoveni ºi Bãileºti, într-un do-
sar în care se fac cercetãri pentru evaziune fiscalã în formã
continuatã, spãlarea banilor ºi folosirea cu rea credinþã a bunu-
rilor sau creditului de care se bucurã societatea, cu un prejudi-
ciu de peste 3 milioane de lei. Inculpaþii sunt acuzaþi cã au înre-
gistrat în contabilitate achiziþii fictive de deºeuri metalice ca
provenind de la diverse societãþi comerciale, consecinþa aces-
tor 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 bugetul statului. A fost instituit
sechestru pe trei autoturisme.

ISU Dolj a marcat, ieri,
Ziua Informãrii Preventive

Începând cu anul
2011, Inspectoratul Ge-
neral pentru Situaþii de
Urgenþã a stabilit ca fie-
care zi de 13 care cores-
punde unei zile de marþi
sã fie declaratã “Ziua In-
formãrii Preventive”.
Astfel, ieri, Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgen-
þã “Oltenia” al judeþului
Dolj a organizat la Elec-
troputere Parc un „Punct
de Informare Preventivã”, unde au fost distribuite 250 stikere
ºi 400 flyere cu mesajele campaniilor de prevenire derulate la
nivel naþional. Specialiºtii Inspecþiei de Prevenire au fost în mij-
locul elevilor din unitãþile de învãþãmânt de pe raza comunelor
Cetate ºi Pleniþa unde au susþinut lecþii deschise ºi au fãcut
exerciþii privind cunoaºterea tipurilor de riscuri prezente la ni-
velul comunitãþii, a regulilor ºi mãsurilor adoptate pentru redu-
cerea efectelor manifestãrii lor, precum ºi a modului de com-
portare înainte, pe timpul ºi dupã producerea acestora. În plus,
pompierii le-au reamintit, nu doar elevilor, ci ºi cetãþenilor din
cele douã comune, importanþa respectãrii regulilor ºi mãsurilor
de prevenire a incendiilor pe timpul sezonului rece, ajutându-i
sã conºtientizeze riscurile la care se expun atunci când nu res-
pectã mãsurile de siguranþã.

De la spital... direct în
penitenciar

Conform reprezen-
tanþilor Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, în timpul unei acþi-
uni executate luni de po-
liþiºtii Secþiei 3 Poliþie
Craiova pentru depista-
rea persoanelor care po-
sedã mandate de execu-
tare a pedepsei închiso-
rii, în incinta Spitalului
Clinic de Boli Infecþioa-
se ºi Pneumofiziologie „Victor Babeº” Craiova a fost depistat
Gheorghe ªtirbu, de 61 ani, din comuna Sadova, pe numele
cãruia Judecãtoria Craiova a emis mandat de executare a pe-
depsei închisorii din 8 februarie a.c., pentru comiterea infracþi-
unilor de uz de fals ºi conducerea unui vehicul fãrã permis de
conducere. Bãrbatul a fost condamnat printr-o hotãrâre rãma-
sã definitivã la executarea, în regim de detenþie, a unei pedepse
de 3 ani ºi 10 zile de închisoare. Bãrbatul a fost încarcerat în
Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova.

Minori judecaþi în stare de arestMinori judecaþi în stare de arestMinori judecaþi în stare de arestMinori judecaþi în stare de arestMinori judecaþi în stare de arest
pentru tâlhãrie calificatãpentru tâlhãrie calificatãpentru tâlhãrie calificatãpentru tâlhãrie calificatãpentru tâlhãrie calificatã

Doi tineri din Craiova, ambii în vârstã de 16 ani, au fost
trimiºi în judecatã, în stare de arest preventiv, pentru
tâlhãrie calificatã. În luna decembrie, cei doi au acostat o
fatã ºi un bãiat, i-au furat telefonul fetei, l-au lovit pe bãiat
ºi au fugit. Dosarul s-a înregistrat la Judecãtoria Craiova,
unde a intrat în camera preliminarã, instanþa menþinându-i
pe cei doi în arest preventiv, printr-o hotãrâre rãmasã
definitivã luni, 12 februarie a.c., la Tribunalul Dolj. În plus,
pentru unul dintre autori, este a doua cauzã penalã în care
este cercetat în stare de arest preventiv.

pravegheazã cercetãrile, s-a dispus
punerea în miºcare a acþiunii pe-
nale faþã de cei doi tineri de 16 ani
pentru comiterea infracþiunii de -
tâlhãrie calificatã. Pe numele aces-
tora au fost emise ordonanþe de
reþinere pentru 24 de ore. O zi mai
târziu, pe 12 ianuarie, cei doi au
fost arestaþi preventiv.

Au fost menþinuþi dupã gratii
Procurorii Parchetului de pe lân-

gã Judecãtoria Craiova au finalizat
cercetãrile ºi au înaintat, sãptãmâ-
na trecutã, instanþei, rechizitoriul
prin care Gabriel Marius Roºca ºi -
ªtefan Daniel Ion au fost trimiºi în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, pentru tâlhãrie calificatã. Cei
doi minori au cerut instanþei înlo-
cuirea arestãrii preventive cu o
mãsurã mai blândã, însã Judecã-
toria Craiova le-a respins cererile:
„Respinge cererea formulatã de
inculpatul Roºca Gabriel Marius
Daniel prin apãrãtor ales, de re-

