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- De când a ajuns director,
Popescu nu mai vrea osciorul,
vrea “ciolanul”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Târgul de laTârgul de laTârgul de laTârgul de laTârgul de la

Mârºani va fiMârºani va fiMârºani va fiMârºani va fiMârºani va fi
reabilitat cureabilitat cureabilitat cureabilitat cureabilitat cu
80.000 de euro80.000 de euro80.000 de euro80.000 de euro80.000 de euro

Una dintre cele mai importante
pieþe agroalimentare din judeþ, târ-
gul de la Mârºani, va fi reabilitatã
în totalitate, prin intermediul unei
finanþãri accesate în cadrul Gru-
pului de Acþiune Localã (GAL) Jiu-
Romanaþi. Aproximativ 80.000 de
euro vor fi investiþi astfel încât târ-
gul în care sute de agricultori din
zonã îºi vând produsele, în fiecare
zi de marþi, sã capete o nouã înfãþi-
ºare. Autoritãþile spun cã era ab-
solutã nevoie de o asemenea moder-
nizare, dat fiind faptul cã locuitorii
din Mârºani produc anual mii de
tone de cartofi ºi varzã, iar mulþi
recurg la comercializarea produ-
selor pe plan local.
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ªi Netanyahuªi Netanyahuªi Netanyahuªi Netanyahuªi Netanyahu
are probleme!are probleme!are probleme!are probleme!are probleme!

Premierul israelian, Benjamin
Netanyahu, a confirmat într-o alo-
cuþiune televizatã cã poliþia israe-
lianã a solicitat marþi, 13 februa-
rie a.c., Parchetului General, incul-
parea sa pentru fapte de corupþie,
fraude ºi abuz de încredere, cla-
mând nevinovãþia sa. Aceastã soli-
citare „n-are nicio valoare juridicã
într-o þarã democratã”, a spus Ben-
jamin Netanyahu, care a respins
toate acuzaþiile poliþiei, completând
cu afirmaþia cã 50% din recoman-
dãrile poliþiei nu sunt urmate în
justiþie. El a mai spus cã nu îl preo-
cupã decât viitorul þãrii. De partea
cealaltã, poliþia opineazã cã existã
suficiente probe, dupã investigaþii
prelungite, contra actualului prim-
ministru, pentru a fi inculpat, în-
trucât ar fi acceptat mitã ºi a comis
fraude ºi abuz de încredere.
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Poliþia Localã Craiova s-a dotat cu dispozitive noi. Zece camere miniaturale
de înregistrare audio-video (body-cam) au intrat, de ieri, în funcþiune, urmând
sã fie folosite de poliþiºtii locali cu atribuþii de circulaþie rutierã, care vor înre-
gistra, astfel, discuþia cu ºoferii opriþi. Oamenii legii spun cã acestea le vor fi de
un real ajutor în munca lor, întrucât imaginile pot fi utilizate în instanþã ºi au fost
repartizate pe circulaþie rutierã tocmai pentru cã aici sunt cele mai multe con-
travenþii constatate, dar, evident, ºi cele mai multe contestaþii. Pe de altã par-
te, ºi cei care le utilizeazã vor fi mai atenþi la comportamentul lor, pentru cã nu
se poate interveni în nici un fel asupra înregistrãrii. Acesta este doar începutul,
spun autoritãþile, întrucât în perioada urmãtoare cu astfel de body-cam-uri vor
fi dotaþi ºi poliþiºtii locali cu atribuþii în domeniul ordinii publice. 44444 EV
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Teodorovici, în luptã cu plicurile
care pleacã cãtre contribuabili:
Cheltuiala asta sã disparã

Ministrul Finanþelor, Eugen
Teodorovici, a declarat, ieri, cã
Fiscul cheltuieºte anual zece
milioane de euro pe plicurile pe
care le trimite contribuabililor,
adãugând cã se discutã un set
de propuneri la nivelul Guver-
nului pentru a evita o astfel de
cheltuialã.

„Vã dau un exemplu aºa, ca
timp de cheltuialã care trebuie
sã disparã urgent din zona
publicã. Fiscul ºtiþi cã trimite
acele plicuri cãtre contribua-
bili. Cheltuiala anualã pe
aceastã zonã este undeva la 10
milioane de euro. Un total
nejustificat. Adicã putem sã
aplicãm aici clar o mãsurã care
sã ducã la evitarea trimiterii
prin poºtã a acestor plicuri, pe
care de foarte multe ori, cei
care sunt vizaþi nu le ridicã de
la Poºtã. Noi emitem, dar ei nu
ridicã ºi atunci este un exem-
plu mic, dar cumulat cu altele,
veþi vedea cã sumele sunt foarte
mari”, a susþinut Teodorovici,
la Parlament.

Ministrul de Finanþe a
precizat cã va analiza ce se
poate face pentru ca toþi
contribuabilii sã poatã comuni-
ca online cu Fiscul. „Va fi un
set de propuneri, îl discutãm la
nivelul conducerii Guvernului
ºi vom comunica public toate
aceste mãsuri. Cei care spuneþi
cã nu au (Internet – n.r.), eu
am urmãtoarea abordare,
repet, suntem în secolul XXI,
într-un an destul de avansat.
Nu putem sã þinem o þarã pe
loc pentru unii sau alþii. Vom
vedea pentru fiecare zonã în
parte ce se poate face la nivelul
administraþiei centrale ºi
locale, pentru ca toþi cei care
sunt contribuabili sã aibã acces
sã poatã sã comunice online
cel puþin cu zona de Fisc. (…)
O sã vedeþi cã soluþiile vor fi ºi
pentru zonele din vârful
muntelui. O sã vedeþi cât de
frumos le aºezãm în practicã”,
a adãugat Eugen Teodorovici.
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Senatul a adoptat, în calitate
de for decizional, douã proiec-
te legislative de modificare a
Legii nr.47/1992 privind orga-
nizarea ºi funcþionarea CCR,
care prevãd modul de alegere a
judecãtorilor ºi faptul cã aceº-
tia pot fi reþinuþi, arestaþi sau per-
cheziþionaþi doar cu încuviinþa-
rea plenului Curþii. „Judecãtorii
CCR nu pot fi urmãriþi penal,
reþinuþi, arestaþi sau percheziþi-
onaþi sau trimiºi în judecatã pe-
nalã decât cu încuviinþarea ple-
nului Curþii Constituþionale, la
cererea ministrului Justiþiei, se-
sizat de procurorul general al
Parchetului de pe lângã ÎCCJ.
Încuviinþarea se dã cu votul a
douã treimi din numãrul jude-
cãtorilor CCR, dupã ascultarea judecãtorului în
cauzã”, potrivit proiectului de modificare a Le-
gii nr.47/1992 privind organizarea ºi funcþiona-
rea Curþii Constituþionale, iniþiat de deputatul
Minoritãþilor, Adnagi Slavoliub.

Proiectul prevede cã pentru infracþiuni sã-
vârºite de judecãtorii CCR, urmãrirea penalã ºi
trimiterea în judecatã se face numai de cãtre
Parchetul de pe lângã de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie (PÎCCJ), iar competenþa
de judecatã aparþine Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie (ÎCCJ). „În caz de infracþiune flagran-
tã, judecãtorii CCR pot fi reþinuþi ºi supuºi per-
cheziþiei, ministrul justiþiei informându-l de în-
datã pe preºedintele CCR ºi solicitând, dacã este
cazul, încuviinþarea Curþii pentru urmãrirea pe-
nalã ºi arestare”, se aratã în proiectul de lege.