vocare a mãsurii arestului preven-
tiv. Menþine ca fiind legalã ºi te-
meinicã mãsura arestului preven-
tiv a inculpatului Roºca Gabriel
Marius Daniel dispusã prin înche-
ierea cu numãrul 1 din 07.01.2018
pronunþatã în dosarul cu numãrul
171/215/2018 al Judecãtoriei Cra-
iova precum ºi mãsura dispusã prin
încheierea cu numãrul 4 din
12.01.2018 pronunþatã în dosarul
cu numãrul 716/215/2018 al Ju-
decãtoriei Craiova. II. Respinge
cererea formulatã de inculpatul
Ion ªtefan Daniel prin apãrãtor
ales, de revocare a mãsurii arestu-
lui preventiv. Respinge cererea for-
mulatã de inculpatul Ion ªtefan
Daniel prin apãrãtor ales, de în-
locuire a mãsurii arestului preven-
tiv cu una din mãsurile prev. de
art. 202 alin.4 lit.b sau d C.p.p.
Menþine ca fiind legalã ºi temei-
nicã mãsura arestului preventiv a
inculpatului Ion ªtefan Daniel dis-
pusã prin încheierea cu numãrul 4
din 12.01.2018 pronunþatã în do-
sarul cu numãrul 716/215/2018 al
Judecãtoriei Craiova”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Judecãto-
riei Craiova. Cei doi au formulat
contestaþii, iar luni, 12 februarie
a.c., judecãtorii de la Tribunalul
Dolj le-au respins contestaþiile ca
neîntemeiate, hotãrârea rãmânând
definitivã. Pe fond, dosarul a in-
trat în camera preliminarã a Jude-
cãtoriei Craiova.
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La cca. 20 de km. de Craiova,
comuna Brãdeºti (cu ºase sate
componente – Brãdeºti – centru,
Brãdeºtii Bãtrâni, Tatomireºti, Me-
teu, Piscani ºi, de curînd, Rãcari,
fostul sat Rãcarii de Jos), trãieºte
într-un confort aproape de cel eu-
ropean. De-a lungul anilor, aici s-
au fãcut investiþii , inclusiv prin
alocarea unor fonduri europene,
iar schimbarea se vede la tot pa-
sul. Unele proiecte de dezvoltare
au fost aprobate ºi se aflã în de-
rulare, altele îºi aºteaptã aproba-
rea pentru finanþare. „Putem vorbi
despre un plan amplu de moder-
nizare a comunei. Astfel, prin Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare
Localã (PNDL), drumuri ºi strãzi
din localitate vor fi asfaltate, în
acest an, pe o lungime de opt km.,

La Brãdeºti, o comunã de lângã Craiova,La Brãdeºti, o comunã de lângã Craiova,La Brãdeºti, o comunã de lângã Craiova,La Brãdeºti, o comunã de lângã Craiova,La Brãdeºti, o comunã de lângã Craiova,
se trãieºte aproape ca la oraºse trãieºte aproape ca la oraºse trãieºte aproape ca la oraºse trãieºte aproape ca la oraºse trãieºte aproape ca la oraº

Aproape de Craiova, comuna Brãdeºti trãieºte într-
un climat european, prin condiþiile oferite locuitorilor,
iar acest lucru se vede peste tot: case îngrijite, drumuri
asfaltate, terenuri agricole exploatate, iar moderniza-
rea nu este opritã, fiind în derulare mai multe proiecte,
altele aºteptând sã fie puse în aplicare.

valoarea investiþiei fiind de apro-
ximativ 3,1 mil. de lei. Tot prin
PNDL, vor fi modernizate ºi ex-
tinse trei ºcoli gimnaziale (3,4
milioane de lei), iar dispensarul
medical va intra ºi el în proiectul
de reabilitare, suma alocatã apro-
piindu-se 700.000 de lei. În ceea
ce priveºte fondurile europene,
avem în jur de 500.000 de euro
pentru ridicarea a trei grãdiniþe în
satele Brãdeºtii Bãtrâni, Rãcari ºi
Tatomireºti, modernizarea Cãmi-
nului Cultural ºi punerea în func-
þiune a Centrului After – School
pentru elevii din comunã. Însã, cel
mai important program este cel al
canalizãrii în toate satele, mai pu-
þin Meteu, în valoare de 24 mili-
oane de lei”, a precizat Ion Rã-
cãreanu, primarul din Brãdeºti.

Alte proiecte aflate în pregãtire
Dacã cele prezentate sunt deja

aprobate , altele se aflã în pregãtire,
unele având dosarul depus, altele
fiind în faza de intenþie, aºteptând
bugetarea lor. „În intenþie , avem
modernizarea a încã 12 km. de dru-
muri de interes local. Însã avem în
stadiul de evaluare  trei programe,
fiecare în valoare de un milion de
euro, prin accesarea fondurilor eu-
ropene. Unul este pentru reabilita-
rea drumurilor de exploatare agri-
colã, altul pentru extinderea canali-
zãrii, o completare la cel de la
PNDL, iar celãlalt pentru moderni-
zarea cãilor de legãturã între sate.
De asemenea, avem depus un pro-
iect la Compania Naþionalã de In-
vestiþii, pentru construirea unui nou
sediu al primãriei. În intenþie avem
ºi extinderea reþelei de alimentare cu
gaze, respectiv a celei de iluminat
public”, a mai spus Ion Rãcãreanu.

Semne încurajatoare ºi de la
agriculturã

Cum vorbim despre o localitate
ruralã, nu putea lipsi problema
agricolã, dar, ºi aici, rezultatele sunt
îmbucurãtoare. Practic, aproape
toatã suprafaþa agricolã, cca. 4.500
ha, este acoperitã cu diferite cul-
turi, de la grâu, porumb, floarea
soarelui pânã la legumiculturã, cea
din urmã aflatã în creºtere în uti-
mii ani. Sunt deja  mai bine de 40
de proiecte pe care legumicultorii
le-au depus, accesând pânã la
3.000 de euro pentru investiþii, iar
rezultatele au început sã se vadã.
Pentru creºterea animalelor, sunt
trei proiecte, douã pentru creºte-
rea vacilor, celãlalt la caprine, ma-
ximum 5.000 de euro pentru fie-
care, iar trei programe sunt pentru
apliculturã, fenomen ce tinde sã se
dezvolte. Una peste alta, la Brãdeºti
se trãieºte în condiþii aproape de
standardele europene.
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Managerii de spitale au obliga-
þia sã se asigure cã sunt respec-
tate cu stricteþe mãsurile igieni-
co-sanitare în unitãþile sanitare ºi
cã personalul medical are la dis-
poziþie ºi poartã echipamentul de
protecþie.

De asemenea, Ministerul Sãnã-
tãþii a solicitat direcþiilor de sãnã-
tate publicã sã prezinte în cel mai
scurt timp o situaþie a stocurilor
de medicamente antivirale speci-
fice pentru gripã existente în spi-
tale ºi, dupã caz, sã solicite supli-
mentarea stocurilor, astfel încât sã
fie disponibile medicamentele ne-

Deputatul Adrian Prisnel a
menþionat cã în momentul de
faþã, 161 de licee, ºcoli ºi grãdi-

Autoritãþile sanitare, mãsuri împotriva gripeiAutoritãþile sanitare, mãsuri împotriva gripeiAutoritãþile sanitare, mãsuri împotriva gripeiAutoritãþile sanitare, mãsuri împotriva gripeiAutoritãþile sanitare, mãsuri împotriva gripei
Având în vedere cã în ultimele

sãptãmâni au fost diagnosticate
mai multe cazuri de gripã, iar în
unele judeþe s-au înregistrat dece-
se provocate de virusul gripal,
pentru prevenirea îmbolnãvirilor,

Ministerul Sãnãtãþii a solicitat di-
recþiilor de sãnãtate publicã sã se
asigure cã unitãþile sanitare din
subordine instituie toate mãsurile
necesare pentru protecþia perso-
nalului ºi a pacienþilor.

cesare pentru tratamentul pacien-
þilor internaþi.

Existã stocuri
de medicamente

ºi vaccinuri
pentru gripã

Autoritãþile sanitare dau asigu-
rãri cã în acest moment existã sto-
curi de anitivirale specifice pentru
gripã la producãtori, care sã per-
mitã ºi farmaciilor cu circuit des-
chis aprovizionarea cu aceste me-
dicamente pentru populaþie. Minis-
terul Sãnãtãþii recomandã tuturor
farmaciilor sã se aprovizioneze  cu

medicamentele ºi produsele nece-
sare preveniri ºi tratãrii gripei.

În plus,  având în vedere cã de
luni s-a reluat activitatea preºcola-
rã ºi ºcolarã, este necesar ca în
grãdiniþe ºi ºcoli, în fiecare dimi-
neaþã, cadrele medicale sã realize-
ze un triaj, astfel încât sã poatã fi
evitatã rãspândirea virusului gripal.
De asemenea,  cadrele didactice,
în cazul în care au suspiciuni le-
gate de starea de sãnãtate a copii-
lor, trebuie sã semnaleze cadrelor
medicale acest lucru.

Ministerul Sãnãtãþii recomandã
populaþiei care prezintã semne de
boalã sã se prezinte la medicul de

familie pentru diagnosticare ºi in-
stituirea unui tratament corect.

Dat fiind cã sezonul de gripã se
estimeazã cã va dura pânã la fina-
lul lunii martie ºi chiar începutul
lunii aprilie, specialiºtii recomandã
vaccinarea drept cea mai eficientã
metodã de prevenire a îmbolnãvi-
rii cu virusurile gripale.

De asemenea, mãsurile de igie-
nã personalã - spãlarea cu apã ºi
sãpun a mâinilor, folosirea batiste-
lor pentru strãnut sau tuse, respec-
tarea unui regim de viaþã sãnãtos,
alimentaþie bazatã pe legume ºi
fructe, odihnã ºi miºcare - sunt
esenþiale pentru prevenirea îmbol-
nãvirilor prin afecþiuni respiratorii,
ºi în special prin gripã.

Numãrul deceselor
a ajuns la 26

O altã modalitate de a preveni
rãspãndirea virusului gripal este
izolarea la domiciliu în cazul dia-
gnosticãrii cu gripã ºi evitarea con-
tactului cu alte persoane.

În plin sezon de gripã de apro-
ximativ douã sãptãmâni, specialiº-
tii þin sã precizeze cã încã nu este
vorba despre o epidemie de gripã,
care se instituie în condiþiile în care
existã o creºtere de 20% cazuri

gripã faþã de prognoza aºteptatã.
Conform statisticilor INSP, în

sãptãmâna 29 ianuarie - 4 februa-
rie, numãrul cazurilor de îmbol-
nãvire cu infecþii respiratorii ºi
gripã a înregistrat o creºtere faþã
de sãptãmâna precedentã. Existã
focare locale de gripã în Bucu-
reºti, Constanþa, Iaºi cu tendinþa
de extindere regionalã ºi cazuri
sporadice în unele judeþe.

De la începutul sezonului 2017-
2018 au fost înregistrate 26 de-
cese confirmate cu virus gripal.
Gripa a fãcut noi victime. Încã
patru persoane ºi-au pierdut viaþa
din cauza acestei boli. Este vorba
de doi bãrbaþi, unul dim Bihor, al-
tul din Ilfov ºi de douã femei din
Mureº ºi Iaºi.

Trei dintre victime aveau ºi alte
probleme medicale. Medicii care i-
au tratat spun cã niciunul dintre cei
patru bolnavi nu fusese vaccinat
antigripal. Femeia din Mureº avea
63 de ani, iar cea din Iaºi 72 de
ani.  Bãrbatul din Bihor avea 77 de
ani, iar cel din Ilfov 72 de ani.

În toate cele patru cazuri exis-
tau condiþii medicale preexisten-
te, iar persoanele nu erau vacci-
nate antigripal.

RADU ILICEANU

Mâine, ora 17.00, la Hotel Prestige din Cra-
iova are loc dezbaterea cu tema ”ªcoala mea e
sigurã?”, eveniment organizat de parlamenta-
rul Uniunea Salvaþi România, filiala Dolj. Eve-
nimentul va începe cu o dezbatere între douã

echipe de elevi din Craiova conduse de ªerban
Pitic ºi Andrei Olaru - profesioniºti din circuitul
naþional, care au reprezentat cu succes Româ-
nia în competiþii de dezbateri internaþionale în
repetate rânduri de-a lungul anilor.

niþe din judeþul Dolj funcþionea-
zã fãrã avize de la Inspectoratul
pentru Situaþii de Urgenþã sau Di-

recþia de Sãnãtate Publicã. Par-
lamentarul doljean a depus un
amendament la Bugetul de Stat
pentru 2018 pentru finanþarea
intervenþiilor la ºcolile fãrã avize
ISU ºi DSP. De asemenea, a îna-
intat Consiliului Judeþean Dolj un
Memoriu în care propune identi-
ficarea resurselor financiare pen-
tru aducere la standarde a aces-
tor ºcoli. 