Judecãtorul trimis în judecatã penalã poate
fi suspendat prin decizia plenului CCR adoptatã
cu votul a douã treimi din membrii CCR. În
cazul unei decizii de achitare, suspendarea în-

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat, ieri, înainte de
ºedinþa Comitetului Executiv PSD,
cã va propune convocarea unui
congres extraordinar în martie,
dorind redefinirea ºi relansarea pro-
gramului de guvernare. Dragnea a
precizat cã va cere ºi un vot de
reconfirmare în funcþia de preºe-
dinte PSD.

“Voi propune în CEx convoca-
rea unui Congres extraordinar.
Asistãm de o perioadã bunã de
timp la dezbateri în societatea ro-
mâneascã care este plinã de tur-
bulenþe, dezbateri în domeniul jus-
tiþiei, fiscalitãþii, educaþiei ºi PSD
trebuie sã aibã o poziþie bine defi-
nitã. Vreau sã redefinim ºi sã re-
lansãm programul de guvernare.
Vreau sã eliberãm societatea româ-
neascã de presiuni nedemocratice
ºi ilegitime. Vreau sã angajãm PSD
în cel mai ambiþios program de
dezvoltare din istoria României”, a
afirmat liderul PSD.

Întrebat dacã în cadrul congre-
sului va cere un vot de reconfir-
mare ca preºedinte al partidului,
Dragnea a rãspuns: “Categoric da”.
“Azi definim o comisie de organi-
zare a congresului, dacã e cazul,
ºi o comisie pentru modificarea
statutului. Principalul motiv pen-
tru care vreau sã fac acest Con-
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ceteazã, iar în cazul unei decizii definitive de
condamnare, mandatul de judecãtor al Curþii
înceteazã de drept, potrivit sursei citate. Jude-
cãtorul care a fost numit pentru restul de man-
dat al unui alt judecãtor va putea fi numit, la
reînnoirea Curþii Constituþionale, pentru un man-
dat complet de 9 ani, potrivit unui amendament
propus în Comisia Juridicã a Camerei Deputaþi-
lor de deputatul PSD Florin Iordache ºi adoptat
de aleºi. „Dupã încetarea mandatului ca urmare
a expirãrii termenului pentru care a fost numit,
judecãtorul Curþii Constituþionale poate opta pen-
tru intrarea în avocaturã sau notariat, fãrã exa-
men”, mai prevede proiectul de lege.

Legea adoptatã aduce modificãri ºi în ceea
priveºte calcularea pensiei judecãtorilor CCR.
„Judecãtorii Curþii Constituþionale cu o vechi-
me în activitatea juridicã sau în învãþãmântul
juridic superior de cel puþin 25 de ani, indife-
rent de vârstã ºi de data pensionãrii, beneficia-
zã, la cerere, de pensie de serviciu egalã cu 80%

din baza de calcul reprezentatã
de indemnizaþia de încadrare bru-
tã lunarã ºi sporurile avute. Pen-
tru fiecare an care depãºeºte ve-
chimea menþionatã, la cuantu-
mul pensiei se adaugã câte 1%
din baza de calcul, fãrã a o pu-
tea depãºi. Pensia astfel stabili-
tã se actualizeazã în raport cu
indemnizaþia de încadrare bru-
tã lunarã ºi sporurile aferente
ale judecãtorilor Curþii Consti-
tuþionale”, potrivit sursei cita-
te. Pensia de serviciu a judecã-
torilor CCR poate fi cumulatã cu
orice venituri realizate.

La încetarea mandatului, ca
urmare a expirãrii termenului
acestuia sau a imposibilitãþii
exercitãrii sale din motive de

sãnãtate, judecãtorii Curþii Constituþionale be-
neficiazã de o sumã egalã cu indemnizaþia netã
de 6 luni de activitate, se mai aratã în proiec-
tul de lege.

Senatorii au adoptat acest proiect de lege
în ºedinþa de miercuri cu 81 de voturi „pen-
tru”, 19 „împotrivã ºi 4 abþineri. De aseme-
nea, Senatul a adoptat ºi proiectul de modifi-
care a legii CCR, iniþiatã de deputatul PSD,
Eugen Nicolicea, cu 93 de voturi „pentru” ºi
11 „împotrivã”.

Acesta vizeazã modificarea alin.(4) al art.5
din actul normativ ºi prevede, în forma propu-
sã plenului Senatului de Comisia juridicã, cã fie-
care Camerã a Parlamentului numeºte la pro-
punerea Biroului permanent ºi pe baza recoman-
dãrii Comisiei juridice, în calitate de membru al
Curþii Constituþionale, persoana care a întrunit
votul majoritãþii membrilor prezenþi. Actul nor-
mativ a fost adoptat tacit de Camera Deputaþi-
lor în 28 iunie 2016.

Dragnea propune congres extraordinar al PSD în martie
gres este cã este cadrul cel mai bun
ca ºi cei care au fãcut ºi transmis
scrisori sã vinã sã le dezvolte”, a
completat preºedintele PSD.

Preºedintele PSD Liviu Dragnea:
În CExN vor fi propuneri privind

încetarea activitãþii unor
secretari de stat

Liderul PSD Liviu Dragnea a
anunþat, ieri, înaintea CExN al PSD,
cã în cadrul ºedinþei se vor face
propuneri privind încetarea activi-
tãþii unor secretari de stat, în urma

evaluãrii prezentate în acest for.
„Azi vom avea o evaluare a activi-
tãþii secretarilor de stat ºi propu-
neri pentru ca activitatea unora din-
tre ei sã înceteze”, a spus Drag-
nea, înaintea ºedinþei.

La rândul sãu, premierul Viori-
ca Dãncilã a precizat cã deciziile în
privinþa secretarilor de stat vor fi
luate în urma prezentãrii analizei în
CExN. „O sã vedem care este ana-
liza, ce aduce nou aceastã analizã.
Luãm o decizie ºi dupã o sã vã co-
munic. Tocmai acum vrem aceas-
tã analizã sã vedem dacã sunt dis-

funcþionalitãþi, care sunt, care sunt
motivele ºi vom comunica mai multe
dupã ºedinþã”, a spus Dãncilã.

„Am venit cu promisiunea sã
respect programul de guvernare ºi
voi fi atentã la implementarea fie-
cãrui punct din programul de gu-
vernare. Cred cã trebuie sã-l du-
cem mai departe, fiecare ministru
sã-ºi urmãreascã obiectivele pe
care le are în programul de guver-
nare, pentru cã suntem o echipã ºi
trebuie ca pe fiecare minister în
parte sã avem îndeplinite puncte-
le”, a adãugat Dãncilã.
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Va fi amenajatã o halã pentru
comercializarea produselor lac-
tate, un grup sanitar ºi o rampã
automatã. „Pentru oamenii din
comunã, o astfel de investiþie era
absolut necesarã, pentru cã ma-
joritatea localnicilor vin aici sã-
ºi vândã produsele agricole. Chiar
a luat amploare aceastã activita-
te comercialã ºi ajung agricultori
tocmai de la Dãbuleni cu legu-
me, pepeni ºi cereale. Am gãsit
aceastã oportunitate ºi am profi-
tat de ea, depunând imediat pro-
iectul. Spre bucuria noastrã, a
fost aprobat ºi suntem deja într-
un stadiu foarte avansat”, a ex-
plicat primarul comunei, Con-
stantin Ghencioiu. Concret, Pri-
mãria Mârºani a semnat con-
tractul de finanþare ºi s-a trecut
la elaborarea proiectului tehnic,
pe baza cãruia se va face execu-
þia. Autoritãþile sunt convinse cã
lucrarea va demara în aceastã pri-
mãvarã.

450.000 de euro
pentru reabilitarea
Cãminului Cultural

O sumã ºi mai mare de bani –
450.000 de euro – a fost obþinu-
tã de Primãria Mârºani, din fon-
duri europene, pentru reabilitarea
Cãminului Cultural din localitate.
Clãdirea are o vechime conside-
rabilã, fiind construitã în anii ’50,
ºi avea nevoie de reparaþii capi-
tale ºi de modernizarea spaþiilor
interioare, dar ºi a dotãrilor. „ªi
cu acest proiect suntem destul de
avansaþi. Am semnat contractul
de finanþare, iar în luna decem-
brie a anului trecut ni s-a acor-
dat deja avansul de bani cu care
am început lucrãrile de proiecta-
re. Ne propunem sã reabilitãm
complet aceastã clãdire, în care
nu s-a mai investit nimic, iar tim-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Una dintre cele mai importante pieþe
agroalimentare din judeþ, târgul de la Mâr-
ºani, va fi reabilitatã în totalitate, prin
intermediul unei finanþãri accesate în ca-
drul Grupului de Acþiune Localã (GAL)
Jiu-Romanaþi. Aproximativ 80.000 de
euro vor fi investiþi astfel încât târgul în
care sute de agricultori din zonã îºi vând
produsele, în fiecare zi de marþi, sã capete

o nouã înfãþiºare. Autoritãþile spun cã era
absolutã nevoie de o asemenea moderni-
zare, dat fiind faptul cã locuitorii din Mâr-
ºani produc anual mii de tone de cartofi ºi
varzã, iar mulþi recurg la comercializarea
produselor pe plan local. De mai mulþi ani,
târgul este cunoscut ca locul unde se gã-
sesc cartofi de cea mai bunã calitate ºi la
un preþ accesibil.

pul ºi-a pus amprenta foarte pu-
ternic peste tot, fiind mai bine de
70 de ani la mijloc”, a mai spus
primarul Constantin Ghencioiu.
Acesta a precizat cã va fi schim-
bat, în totalitate, acoperiºul, se
va înlocui podeaua veche din
lemn, va fi montatã o centralã
termicã ºi se vor face toate do-
tãrile necesare astfel încât Cãmi-
nul Cultural sã devinã complet
funcþional.

Tradiþia horei
de Paºti va fi reluatã

Un vis mai vechi al autoritãþi-
lor este ºi acela de a readuce în
prim-plan un ansamblu folcloric,
care sã ducã mai departe obi-
ceiurile ºi tradiþiile moºtenite din
generaþie în generaþie. Este cu-
noscut faptul cã, la Mârºani, de
sãrbãtoarea Rusaliilor, mai multe
cete de cãluºari din localitate ofe-
rã un spectacol nemaiîntâlnit, la
care asistã întreaga comunã. „Pe
lângã cãluºari, îmi doresc sã re-
înviem ºi tradiþia acelei hore de

Paºti, care se þinea cu ani în
urmã, dar care, în ultima perioa-
dã, a dispãrut cu totul. Îmi pro-
pun ca, încã de anul acesta, sã
reuºim sã punem pe picioare an-
samblu ºi sã îi invitãm pe local-
nici la o horã autenticã, îmbrã-
caþi în costume populare, într-
una din zilele Paºtelui”, a mãrtu-
risit Livia Argintaru, coordona-
torul ansamblului folcloric, care
are în componenþã deja 16 elevi,
fete ºi bãieþi.

Reþea de canalizare
în toatã comuna

Un alt proiect foarte important
pentru comunitate este introdu-
cerea reþelei de canalizare pe o

lungime de 40 de kilometri, ceea
ce ar acoperi întreaga comunã.
În prezent, Mârºaniul are doar
reþea de alimentare cu apã, care
se întinde pe o distanþã de 10 ki-

lometri. Apa este asiguratã din
puþuri forate la o adâncime de 70
de metri ºi a trecut toate testele
în ceea ce priveºte potabilitatea,
motiv pentru care mulþi dintre lo-
calnicii care se aflã pe traseul
conductelor de alimentare, s-au
racordat la sistem. „În primul
rând, vrem sã extindem alimen-
tarea cu apã în toatã localitatea.
Este vorba de un adaos de încã
10 kilometri de conducte, astfel
încât toþi locuitorii din Mârºani
sã aibã acces la apã potabilã ºi
sã nu mai fie nevoiþi sã consume

apã din fântâni, de multe ori ne-
verificate. Totodatã, avem un
contract semnat ºi pentru intro-
ducerea reþelei de canalizare”, a
declarat primarul Constantin

Ghencioiu. Ambele proiecte se
realizeazã cu finanþare prin
PNDR, cel pentru extinderea ali-
mentãrii cu apã – 3,2 milioane de
lei, iar cel pentru canalizarea co-
munei – 29 milioane de lei. Sta-
diul actual al proiectelor este
avansat: autoritãþile au demarat
deja lucrãrile de proiectare, la fi-
nalul cãrora lucrãrile vor fi scoa-
se la licitaþie, pentru execuþie.

Agricultorii
din Mârºani învaþã
sã atragã fondurile
europene

Recunoscuþi pentru culturile de
cartofi ºi varzã – chiar ºi ieri, pe
la porþile oamenilor, mai erau la
vânzare cãruþe pline cu varzã albã
–, agricultorii din Mârºani ºi-au
propus ca, din aceastã primãva-
rã, sã-ºi mãreascã producþiile ºi,
implicit, profitul. ªi au început
altfel. Cu ajutorul specialiºtilor de
la Direcþia Agricolã Dolj învaþã
cum sã acceseze fonduri euro-
pene pentru dezvoltarea micro-
fermelor de legume. „Chiar zile-
le trecute, au fost patru specia-
liºti de la Direcþia Agricolã, care
au stat de vorbã cu oamenii de la
noi din comunã. 40 dintre fermie-
rii noºtri sunt foarte interesaþi sã
afle cum pot obþine fonduri eu-
ropene, fiind foarte hotãrâþi sã
meargã pe acest drum. Li se
acordã tot sprijinul necesar ºi noi
îi încurajãm sã îºi dezvolte inves-
tiþiile în agriculturã”, a explicat
primarul comunei Mârºani.

Foarte importantã este ºi pu-
terea exemplului ºi poveºtile de
succes: anul trecut, 10 agricul-
tori din localitate au reuºit sã
obþinã finanþãri pentru culturile de
legume în valoarea de câte 40.000
de euro. Plantaþiile de cartofi sunt
în top, însã cele cu varzã vin tare
din urmã. Anul trecut, s-a obþi-
nut o producþie record de 40-50
de tone la hectar (s-au cultivat
500 de hectare cu varzã) ºi a rã-
mas o mare cantitate nevalorifi-
catã, tocmai din cauza suprapro-
ducþiei. ªi în aceastã vreme, prin
urmare, se poate cumpãra varzã
proaspãtã de la producãtorii din
Mârºani, preþul fiind de 0,3 lei pe
kilogram, iar asigurãrile sunt cã
vaza îºi pãstreazã încã toate pro-
prietãþile, iar cei care cumpãrã nu
rãmân deloc pãgubiþi.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Atenþie, în Craiova se filmea-
zã! Poliþiºtii de la Serviciul Circu-
laþie Rutierã din cadrul Poliþiei
Locale Craiova au, de ieri, asupra
lor, camere miniaturale (body-
cam-uri) care înregistreazã audio
ºi video discuþia cu participanþii
la trafic opriþi. Directorul execu-
tiv al Poliþiei Locale Craiova, Oc-
tavian Mateescu, spune cã mãsu-
ra este una foarte bunã, un pas
înainte cãtre un serviciu modern,
mai ales cã în statele europene este
un sistem care se foloseºte cu
succes, de multã vreme. Deocam-
datã au fost achiziþionate doar 10
astfel de dispozitive, însã autori-
tãþile vor sã mãreascã numãrul lor.