În a doua parte a dezbaterii, 
va avea loc o discuþie, mai apli-
catã, pe soluþii practice la proble-
mele infrastructurii ºcolare la care
vor lua parte experþi în educaþie,
reprezentaþi ai elevilor, pãrinþilor,
profesorilor, ISU ºi DSP. Între
vorbitorii confirmaþi se numãrã:
Andreea Miliganu - preºedinte
Consiliul Elevilor Dolj; Sandu
Moþãþeanu, reprezentnat al Fede-

raþiei Naþionale a Pãrinþilor  Dolj;
Claudia Cochinã -  Asociatia
“Aproape de TINERI”; Constan-
tin Lungulescu - preºedinte Sin-
dicatul Învãþãmântului Spiru Ha-
ret Dolj; Constantin Rada - pre-
ºedinte Uniunea Sindicatelor In-
dependente din Învãþãmânt Dolj;
Monica Wojcicki, director ªcoa-

la Postlicealã Teologico-Sanitarã
„Sfântul Iosif” Craiova; col. ing.
Vlãduþoiu Bogdan Constantin -
ISU Dolj, ºef Pregãtire pentru In-
tervenþie ºi Rezilienþa Comunitã-
þilor ºi nu în ultmul rând, dr. Cris-
tina Ciovicã de la DSP Dolj, res-
ponsabil cu Medicina ªcolar

MARGA BULUGEAN
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Viorel-Vladimir Economu s-a
nãscut în Slatina, la 25 martie 1938.
A urmat studiile universitare la
Facultatea de Metalurgie din Bucu-
reºti, iar dupã absolvire a fost repar-
tizat la Întreprinderea de Aluminiu din
Slatina (actualmente ALRO), unde a
fost inginer pânã la vârsta pensionã-
rii. Pasiunea pentru fotografie a
început la vârsta de 17 ani, pe
vremea când era elev la Liceul „Ioniþã
Asan” din Caracal - o pasiune care
avea sã îl însoþeascã pânã în ultima
clipã a vieþii sale.

În 1984 a devenit membru al
Fotoclubului „Solaris” din Slatina, din
acel moment debutând în activitatea
expoziþionalã. În cadrul fotoclubului a

La Galeriile de Artã ale Cercului Militar
Craiova are loc astãzi, ora 19.00, vernisajul
expoziþiei retrospective „In memoriam Vladi-
mir Economu”, membru de onoare al Fotoclu-
bului „Mihai Dan-Cãlinescu”. Colecþia pre-
zentatã pe simeze cuprinde 35 de lucrãri, mo-

nocrom ºi color, ºi „abordeazã cu  precãdere
portret ºi peisaj, dar ºi alte genuri ale artei,
pe care autorul a ºtiut sã le armonizeze ºi sã
le abordeze cu o delicateþe inegalabilã”, dupã
cum a precizat col. (r.) Mircea Anghel, preºe-
dinte al fotoclubului craiovean.

început organizarea, împreunã cu Visi
Ghencea, a renumitelor saloane de
artã fotograficã EVA, în cadrul Casei
de Culturã a Sindicatelor din Slatina.
În juriile acestor saloane a cooptat un
alt mare nume al Slatinei, regretatul
pictor Spiru Vergulescu. Acest salon
de fotografie, care continuã ºi azi, a
reunit de-a lungul anilor cele mai
importante nume din fotografia
româneascã.

A fost una dintre personalitãþile
remarcabile ale fotografiei româneºti,
menþinând vie pasiunea ºi interesul
pentru frumos ºi fotografie al slãtine-
nilor, indiferent de vârstã, prin
numeroasele expoziþii pe care le-a
organizat. A participat la peste 50 de

saloane de artã fotograficã, atât
naþionale, cât ºi internaþionale,
obþinând numeroase premii ºi medalii.
De asemenea, a avut mai multe
expoziþii personale, în câteva oraºe
din þarã - Craiova, Slatina, Tg.
Mureº.

Este membru AAFR din anul 1987,
primind distincþia de merit, E.AAFR,
în 2009. Încã din anul 2000 a devenit
membru de onoare al Fotoclubului
„Mihai Dan-Cãlinescu” din Craiova,
împreunã cu care a participat la
numeroase expoziþii ºi saloane de
fotografie. A trecut în nefiinþã pe 20
decembrie 2016, lãsând în urmã o
colecþie importantã de fotografii.

MAGDA BRATU

Teatrul Naþional din Craiova
(TNC) anunþã cã, din cauza unor
probleme tehnice, premiera specta-
colului „Fete” va fi amânatã. Astfel,
biletele achiziþionate pentru specta-
colele din 17 ºi 18 februarie se re-
programeazã pe 24 februarie, ora
17.00, iar biletele achiziþionate pen-

tru spectacolul din 24 februarie, ora
19.00, se reprogrameazã în aceeaºi
zi, de la ora 20.00. „În cazul în care
doriþi returnarea contravalorii bilete-
lor ori schimbarea lor cu altele, la un
alt spectacol, vã aºteptãm la Agenþia
teatralã (tel. 0251.413.677)”, se pre-
cizeazã într-un comunicat de presã
al teatrului.

Spectacolul „Fete” este realizat
dupã un colaj de texte de Moliere, în
regia Andreei Ciocîrlan – câºtigãtoa-
rea Marelui Premiu pentru regie la
prima ediþie a Festivalului Interna-
þional al Tinerilor Regizori „Thea-
ter Networking Talents”, organizatã
de Naþionalul craiovean în perioada
28 iunie – 1 iulie 2017. „Fete” îi are
în distribuþie pe Claudiu Mihail, Vlad
Udrescu, Constantin Cicort, Raluca
Pãun, Iulia Colan, Geni Macsim,
George Adrian, Angel Rababoc, Cã-
tãlin Miculeasa, Romaniþa Ionescu,

Eugen Titu ºi Cãtãlin Vieru. Sceno-
grafia este realizatã de Lia Dogaru.

«Orice eveniment al vieþii se trans-
formã într-un motiv de a petrece.
Tot ce ne dorim este o continuã sãr-
bãtoare care sã ne hrãneascã iluzia
cã nu suntem singuri ºi cã aici, în
lumea asta, ne distrãm de minune în
pofida a orice. Fie cã a fost privitã
cu cinism ºi ironie, fie cã a fost po-
etizatã în chip bucolic, fie cã a fost
o frescã grotescã a unei anumite
societãþi, tema carnavalescului n-a
lipsit din nici o perioadã istoricã.
„Fete” este un spectacol care urmã-
reºte sã redea, prin intermediul unui
colaj de comedii moliereºti, nu nu-
mai vertijul bucuriei imediate ºi su-
perficiale, ci ºi niºte caractere vicia-
te de imposturã ºi fascinante prin
stringenta lor actualitate», precizea-
zã reprezentanþii TNC.