Atenþie, Poliþia Localã… filmeazã!Atenþie, Poliþia Localã… filmeazã!Atenþie, Poliþia Localã… filmeazã!Atenþie, Poliþia Localã… filmeazã!Atenþie, Poliþia Localã… filmeazã!
Poliþia Localã Craiova s-a dotat cu dispozitive noi. Zece

camere miniaturale de înregistrare audio-video (body-
cam) au intrat, de ieri, în funcþiune, urmând sã fie folosite
de poliþiºtii locali cu atribuþii de circulaþie rutierã, care
vor înregistra, astfel, discuþia cu ºoferii opriþi. Oamenii
legii spun cã acestea le vor fi de un real ajutor în munca
lor, întrucât imaginile pot fi utilizate în instanþã ºi au fost
repartizate pe circulaþie rutierã tocmai pentru cã aici sunt
cele mai multe contravenþii constatate, dar, evident, ºi
cele mai multe contestaþii. Pe de altã parte, ºi cei care le
utilizeazã vor fi mai atenþi la comportamentul lor, pentru
cã nu se poate interveni în nici un fel asupra înregistrãrii.
Acesta este doar începutul, spun autoritãþile, întrucât în
perioada urmãtoare cu astfel de body-cam-uri vor fi dotaþi
ºi poliþiºtii locali cu atribuþii în domeniul ordinii publice.

„De acum, poliþiºtii locali cu
atribuþii de circulaþie rutierã vor
fi dotaþi cu 10 camere care înre-
gistreazã audio ºi video. Acest
sistem este un sprijin real pentru
noi, pentru cã are rolul de a-l
proteja pe poliþistul aflat în mi-
siune, dar ºi este ºi în avantajul
cetãþenilor, pentru cã poliþistul
nu va mai avea o atitudine nela-
locul ei. Poliþistul este obligat,
înainte de toate, sã îl înºtiinþeze
pe cetãþeanul oprit cã întreaga
discuþie este înregistratã atât au-
dio, cât ºi video, abia apoi sã-l
informeze ce faptã a sãvârºit ºi
care este sancþiunea. Agenþii care
le vor utiliza au fost instruiþi ºi

consider cã este un pas înainte
cãtre un serviciu modern, în sluj-
ba cetãþeanului”.

Cea care ne-a arãtat  cum
funcþioneazã camera de înregis-
trare este agent Alina Lascu,
poliþist local de 15 ani. Este în-
cântatã de aceste noi dotãri, pen-
tru cã, în timp, a auzit destule

„de dulce” de la cei pe care i-a
sancþionat ºi considerã cã acum
este ºi ea ceva mai în siguranþã,
pentru cã poate demonstra cã ea
s-a comportat civilizat în timp
ce contravenientul nu. „În mun-
ca mea, de 15 ani, ºi ca femeie,
vã daþi seama cã nu a fost uºor...
Am avut de-a face cu mulþi care
mi-au adresat insulte, injurii ºi
au avut un comportament nea-
decvat. Aceste camere vin în aju-
torul meu ºi al colegilor mei
pentru cã înregistreazã totul. La
fel de bine, imaginile pot fi so-
licitate ºi de contravenientul
care se considerã nemulþumit ºi
pot fi utilizate în instanþã”, a
spus Alina Lascu.

Urmeazã poliþiºtii locali
de la ordine publicã
Potrivit directorului Poliþiei Lo-

cale Craiova, poliþistul care utilizeazã
camera nu poate interveni în nici
un fel asupra imaginilor. Cele 10
camere, de ultima generaþie, care
pot sã filmeze pânã la 8 ore, în for-
mat HD, sunt capsulate, nefiind
posibilã intervenþia din partea agen-
tului constatator asupra imaginilor
filmate ºi stocate. Dispozitivele sunt
descãrcate de un specialist IT, la
sediul instituþiei, la fiecare schimb
de turã, iar acesta codificã imagini-
le ºi le stocheazã pe un server des-
tinat special acestor sisteme de în-
registrare. Imaginile vor fi pãstrate
între 6 luni ºi 3 ani ºi vor fi puse la
dispoziþia instanþelor de judecatã sau
organelor de cercetare penalã.

De asemenea, Poliþia Localã a
achiziþionat ºi 3 sisteme fixe de în-
registrare video, ce urmeazã sã fie
montate pe autospecialele care de-
servesc Serviciul Circulaþie. Mai
mult decât atât, în perioada urmã-
toare, cu astfel de body-cam-uri vor
fi dotaþi ºi poliþiºtii locali cu atribuþii
în domeniul ordinii publice. Proiec-
tul a demarat însã la Serviciul Cir-
culaþie Rutierã pentru cã poliþiºtii de
aici aplicã cele mai multe sancþiuni
(25.000 pe parcursul anului trecut),
aici sunt cele mai multe litigii ºi este
nevoie de probe, a mai precizat
Octavian Mateescu.
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ªi Netanyahu are probleme!ªi Netanyahu are probleme!ªi Netanyahu are probleme!ªi Netanyahu are probleme!ªi Netanyahu are probleme!
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu,

a confirmat într-o alocuþiune televizatã cã
poliþia israelianã a solicitat marþi, 13 februa-
rie a.c., Parchetului General, inculparea sa
pentru fapte de corupþie, fraude ºi abuz de
încredere, clamând nevinovãþia sa. Aceastã
solicitare „n-are nicio valoare juridicã într-o
þarã democratã”, a spus Benjamin Netanya-
hu, care a respins toate acuzaþiile poliþiei,
completând cu afirmaþia cã 50% din reco-
mandãrile poliþiei nu sunt urmate în justiþie.
El a mai spus cã nu îl preocupã decât viito-
rul þãrii. De partea cealaltã, poliþia opineazã
cã existã suficiente probe, dupã investigaþii
prelungite, contra actualului prim-ministru,
pentru a fi inculpat, întrucât ar fi acceptat
mitã ºi a comis fraude ºi abuz de încredere.
Decizia punerii oficiale sub urmãrire penalã
a premierului israelian (68 de ani) depinde
acum de procurorul general Avichai Man-
delblit, numit în funcþie chiar de Benjamin
Netanyahu. Nimic nu îl obligã, aºadar, la o
decizie rapidã. Alte anchete – destul de su-
per-flue – ale poliþiei vizeazã cumpãrarea de
submarine, livrate de Germania, unde ale-
gaþiile referitoare la mitã pun în cauzã per-

soane din anturajul prim-ministrului. Prima
afacere de care este legat numele premieru-
lui Israelului ºi a fiului sãu, Yair, este cã ar fi
primit cadouri (între care ºampanie, þigãri
fine ºi bijuterii pentru soþie) din partea unor
persoane bogate, precum miliardarul austra-
lian James Parker ºi producãtorul de la Ho-
lywood, Arnon Milchan, în valoare de apro-
ximativ 250.000 de euro. ªeful guvernului a
recunoscut cã este vorba de niºte cadouri,
între prieteni, ºi presa israelianã susþine cã
anchetatorii ar fi trebuit sã identifice cu pre-
cizie, dacã acestea au fost cerute. În con-
trapartidã, Benjamin Netanyahu urma sã fa-
ciliteze, prin modificarea legislaþiei, reduce-
rea impozitelor pentru israelienii aflaþi în se-
jur, în strãinãtate, mai multã vreme. Arnon
Milchan ar fi solicitat o prelungire a vizei
sale în SUA ºi promovarea intereselor pe
piaþa televiziunilor din Israel. Poliþia mai con-
siderã drept fapte de corupþie un acord tacit
pe care premierul l-ar fi încheiat cu proprie-
tarul cotidianului „Yediot Aharonot”, Arnon
Moses, în dauna lui Sheldon Adelson, un
miliardar american, proprietar de cazinouri
ºi al ziarului „Israel Hayom”, un cotidian de

mare tiraj, atribuit gratuit, pentru reducerea
circulaþiei acestuia. Ar fi beneficiat în schimb
ºi de o atitudine favorabilã în coloanele „Ye-
diot Aharonot”. Ministrul Justiþiei, Ayelet
Shaked, rezumând, cu prudenþã situaþia, a
afirmat cã ºi în cazul inculpãrii, premierul
nu este obligat sã demisioneze. Legislaþia
permite Parlamentului sã angajeze o proce-
durã specialã, contra prim-ministrului, îna-
intea epuizãrii recursurilor, dacã este pusã în
cauzã turpitudinea moralã. Justiþia israelianã
are mânã grea, în cazul faptelor de corupþie.
Predecesorul ºi fostul adversar politic, Ehud
Olmert, aflat la putere, între 2006 ºi 2009, a
fost eliberat, în 2017, dupã un an ºi patru luni
de închisoare, pentru fapte de corupþie, dar
premergãtor fusese pãrãsit de aliaþii politici.
Citat de media, Ehud Olmert i-a urat fostului
rival sã încheie mandatul la o manierã onora-
bilã ºi rapidã. Pe frontul politic, lucrurile sunt
mai complicate. Într-un discurs, la Tel-Aviv,
ministrul Educaþiei, Naftali Bennett, unul din
pilonii coaliþiei guvernamentale a spus: „Noi
suntem într-un stat de drept ºi premierul rã-
mâne prezumat incocent”. În schimb, liderul
Partidului Muncitorilor din opoziþie, Avi Gab-

bay, a spus cã „Era Netanyahu s-a înche-
iat”. Nimeni nu are chef de o implozie, ur-
matã de alegeri anticipate. Majoritatea parla-
mentarã în vigoare depinde de ministrul Fi-
nanþelor, Moshe Kahlon, liderul partidului de
centru-dreapta Holon, care are 10 deputaþi,
din 120, dar ºi grija bugetului pe 2019, în
Knesset. Aflat în fruntea Guvernului din 2009,
dupã un alt mandat anterior (1995-1999),
actualul premier israelian a depãºit 11 ani în
funcþie, ameninþând recordul de longevitate
deþinut de David Ben Gurion, fondatorul sta-
tului Israel. Rãmâne sigur pe sine ºi, în alo-
cuþiunea de la televiziune publicã, a spus cã
„va câºtiga din nou încrederea cetãþenilor,
anul viitor, dacã Dumnezeu vrea”. Marþi-sea-
ra, a fost dezvãluit însã un detaliu necunos-
cut: unul din martorii poliþiei este Yair Lapid,
fost ministru al Finanþelor, ºeful partidului cen-
trist Yesh Atid, care doreºte sã fie succesorul
actualului premier. Fapt care alimenteazã
acum linia de apãrare a Likud, partidul pri-
mului-ministru, ºi deja a fost evocatã tentati-
va de înlocuire a guvernului. Deºi, potrivit
„Haaretz”, mãrturia lui Hadas Klein, asistenta
lui James Parker, este „dramatic”.

MIRCEA CANÞÃR

Vremea mohorâtã nu a reuºit sã
strice, ieri, sãrbãtoarea dragostei
în Filiaºi, astfel cã o mulþime de
tineri, dar nu numai, au trecut, pe
parcursul zilei, pe la Casa de Cul-
turã din localitate. Asta pentru cã,
aici, Asociaþia „Visuri de om mare”

„Valentine’s Day 2018” la Filiaºi... pentru un vis
Au un vis ºi au decis sã munceascã pentru el.

Vor sã meargã într-o excursie ºi, ca sã facã rost de
banii necesari, ºi-au dat frâu liber creativitãþii ºi
au lucrat, timp de o lunã ºi jumãtate, dupã ore, ºi
în vacanþã. Din mâinile lor au ieºit zeci de obiecte
decorative dedicate Zilei Îndrãgostiþilor, pe care ieri
le-au scos la vânzare. Este vorba despre voluntarii
din cadrul Asociaþiei „Visuri de om mare” Filiaºi,
40 de elevi din clasele a IX-a – a XII-a de la Liceul

Tehnologic „Dimitrie Filiºanu”, care au organizat,
ieri, cu sprijinul Primãriei Filiaºi, „Valentine’s Day
2018”. Pe lângã expoziþia cu vânzare de produse
handmade, tinerii care au trecut pe la Casa de
Culturã au fost întâmpinaþi cu baloane, bomboa-
ne ºi chiar au putut sã se cãsãtoreascã pentru o zi.
Certificatele le-au primit chiar de la primarul ora-
ºului Filiaºi, Gheorghe, Ilie Costeluº, încântat sã
sprijine aceastã acþiune.

din Filiaºi, în parteneriat cu Primã-
ria oraºului Filiaºi ºi Liceul Tehno-
logic „Dimitrie Filiºanu”, au orga-
nizat o acþiune socialã, „Valentine’s
Day 2018”. Mai exact, a fost o
expoziþie cu vânzare de produse
handmade (confecþionate manual),

unde tinerii care au vrut sã sãrbã-
toreascã aceastã zi au gãsit o ca-
binã foto, trandafiri, baloane, su-
veniruri ºi multã dragoste, dupã
cum suna invitaþia autoritãþilor.

Proiectul a fost demarat de Aso-
ciaþia „Visuri de om mare” pentru
a încuraja creativitatea ºi, de ce nu,
abilitãþile antreprenoriale, dar ºi
pentru a-i pune la treabã pe cei 40
de elevi din clasele a IX-a – a XII-
a ai Liceului Tehnologic „Dimitrie
Filiºanu”, voluntari ai Asociaþiei. ªi-
au dorit foarte tare o excursie la
Hunedoara, dupã cum ne-a poves-
tit coordonatorul activitãþii, prof.
Denisa Ticã, ºi au decis, împreu-
nã, cã pot îmbina utilul cu plãcu-
tul. La atelierele de creaþie desfã-
ºurate de o lunã ºi jumãtate au lu-
crat de zor ºi rezultatul muncii,
articole decorative handmade, a
fost expus la Casa de Culturã. Cei
care au uitat, nu au avut timp sau

pur ºi simplu au dorit un cadou spe-
cial, au luat cu asalt standurile ele-
vilor din Filiaºi.

«Asociaþia „Visuri de om mare”
are în prim plan educaþia copiilor.
Avem 40 de elevi voluntari, sunt
copii buni, iar noi, în cadrul Aso-
ciaþiei, îi sprijinim sã-ºi exprime
creativitatea, îi încurajãm, ºi
chiar încercãm sã le dezvoltãm
spiritul antreprenorial. Pentru
activitatea de astãzi (n.r. - ieri)
vreau sã vã spun cã lucreazã de
o lunã ºi jumãtate. Am fost spri-
jiniþi cu materiale de organizaþia
PSD din Filiaºi ºi, în cadrul ate-
lierelor de creaþie, copiii au fã-
cut tot felul de obiecte decorati-

ve. Asta pentru cã îºi
doresc sã meargã
într-o excursie, iar
acesta chiar este un
mod foarte bun de a-
ºi câºtiga banii nece-
sari, pentru ca visul
lor sã devinã realita-
te», ne-a explicat
prof. Denisa Ticã.