MAGDA BRATU

Intrãm într-o perioadã fascinantã,
punctatã de mai noua Valentine’s Day ºi
tradiþionala sãrbãtoare Dragobete.
Fãurar, ca punte spre primãvarã, este
asociat iubirii împãrtãºite. În tradiþiile
autohtone dar ºi în culturile altor þãri,
luna februarie reprezintã celebrarea
sentimentelor de dragoste, iubire ºi
puritate.

Biblioteca Judeþeanã “Alexandru ºi
Aristia Aman” celebreazã dragostea prin
organizarea unei expoziþii diverse.
Începând cu data de 14 februarie ºi
pânã la finalul lunii în curs, cititorii ºi
utilizatorii bibliotecii vor putea vizita
expoziþia de cãrþi ºi DVD-uri cu titlul
„Mereu actualã… dragostea!”.

Menirea expoziþiei constã în diversifi-
carea ºi popularizarea colecþiilor bibliote-
cii. Pentru iubitorii de frumos ºi puritate,
au fost selectate titluri consacrate din
literaturile românã ºi europeanã dar ºi
ecranizãri celebre, dupã cum urmeazã:

„Mereu actualã… dragostea!” - expoziþie de cãrþi
ºi DVD-uri, la Biblioteca Judeþeanã

• “Corespondenþa dintre Mihai
Eminescu ºi Veronica Micle”, inclusiv o
ediþie din anul 1912 [Minar Octav,
“Cum a iubit Eminescu – pagini intime
(amintiri, scrisori ºi poezii inedite”),
Librãria Nouã, Bucureºti].

• Dominique Simonnet, “Cea mai
frumoasã istorie a iubirii”, Bucureºti,
Editura Paralelea 45, 2004.

• Petru Romoºan, “100 din cele mai
frumoase poeme de dragoste ale
românilor”, Bucureºti, Editura Ompa-
nia, 2003.

• Cristian Bãdiliþã, “Fatã frumoasã:
Poeme de dragoste ºi amor”, ediþie
unicat, Curtea de Argeº, 2013.

• “Din poezia de dragoste a lumii”,
traducere, antalogare si prefaþã de Maria
Banuº, Bucureºti, Editura pentru
iteraturã Universalã, 1965.

• Jane Austen, “Mândrie ºi prejude-
catã”, Bucureºti, Editura Leda, 2008,
alãturi de ecranizarea omonimã din

2005, cu Keira Knightley în rolul
principal.

• Tennessee Williams, “Un tramvai
numit dorinþã”, Trandafirul tatuat,
Pisica pe acoperiºul fierbinte, Noaptea
iguanei, Bucureºti, Editura Art, 2010,
alãturi de ecranizarea omonimã din
1951, cu actorii Vivien Leigh ºi Marlon
Brando.

• Margaret Mitchell, “Pe aripile
vântului”, Craiova, Editura Tribuna,
1992,  alãturi de ecranizarea omonimã
din 1939, cu actorii Vivien Leigh ºi
Clark Gable.

• Truman Capote, “Breakfast at
Tiffany’s”, New York, The Modern
Library, 1994, alãturi de ecranizarea
omonimã din 1961, cu actriþa Audrey
Hepburn.

Expoziþia va fi organizatã în cadrul
Salonului Expoziþional.

Biroul de Presã
Biblioteca Judeþeanã

“Alexandru ºi Aristia Aman”
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MIERCURI - 14 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 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
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 Zon@ IT

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo

08:00 D'ale lu' Miticã (R)

09:00 Preþul trãdãrii (R)

2015, Coreea de Sud, Istoric

10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)

11:00 Pescar hoinar (R)

11:30 Teleshopping

11:50 Documentar 360° Geo

(R)

12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

13:00 Telejurnal TVR 2

13:40 Cultura minoritãþilor

14:10 Jocurile Olimpice de

iarnã Pyeongchang 2018 (R)

16:10 MotorVlog (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 Ce-ºi doresc femeile

2000, SUA, Comedie,

Romantic

22:20 Onoare ºi respect

2006, Italia, Dramã

00:10 Destine ca-n filme

TVR 2

07:45 Viespea verde
09:45 Spiritul din cochilie
11:30 În sãlbãticie
12:50 Jasper Jones
14:35 Monºtri pe roþi
16:20 Fargo
18:05 Pasagerii
20:00 Transformers: Ultimul

cavaler
22:35 Aici, acum
23:40 Templierii
00:35 Tovarãºul miliþian

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 Ferma vedetelor
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 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 nopþii (R)

07:00 Visul unui campion (R)

09:00 Ce spun românii (R)

10:15 La bloc (R)

12:30 Poliþist sub acoperire (R)

14:30 Puterea credinþei (R)

16:30 Pãsãri libere

18:15 La bloc

20:30 Obligat sã ucidã

22:30 44 minute

00:15 Obligat sã ucidã (R)

02:15 Cine A.M.

06:45 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 Iubitul ideal
2014, SUA, Familie
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
23:30 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
02:45 Acces direct (R)
04:15 Iubitul ideal (R)
2014, SUA, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
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 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Dramã
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 Cu lumea-n cap (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 gãteþte mai

bine
20:30 Vânzãtorii de diamante
2000, SUA, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro

09:00 Marea Þãcãnealã

10:00 ªtiri Sport.ro

10:45 Ora exactã în sport

12:30 Teleshopping

14:00 Ora exactã în sport (R)

16:00 Marea Þãcãnealã

17:00 Familia Bundy

18:00 M.A.S.H.

19:00 Marea Þãcãnealã

20:00 Familia Bundy

21:30 Reºedinþa Goldberg

22:00 Marea Þãcãnealã

23:00 1000 de întâmplãri

mortale

00:00 ªtiri Sport.ro

01:00 Ora exactã în sport (R)

03:00 La bloc

03:30 La bloc

04:00 La bloc

04:30 La bloc

05:00 Ora exacta in sport (R)

PRO X

JOI - 15 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tãi
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:00 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:00 Banii tãi (R)
01:30 România 9 (R)
02:50 Discover Romania

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo
08:00 Gala Umorului (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Euromaxx
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo

(R)
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 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
22:10 Onoare ºi respect
2006, Italia, Dramã
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Ieri-Azi-Mâine
01:55 Onoare ºi respect (R)

TVR 2

07:45 Monºtri pe roþi
09:30 Transformers: Ultimul

cavaler
12:00 Planeta comorilor
13:35 Sieranevada
16:25 Partenere pentru Mike ºi

Dave
18:05 Grãdina de bronz
19:00 Experienþele unei escorte
19:25 Experienþele unei escorte
20:00 Trecutul lui Mary
21:45 Revista Rolling Stone
23:50 Molly Hartley: Exorciza-

rea
01:25 Echipa de tâlhari
02:45 127 de ore

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
22:00 Fotbal UEL: FCSB - Lazio
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:30 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 noptii
22:00 Iubirea ascunsã
2008, Turcia, Romantic,

Dragoste
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)

09:15 Ce spun românii (R)

10:30 La bloc (R)

12:45 Puterea credinþei (R)

14:45 Pãsãri libere (R)

16:30 Luna de miere

18:15 La bloc

20:30 Casa de sticlã

22:45 Singuraticul

00:30 Casa de sticlã (R)

02:30 Cine A.M.