ªi dacã tot a spri-
jinit aceastã acþiune,
Gheorghe Ilie Coste-
luº, primarul oraºului
Filiaºi, le-a fãcut o
surprizã celor pre-

zenþi: cei care au dorit sã facã un
exerciþiu, s-au putut cãsãtori pen-
tru o zi. Primarul a oficiat cere-
moniile ºi chiar le-a oferit „curajo-
ºilor” certificate de cãsãtorie.

CARMEN ZUICAN
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Cu 6 proiecte vor veni consilie-
rii judeþeni din opoziþie,  astãzi, la
ºedinþa ordinarã, toate fiind îndrep-
tate cãtre direcþia “dezvoltare”.
Cãlin Cosmin, consilier judeþean a
prezentat cele 6 propuneri pe care
aleºii judeþeni vor sã le prezinte
conducerii administraþiei judeþene
în vederea implementãrii lor ºi par
sã completeze într-un fel lista de
proiecte deja propuse spre realiza-
re anul acesta, de cãtre conduce-
rea executivã a CJ Dolj.

Investiþii în sãnãtate…
„În primul rând, ne gândim la

locurile de muncã ºi în acest con-
text, propunem iniþierea unei cola-
borãri interinstituþionale cu Came-
ra de Comerþ ºi Industrie Dolj. Tot
pe linia investiþiilor, vom propune
finanþare de cãtre CJ Dolj a achizi-
þiei unei instalaþii speciale de trata-
re a aerului, cu filter tip HEPA ºi
flux laminar, precum ºi a instalãrii
ºi punerii în funcþiunea a acestui
sistem în blocurile operatorii ºi sã-
lile de terapie intensive…”, a subli-
niat consilierul judeþean.  Tot în
domeniul sãnãtãþii, liberalii doljeni
mai propun ºi reabilitarea Staþiei de
Sterilizare precum ºi achiziþia unor
echipamente medicale specific pen-
tru sterilizare, cum ar fi steriliza-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În cadrul întâlnirilor  din 23 fe-
bruarie, liderii din Uniunea Euro-
peanã vor discuta despre cum se
pot asigura cã prioritãþile pe care
le-au stabilit pentru Uniune, pe 16
septembrie 2016 la Bratislava ºi pe
25 martie 2017 prin Declaraþia de
la Roma, sunt finanþate în mod
adecvat, devenind, astfel, realita-
te. Cele douã elemente – definirea
prioritãþilor comune ºi asigurarea
resurselor necesare pentru ca Uni-
unea sã le punã în aplicare – sunt
indisociabile.

Comisia contribuie la aceastã
discuþie importantã în trei moduri:
prin furnizarea datelor necesare
privind bugetul UE ºi avantajele,
realizãrile ºi valoarea adãugatã a
acestuia, prin elaborarea unor sce-
narii care ilustreazã impactul fi-

Discuþii despre bugetul UE post-2020
Înaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie

2018, Comisia Europeanã a prezentat, ieri, diversele
opþiuni posibile – precum ºi consecinþele financiare ale
fiecãreia – pentru un buget al UE pe termen lung nou ºi
modern, care sã asigure îndeplinirea obiectivelor priorita-
re ale Uniunii dupã anul 2020.

nanciar al diverselor opþiuni de
politicã posibile ºi prin evidenþie-
rea consecinþelor pe care o even-
tualã întârziere a adoptãrii noului
buget al UE le-ar putea avea asu-
pra studenþilor, a cercetãtorilor, a
proiectelor de infrastructurã ºi a
multor altor aspecte.

Opþiuni pentru viitorul
buget al UE

Atunci când se discutã despre
nivelul de ambiþie al acþiunii UE în
domenii cum ar fi protecþia fron-
tierelor externe ale UE, sprijinirea
unei veritabile Uniuni Europene a
Apãrãrii, stimularea transformãrii
digitale a Europei sau creºterea efi-
cienþei politicii de coeziune ºi a
politicii agricole ale UE, este im-
portant ca liderii sã aibã o idee cla-

rã privind ce ar însemna concret
opþiunile lor din punctul de vede-
re al finanþãrii acordate la nivelul
UE. Este ceea ce îºi propune con-
tribuþia prezentatã astãzi de Co-
misie, prin cuantificarea impac-
tului financiar al diverselor opþi-
uni de politicã posibile. Acestea nu
reprezintã propuneri ale Comisiei,
ci ilustrãri bazate pe idei avansate
frecvent pe parcursul dezbaterii
publice. Scopul lor este sã ajute
la focalizarea pe aspectele esenþi-

ale, sã stimuleze discuþiile ºi sã
ofere o bazã factualã solidã pen-
tru luarea deciziilor importante
care ne aºteaptã.

Modernizarea ºi finanþarea
bugetului UE

Comisia prezintã, de aseme-
nea, opþiuni pentru modernizarea
bugetului UE, inclusiv prin con-
solidarea legãturii dintre obiecti-
vele sale ºi modul în care acesta
este finanþat. În plus, sunt pre-

zentate posibilitãþi pentru conso-
lidarea legãturii – denumitã de
multe ori „condiþionalitate” – din-
tre finanþarea acordatã de UE ºi
respectarea valorilor fundamen-
tale ale Uniunii. Un acord politic
rapid cu privire la un buget al UE
nou ºi modern va fi esenþial pen-
tru a demonstra cã Uniunea este
pregãtitã sã punã în practicã
agenda politicã pozitivã contura-
tã la Bratislava ºi la Roma.

Un acord rapid reprezintã nu
doar un deziderat politic, ci ºi un
imperativ practic. Partenerii ºi be-
neficiarii finanþãrii acordate de UE
– de la studenþi ºi cercetãtori pânã
la proiectele din domeniile infras-
tructurii, asistenþei medicale sau
energiei – precum ºi autoritãþile
naþionale ºi regionale au nevoie de
securitate juridicã ºi financiarã,
precum ºi dreptul de a beneficia
de aceasta. Comunicarea atrage
atenþia liderilor asupra unor exem-
ple concrete privind impactul ne-
gativ pe care o întârziere l-ar avea
asupra cetãþenilor ºi întreprinde-
rilor din întreaga UE.

Liberalii doljeni vin cu propuneri de proiecteLiberalii doljeni vin cu propuneri de proiecteLiberalii doljeni vin cu propuneri de proiecteLiberalii doljeni vin cu propuneri de proiecteLiberalii doljeni vin cu propuneri de proiecte
ºi cu amendamente la bugetul localºi cu amendamente la bugetul localºi cu amendamente la bugetul localºi cu amendamente la bugetul localºi cu amendamente la bugetul local

Consilierii judeþeni ºi locali ai Partidului Naþional Liberal
au organizat ieri, o conferinþã de presã, în cadrul cãreia au
discutat despre buget, investiþii, amendamente ºi proiecte.
Aleºii opoziþiei considerã cã bugetul local nu a fost împãrþit
corespunzãtor ºi cã nu este încurajatã dezvoltarea judeþu-
lui. Cã ar trebui fãcut ceva mai mult în direcþia reabilitãri-
lor de drumuri, în vederea promovãrii culturii ºi a persona-
litãþilor istorice ºi nu în ultimul rând, susþin în unanimitate
ideea construiri unui bazin olimpic de înot.

tor rapid cu abur cu generator de
abur incorportat de 400 litri minim
ºi 800 litri minim ºi sterilizator cu
peroxide de hydrogen.