05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Rolul vieþii
2013, SUA, Familie, Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Propunere indecentã
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
23:00 Xtra Night Show
01:00 Propunere indecentã (R)
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
02:45 Acces direct (R)
04:15 Rolul vieþii (R)
2013, SUA, Familie, Romantic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
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 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Chef Dezbrãcatu’ (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Sãptãmâna nebunilor
1971, Romania, Aventuri, Istoric
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro

08:30 UEFA Futsal Euro 2018,

Franta – Azerbaijan

10:00 ªtiri Sport.ro

10:15 Ora exactã în sport

11:15 Apropo TV

12:15 ªtiri Sport.ro

13:00 UEFA Futsal Euro 2018,

România – Ucraina

14:00 ªtiri Sport.ro

16:00 Marea Þãcãnealã

17:00 Familia Bundy

18:00 M.A.S.H.

19:00 UEFA Futsal Euro 2018,

Kazakhstan - Rusia

20:30 Familia Bundy

21:30 Reºedinþa Goldberg

21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Italia - Slovenia

23:00 “ Faceþi jocurile “ Poker

ep.14

00:00 ªtiri Sport.ro

01:00 Ora exactã în sport (R)

03:00 La bloc

PRO X
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Bîrca, cu se-

diul în localitatea Bîrca, strada Mihai
Viteazu, numãrul 257, judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea funcþiei
publice vacante de: inspector, clasa I,
grad profesional asistent, Serviciul
Public Comunitar pentru Evidenþa Per-
soanelor Bîrca, 1 post. Concursul se
va desfãºura la sediul Primãriei Comu-
nei Bîrca, în localitatea Bîrca, strada
Mihai Viteazu, numãrul 257, judeþul
Dolj, astfel: -Proba scrisã în data de
19.03.2018, ora 10.00; -Proba interviu
se anunþã dupã susþinerea probei scri-
se. Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã sau stu-
dii superioare de lungã duratã, absol-
vite cu diplomã de licenþã sau echiva-
lentã; -vechime în specialitatea studii-
lor conform art.57 din Lg.188/1999, pri-
vind Statutul funcþionarilor publici:
minim 1 an. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în ter-
men de 20 zile de la publicarea anun-
þului în Monitorul Oficial, Partea a III-
a, la sediul Primãriei Comunei Bîrca.
Relaþii suplimentare ºi coordonatele
de contact pentru depunerea dosa-
relor de concurs: la sediul Primãriei
Comunei Bîrca, localitatea Bîrca, str.
Mihai Viteazu, nr. 257, judeþul Dolj.
Persoanã de contact: Dinuþ Claudia
Codruþa- referent, clasa III, grad su-
perior, telefon / fax: 0251.356.214, e-
mail: primaria.birca@cjdolj.ro.

Comuna Teslui judeþul Dolj, anun-
þã cã se va organiza procedura licitaþiei
prin negociere directã privind concesi-
onarea luciu de apã Balta Teslui, am-
plasatã în extravilanul localitãþii. Docu-
mentaþia de atribuire se aflã la sediul
primãriei. Data limitã de depunere a
ofertelor este 14.03.2018, ora 10.00,
ºedinþa de deschidere va avea loc pe
data de 15.03.2018, ora 10.30. Pentru
mai multe informaþii sunaþi la numãrul
de telefon: 0251/ 456.606.

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.

Titularul proiectului:  S.C. WHIDAD
SRL anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: CON-
STRUCÞIE SPAÞIU COMERCIAL ªI LO-
CUINÞE COLECTIVE P+4 propus a fi
amplasat în Craiova, str. Bãtrânilor nr.
20. Informaþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul S:C: WHI-
DAD SRL din Craiova, str. Împãratul Tra-
ian, nr. 93, 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.

SC ARTICUS COMPLEX SRL prin
Cercel Claudiu Gabriel, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire 2 sãli festivitãþi cu
spaþii cazare P+1E parþial ºi împrejmui-
re teren”, propus a fi amplasat în co-
muna Gherceºti, Sat Gherceºti, T41,
P14, 15, 15/1, judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului  Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr.1, ºi la sediul SC ARTICUS COMPLEX
SRL din oraº Balº, str.N.Bãlcescu, nr.53,
Olt în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30 ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, str.Petru Rareº,
nr.1, fax 0251.419.035, email: office-
@apmdj.anpm.ro.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

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

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

VÂNZÃRI
CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
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.

Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 0748/542.454.
Vând casã Craiova, 5
camere, încãlzire cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã sau schimb
cu apartament 3 ca-
mere parter sau etaj 1.
Telefon: 0730/504.515.
Vând casã netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.

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.
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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 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

Vând sau colaborez cu
un teren în vatra satu-
lui, pentru înfiinþarea
unei pepiniere pomico-
le, viticole, crescãtorie
de fazani, gîºte ºi curci.
Telefon: 0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru fã-
cut la 10 km de Craio-
va sau schimb cu gar-
sonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr dicþionar
enciclopedic volu-
mul I – 1962. Tele-
fon: 0251/548.870.

CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr MATIZ, an
fabricaþie 2004-
2008, cu GPL. Ofer
maxim 3000 lei. Te-
lefon: 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.
Vând scaun scoicã
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.

Vînd plãci ondulate az-
bociment 1,20x 1,40 m
refolosibile 6 lei / buc.
Telefon: 0771/518.063;
0351/437.955.
Vând loc de veci cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/3
locuri fixe, piele ecolo-
gicã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.

Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broascã
de închidere, Giurgiu-
vele vopsite ºi cu gea-
muri cu douã, trei ca-
nate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor mare
100 lei, maºinã de cu-
sut Ileana, 4 gropi su-
prapuse Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Telefon:
0351/459.314; 0770/
354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigori-
ficã. Telefon: 0748/
408.819.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Miercuri, 14 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  cu sediul în muni-
cipiul Calafat, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, jude-
þul Dolj, titular al Planului de Mobilitate Urbanã
Durabilã al municipiului Calafat, anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a avi-
zului de mediu pentru planul menþionat ºi declan-
ºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã la
sediul PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Strada Tu-
dor 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 þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare 380
V, arbore motor 1,6. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã grena
pt pat ºi 2 pt. fotolii nefo-
losite – 120 lei, covor
persan 220x 210, 2 apo-
metre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100 lei,
masã extensibilã - 100
lei, scoarþã – 100 lei.
Telefon: 0770/298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calori-
fer de fontã folosit. Te-
lefon: 0720/231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.

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

PIERDERI
PIERDUT carnet de
student eliberat de
UMF Craiova pe nu-
mele Murtaza Claudia-
Florina. Se declarã nul.
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Alb-albaºtrii sub lupã

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.
CSMP Iaºi – FC Botoºani 1-0
A marcat: Andrei Cristea 53.

Chiajna – Dinamo 3-4
Au marcat: Bumba 69, Bud 73, A. Marc 71 / Nemec 47, Salomao 58,

Torje 71, D. Popa 78.

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. Dinamo 24 11 5 8 37-27 38
7. Botoºani 24 10 6 8 26-24 36
8. CSMP Iaºi 24 10 6 8 32-29 36
9. Voluntari 24 7 7 10 23-31 28
10. ACS Poli 24 6 8 10 20-34 26
11. Chiajna 24 7 3 14 32-35 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

Mitrovic – A scãpat fãrã gol
pentru prima datã într-un meci în
poarta Universitãþii. Nu e de ajuns
pentru a afirmã cã este o soluþie
bunã. Nu a avut mingi grele de
apãrat. Cea mai mare ocazie a oas-
peþilor, capul lui Obsivac, i-a adus
mingea chiar în braþe. A mai
respins în corner un ºut de la dis-
tanþã, la care putea prinde mingea.
Pe final a îngheþat tribunele cu o
degajare proastã, în stil Calancea.

R. Popa – O surprizã plãcutã
în meciul cu Sepsi, a avut
o evoluþie bunã. Nu s-a
confruntat însã cu adver-
sari de clasã, contraatacu-
rile oaspeþilor fiind rezol-
vate cu precãdere de în-
chizãtori. Nici nu-ºi asu-
mã prea multe riscuri pe
construcþie, nu creezã su-
perioritate, ceea ce este
obligatoriu într-un meci
cu o echipã care se apãrã
supranumeric.

Kelic – Nu a avut pro-
bleme, o prestaþie sigurã,
a luat un galben pentru cã
s-a enervat ºi ºi-a bruscat
un adversar la o fazã fixã.

Tiago Ferreira – Evo-
luþie bunã, a fost penali-
zat aiurea cu cartonaº gal-
ben, pentru un duel umãr
la umãr. A avut o loviturã
bunã de cap la un corner,
în repriza a doua, dar aºteptãm ºi
primul sãu gol din astfel de faze,
fiindcã are deocamdatã numai unul
în poarta proprie.

Martic – Un meci mai discret din
partea sa, n-a mai avut învãluirile ºi
centrãrile cu care ne-a obiºnuit.

Mateiu – Probabil cel mai bun
jucãtor al ªtiinþei în meciul cu
Sepsi. Pe lângã determinarea ºi tra-
valiul de la centrul terenului, a mai
apãrut ºi la finalizare în câteva rân-
duri, o datã chiar foarte periculos,
dar Râmniceanu a apãrat lovitura
sa de cap. Pânã ºi la gol a fost pe
traiectoria mingii trimise de Gus-

S-a stabilit programul ultimei
etape a sezonului regulat, iar Uni-
versitatea Craiova va juca pe teren
propriu, vineri, 23 februarie, de la
ora 20.45, cu ACS Poli Timiºoara.
În penultima etapã, alb-albaºtrii vor
evolua în deplasare, cu FC Volun-
tari, vineri, 16 februarie, de la ora
20.45. Celelalte meciuri ale etapei
a 26-a din Liga I se or disputa dupã

urmãtorul program: sâmbãtã, 24
februarie, ora 19.45, FC Botoºani
– Gaz Metan Mediaº, CSM Poli Iaºi
– FC Viitorul ºi Astra Giurgiu –
Dinamo Bucureºti; duminicã, 25
februarie, ora 18, Juventus Bucu-
reºti – CFR Cluj, ora 20.45, FCSB
– Sepsi Sf Gheorghe, luni, 26 fe-
bruarie, ora 17.30 Concordia Chiaj-
na – FC Voluntari.

Meciul Craiova – TMeciul Craiova – TMeciul Craiova – TMeciul Craiova – TMeciul Craiova – Timiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoaraimiºoara
deschide ultima etapãdeschide ultima etapãdeschide ultima etapãdeschide ultima etapãdeschide ultima etapã

SCM Craiova o va întâlni în sferturile Cupei EHF
pe Lada Togliatti,  formaþia din Rusia fiind cotatã

cu prima ºansã la câºtigarea trofeului

Ghinion la tragerea la sorþi de la
Viena pentru echipa femininã de
handbal a Craiovei, care va întâlni
vicecampioana  Rusiei, Lada To-
gliatti, în sferturile de finalã ale
Cupei EHF. Meciul tur este pro-
gramat la Craiova, pe 3 sau 4 mar-
tie, iar returul în deplasare, pe 10
sau 11 martie. S-a stabilit ºi þinta-
rul semifinalelor competiþiei, iar
SCM Craiova, dacã va trece de
Lada, ar juca în semifinale cu câº-
tigãtoarea sfertului dintre HC Za-
lãu ºi Kastamonu (Turcia). Echipa
lui Tadici a avut noroc la tragerea
la sorþi, nimerind practic cel mai
accesibil adversar dintre capii de
serie. În celelalte meciuri din sfer-
turile de finalã ase vor întâni: Vi-
borg – Larvik ºi Brest – Kristian-
sand. Aºadar, SCM Craiova, care
a eliminat în play-off formaþia ma-
ghiarã Debrecen ºi s-a clasat pe

locul 2 în grupã, dupã Brest ºi îna-
intea echipelor Kuban Krasnodar ºi
Randers, se va duela cu principala
favoritã la câºtigarea actualei ediþii
a Cupei EHF. Lada Togliatti le-a
eliminat în play-off-ul competiþiei
pe franþuzoaicele de la Besancon,
iar apoi a câºtigat grupa din care
au mai fãcut parte: Kristiansand,
Issy Paris ºi Copenhaga. Va fi ºi o
deplasare lungã pentru Florianu ºi
compania, de la Craiova ºi pânã la
Togliatti fiind nu mai puþin de 2.500
de kilometri.