Centru de depozitare
legume ºi fructe

PNL Dolj considerã cã un cen-
tru de depozitare legume ºi fructe
se preteazã foarte bine  în zona lo-
calitãþii Gherceºti, pe terenul fos-
tei unitãþi militare, motiv pentru
care, acesta ar fi cel de-al treilea
proiect propus. “Bugetul estimate
pentru studiul de fezabilitate ºi pro-
iectul tehnic este de aproximativ
100.000 de lei”, a mai spus Cos-
min Cãlin, consilier judeþean.

Liberalii vor relua ºi discuþiile pe
marginea construirii unui bazin
olimpic de înot pe terenul deþinut
de Consiliul Judeþean Dolj la fostul
stadion al Tineretului. “Dorim sã
încurajã, sportul ºi viaþa sãnãtoa-
sã. Proiectul se adreseazã tuturor
cetãþenilor deschiºi cãtre moder-
nizarea ºi dezvoltarea localã. Tot-
odatã venim ºi cu propunerea unui
drum judeþean. Este vorba de rea-
bilitarea DJ 604 Leu – Puþuri-Cas-
tranova-Apele Vii-Celaru-Marotinu
de Jos-Zvorsca-Amãrãºtii de Sus-
Amãrãºtii de Jos-Lim judeþului Olt.
În prezent starea acestui drum este

deplorabilã”, a mai spus reprezen-
tantul PNL Dolj. Cãlin Cosmi mai
propune ºi un plus de tichete de
masã din partea CJ Dolj pentru
donatorii de sânge, asta pentru a
încuraja aceastã iniþiative.

Un parc industrial
pe 100 de hectare
Consilierii locali au prezentat ieri,

în cadrul aceleiaºi conferinþe de
presã, amendamentele propuse la
bugetul de venituri ºi cheltuieli al
municipiului Craiova pentru anul
2018. “Considerãm insuficientã
ponderea secþiunii dezvoltare în
proiectul general al bugetului 2018,
chiar sensibil sub ponderea anului
trecut. Propunem alocarea de sume

suplimentare ce vor avea destina-
þia efectuãrii lucrãrilor necesare
pentru înfiinþarea unui parc indus-
trial de minim 100 de hectare. Deºi
au fost alocate sume pentru reabi-
litarea Colegiului Naþional Carol I,
considerãm cã acestea sunt insu-
ficiente ºi propunem suplimenta-
rea lor. ªi la capitolul Culturã ve-
nim cu un amendament. ªi anu-
me, considerãm cã municipiul nos-
tru ar trebui sã-ºi asume un rol
major de promovare a tradiþiilor
culturale ºi de valorizare a trecu-
tului în programul naþional al Cen-
tenarului Marii Unirii. În acest con-
text propunem alocarea de fonduri
pentru realizarea Muzeului Parcu-
lui Nicolae Romanescu, un bust

pentru Ion C. Brãtianu, realizarea
unui Centru al Artelor ºi chiar o
monografie – Contribuþia Craiovei
la Marea Unire”, a precizat Flavius
Sirop, consilier local.

Liberalii doljeni susþin totodatã ºi
iniþiativa propusã de Asociaþia pen-
tru Tineri Streets, de înfiinþare a unui
Centru de Tineret la standard euro-
pene cu sprijinul autoritãþilor publi-
ce locale. “Existã disponibilitate din
partea autoritãþilor publice locale
pentru înfiinþarea unui astfel de cen-
tru ºi totodatã existã ºi resurse lo-
cale pentru susþinerea activitãþilor
care urmeazã sã se desfãºoare în
Centru de Tineret la standardele
europene…”, a subliniat Doru Câ-
plea, consilier local PNL.
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Este un întreg calendar pentru
admiterea în învãþãmântul preu-
niversitar militar, pentru anul ºco-
lar 2018 – 2019, etapizat cu tot
ceea ce înseamnã acest fapt. Co-
legiul Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu” din Craiova ºi-a fãcut,
din timp, cunoscutã oferta de ºco-
larizare, fiind prezentate 120 de lo-
curi pentru absolvenþii clasei a
VIII-a din promoþia 2017 – 2018,
cei care pot ºi participa la toate
fazele admiterii. Persoanele inte-
resate trebuie sã se prezinte la
Centrul Militar Judeþean, data-li-
mitã pentru finalizarea dosarelor
de candidat, la Birourile Informa-
re – Recrutare, din cadrul Cen-
trelor Militare Judeþene, fiind 3
aprilie 2018. Cel care doreºte sã

Colegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „TColegiul Naþional Militar „Tudor Vladimirescu” dinudor Vladimirescu” dinudor Vladimirescu” dinudor Vladimirescu” dinudor Vladimirescu” din
Craiova:Craiova:Craiova:Craiova:Craiova:     Ofertã generoasã, concurenþã pe mãsurãOfertã generoasã, concurenþã pe mãsurãOfertã generoasã, concurenþã pe mãsurãOfertã generoasã, concurenþã pe mãsurãOfertã generoasã, concurenþã pe mãsurã

Colegiul Naþional Militar „Tudor Vla-
dimirescu” ºi-a fãcut, din timp, oferta de
ºcolarizare pentru 2018-2019, prezentând
ºi paºii care trebuie urmaþi pentru admi-

terea în aceastã formã de învãþãmânt
preuniversitar. Unitatea craioveanã are
disponibile 120 de locuri pentru anul de
învãþãmânt urmãtor.

urmeze o astfel de formã de în-
vãþãmânt trebuie sã se prezinte la
Birourile de Informare – Recru-
tare, împreunã cu unul dintre pã-
rinþi sau, dupã caz, cu tutorele
legal, primind adeverinþa necesa-
rã la Spitalul Militar la care este
repartizat pentru efectuarea vizi-
tei medicale, unde trebuie sã aibã
toate documentele necesare (ade-
verinþã de la „Psihiatrie pediatri-
cã”, un act de la „Neuropediatrie
infantilã”, precum ºi o adeverinþã
de la medicul de familie). Dupã
obþinerea certificatului de „apt
medical”, tânãrul trebuie sã mear-
gã la Biroul Informare – Recruta-
re din cadrul Centrului Militar Ju-
deþean, compartimentul amintit
urmând sã trimitã  dosarele can-

didaþilor cãtre Centrul Zonal de
Selecþie ºi Orientare , la care can-
didatul este arondat. Selecþia a
început deja, perioada fiind
29.01.2018 – 04.05.2018, prin
testãri psihologice, interviuri (ve-
rificarea capacitãþii de exprimare
ºi susþinerea motivaþiei pentru ale-
gerea carierei militare), probe de
aptitudini fizice. Cei care vor fi
declaraþi „ADMIS”, dupã probele
eliminatorii, vor participa la pri-
ma etapã de admitere – cea a ve-
rificãrii cunoºtinþelor, dar, pentru
asta, trebuie sã fie prezenþi, în data
de 17 mai, pânã la ora 18:00, la
Colegiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu” din Craiova. Pro-
ba va fi susþinutã la sediul unitãþii
de învãþãmânt, a doua zi, înce-

pând cu ora 9.00, ºi va dura trei
ore, cu teme din „Limba ºi litera-
tura românã”, „Geometrie” ºi „Al-
gebrã”.  Rezultatele vor fi cunos-
cute în ziua susþinerii examenu-
lui, nota minimã fiind 6,00, în

aceeaºi zi, putând fi depuse ºi
contestaþiile, cu limitã ora 19:00.
Etapa a II-a de admitere se va
desfãºura în luna iunie, în ziua de
27 fiind afiºate rezultatele finale.