Lada este dublã câºtigãtoare
a Cupei EHF ºi are în lot
golghetera competiþiei

Echipa antrenatã de Levon Ako-
pian a pierdut doar douã meciuri
în actualul sezon, unul în Cupa
EHF, în faþa lui Kristiansand, altul
în campionatul intern, contra ce-

lor de la Astrahanocika, ambele în
deplasare. În Superliga din Rusia,
Lada este pe locul 2, la numai douã
puncte de liderul Rostov, echipã
aflatã în grupã cu CSM Bucureºti
în Champions League, pe care însã
Lada a învins-o clar pe teren pro-
priu, scor 31-24. Va fi a al doilea
duel al echipei lui Bogdan Burcea
cu o echipã din Rusia, dupã dubla
din grupe cu formaþia lui Trefilov,
Kuban Krasnodar. Aceasta a fost
învinsã de Lada în meciul din cam-
pionat, la 5 goluri diferenþã, chiar
pe teren propriu. „Am picat poate
cu cel mai dificil adversar, dar ne
vom juca ºansa, aºa cum am fã-
cut-o în toate meciurile” a fost pri-
ma reacþie a lui Bogdan Burcea
dupã tragerea la sorþi. Lada are în
lot 3 jucãtoare ale naþionalei Ru-
siei, iar starul echipei este coordo-
natorul Daria Dmitrieva, care a
marcat 46 de goluri în actuala edi-
þie a Cupei EHF, fiind golghetera
competiþiei. De asemenea, porta-
rul Elena Utkina ºi interul stânga
Polina Vedekina au fãcut parte din

echipa Rusiei la ultimul Mondial.
Ca palmares, Lada Togliatti a câº-
tigat de douã ori Cupa EHF, în
2012 ºi 2014, ºi Cupa Cupelor, în
2002, în douã dintre finale învin-

gând echipe din România: Oltchim
în 2002 ºi HC Zalãu în 2012. A ju-
cat ºi finala Ligii Campionilor în
2007, dar a pierdut-o în faþa dane-
zelor de la Slagelse.

tavo ºi l-a pãcãlit pe Râmniceanu.
A fost faultat dur, la intimidare, în
primele minute, nu s-a speriat, dar
arbitrul nu a acordat galben, încu-
rajând astfel din start jocul surprin-
zãtor de agresiv al oaspeþilor. Pã-
cat cã a primit galben ºi va lipsi la
Voluntari.

Zlatinski – Nu a fãcut un meci
rãu, dar nici nu a adus un plus evi-
dent. Mai discret ca de obicei. Pã-
cat cã nu s-a abþinut de la vocife-
rãri ºi a mai încasat un galben.

Briceag – Unul dintre cei mai
contestaþi jucãtori dupã primele
douã etape, în care a jucat pe douã
posturi diferite. Acum, ca ºi preþ
de câteva minute la Dinamo, a evo-
luat în bandã, pe locul lui Bancu.
Multe gafe, la fel ca în ªtefan cel
Mare, este ºocantã oferta de la
Ludogoreþ, dacã este realã, ar tre-
bui acceptatã imediat. Unde sunt
vremurile în care Briceag evolua
impecabil, ºi pe picior invers, în
banda dreaptã?

Gustavo – Un început de an bun
pentru brazilian, care a marcat în
ambele jocuri de pânã acum, de fie-

care datã din fazã fixã. Nu a fãcut
un joc deosebit, dar este eficient,
este golgheterul echipei, este jucã-
torul care a evoluat cel mai mult în
mandatul lui Mangia.

Mitriþã – A încercat multe, a reu-
ºit foarte puþin. Driblingurile sale s-
au pierdut în desiºul creat de Nea-
goe. A scos totuºi lovitura liberã din
care s-a marcat. Inexplicabilã re-
acþia de nemulþumire ulterioarã
schimbãrii. Se vedea cã nu mai are
combustibil pentru final, aºa cum

s-a întâmplat ºi la Dinamo.
Bãluþã – La fel ca în ca-

zul lui Mitriþã, a fost anihilat
de oamenii lui Neagoe. Un
ºut pe lângã poartã în debu-
tul jocului ºi o pasã pentru
Bãrbuþ în prelungiri, cam atât
de notat în contul sãu.

Burlacu – Deºi a avut
câteva realizãri, a fost ener-
vant de indolent în câteva
faze, în special în jocul fãrã
minge, a asistat practic la
câteva plecãri pe contraatac
ale adversarilor fãrã reacþie.
Deºi era cel mai proaspãt,
nu a fost deloc agresiv pe
tranziþia negativã ºi a ºi pier-
dut douã mingi aiurea. Tre-
buia sã se acorde penalty
când Viera l-a secerat pe li-
nia de 6 metri, a mai scos ºi
un fault în margine. Se aº-
teaptã însã mai mult de la

el, mai ales cã a avut un cantona-
ment reuºit.

Bãrbuþ – A pãrut evident deza-
mãgit cã el a fost cel sacrificat la
revenirea lui Bãluþã, dar în loc sã
fie ºi mai motivat, a intrat pe cãl-
câie, fãrã vlagã, nu a contat în joc.
A ratat ºi ocazia din final, la cen-
trarea lui Bãluþã. Din pãcate, Man-
gia nu a fãcut a treia schimbare,
care ar fi fost necesarã, atât pen-
tru ca o rezervã sã simtã cã nu s-a
încãlzit degeaba, dar ºi pentru ca
echipa sã aibã un moment de respi-
ro, pe final, când se strãduia sã
pãstreze mingea ºi rezultatul.
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