CRISTI PÃTRU

În zilele de 12-13 februarie
s-a desfãºurat proba de evalua-
re a competenþelor lingvistice
de comunicare oralã în Limba
românã, din cadrul primei sesi-
uni a examenului de Bacalaureat
din 2018. „Pentru a susþine
aceastã probã, la nivelul jude-
þului Dolj s-au înscris 4.075 de
candidaþi, 4.005 fiind prezenþi.
Fiecare dintre cei doi profesori
examinatori a notat, conform
procedurii aprobate de Ministe-
rul Educaþiei Naþionale, inde-

La prima probã a Bacalaureatului, peste 2.800 de elevi
au obþinut calificativul maxim, la Limba românã

pendent, pe baza descriptorilor
competenþelor lingvistice de
comunicare oralã în limba ro-
mânã, pe un borderou indivi-
dual, nivelul corespunzãtor fie-
cãreia dintre cele cinci compe-
tenþe de evaluat ale fiecãrui can-
didat”, a precizat prof. Monica
Leontina Sunã, inspector ge-
neral al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

În urma finalizãrii probei,
sunt 2.809 elevi care au obþinut
nivelul de competenþã „Utiliza-

tor experimentat”, alþi 760 de
elevi primind „Utilizator avan-
sat”, iar 436 sunt în categoria
„Utilizator mediu”. În „Utilizator
experimentat”, Colegiile Naþio-
nale „Carol I”, „Elena Cuza”,
Militar „Tudor Vladimirescu”,
Liceele „Mihai Viteazul” ºi Bãi-
leºti ºi „Henri Coandã” din Cra-
iova se aflã cu cel mai bun pro-
centaj. În perioada 16 – 20 fe-
bruarie va avea loc ºi proba de
competenþe digitale.

CRISTI PÃTRU

În contextul vizitei la Craiova,
Excelenþa Sa, Ambasadorul Africii
de Sud în România, Jabu Mbalula,
ºi domnul Bethwell Tiba, însãrci-
nat cu Afaceri ºi Secretar I al Am-
basadei Republicii Africa de Sud
în România, au avut pe 12 februa-
rie 2018 o întâlnire ºi cu conduce-
rea Universitãþii din Craiova. Sco-

pul întâlnirii a fost stabilirea unor
parteneriate educaþionale, cu pre-
cãdere în domeniile agriculturã,
inginerie ºi medicinã, „pentru cã
acestea au o mare cãutare printre
studenþii din Africa de Sud”, dupã
cum ne-a spus Excelenþa Sa. „Con-
ducerea Universitãþii din Craiova
ne-a prezentat astãzi modul con-

cret în care studenþii de aici capã-
tã acele competenþe de care noi
avem nevoie pentru a ne dezvolta
economia”, a adãugat acesta.

Delegaþia a fost primitã de prof.
univ. dr. Radu Constantinescu,
prorector Cercetare ºtiinþificã ºi
relaþii cu mediul socio-economic,
ºi de prof. univ. dr. Leonardo-Geo
Mãnescu, director INCESA. „Cred
cã sunteþi în locul potrivit, pentru
cã Universitatea noastrã este foar-
te deschisã în relaþia cu alte þãri.
Avem experienþã îndelungatã în
organizarea de studii pentru tineri
africani, chiar dacã aceºtia nu au
provenit direct din Africa de Sud.
În acest moment, avem în spe-
cial studenþi din zonele francofo-
ne, din þãri precum Benin, Maroc
sau Algeria. De altfel, în þãrile din
zona Magreb am participat la ac-
þiuni speciale de promovare a pro-
gramelor noastre de studii. Deci,
un prim pas în atragerea de stu-
denþi din Africa de Sud ar fi orga-
nizarea unor activitãþi de prezen-
tare a ofertei noastre educaþiona-
le, dar ºi a altor universitãþi din
România”, a spus prof. univ. dr.
Radu Constantinescu.

Referitor la oferta educaþiona-
lã, prof. univ. dr. Leonardo-Geo
Mãnescu a subliniat cã Universi-
tatea din Craiova este una dintre
universitãþile mari din România,
unde se formeazã specialiºti în
domenii diverse precum: ingine-
rie, economie, drept, matemati-
cã, ºtiinþele naturii, agronomie,

comunicare, filologie.
Vizita exploratorie a fost o pri-

mã discuþie beneficã pentru am-
bele pãrþi. Existã foarte multe po-
sibilitãþi de colaborare ºi urmea-
zã sã fie finalizate acorduri con-
crete în acest sens.

TEODORA ARGINT
(studentã, Jurnalism)

Ambasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din CraiovaAmbasadorul Africii de Sud, la Universitatea din Craiova



programe TVprograme TVprograme TVprograme TVprograme TV8 / cuvântul libertãþii joi, 15 februarie 2018

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

VINERI - 16 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 Fãrã etichetã
16:00 Telejurnal
16:05 EURO polis
17:00 Telejurnal
17:30 Cooltura
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Lumea azi
21:35 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
22:30 #Creativ
23:00 Poveste dupã poveste
23:30 Telejurnal
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
02:00 Exclusiv în România (R)
02:40 Ora regelui (R)

TVR 1

07:30 Naturã ºi aventurã (R)
08:00 Memorialul Durerii (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Azi despre mâine
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
16:40 Starea naþiei (R)
17:05 Starea zilei (R)
17:10 Starea naþiei (R)
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Trenul de noapte spre

Lisabona
2013, Germania, Elvetia,

Portugalia, Mister, Romantic,
Thriller, Dragoste

23:10 Isenhart
2011, Germania, Aventuri,

Fantastic, Thriller
01:25 Euromaxx (R)
02:00 Isenhart (R)

TVR 2

07:35 Partenere pentru Mike ºi
Dave

09:15 Sieranevada
12:05 The Waterboys
13:40 Oameni ca noi
15:35 Urzeala tronurilor
16:35 Urzeala tronurilor
17:25 Filme ºi vedete
17:55 Bãrbatul cu o cãmaºã

portocalie
20:00 Counterpart
21:00 Rellik
22:00 Aliatul
00:05 Tovarãºul miliþian
00:50 Rãzbunare: O poveste de

dragoste
02:30 Hostel - Cãminul ororilor
04:05 Lungul drum al lui Billy

Lynn

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 Românii au talent
23:30 Ziua îndrãgostiþilor
02:00 Pe bune?! (R)
02:30 La Mãruþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

PRO TV

PRO 2
09:00 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)

07:30 O femeie excentricã
09:30 La bloc (R)
12:00 De aici în eternitate
14:30 Luna de miere (R)
16:15 Insula din vis
18:15 La bloc
20:30 Dragoste de probã
23:00 Aminteºte-þi de mine
01:15 Dragoste de probã (R)
03:15 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 Innorat cu sanse de

dragoste
2015, SUA, Familie, Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Seria Divergent: Allegiant
2016, SUA, Aventuri, SF
22:30 Prãdãtor de noapte
2014, SUA, Crimã, Dramã
01:00 Propunere indecentã (R)
1993, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
03:00 Observator (R)
03:45 Prãdãtor de noapte (R)
2014, SUA, Crimã, Dramã
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 In bãtaia inimii
2015, Turcia
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Premiera
1976, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:00Vânzãtorii de diamante (R)
2000, SUA, Dramã
04:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:45 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
04:00 La bloc
2002, România, Comedie
04:30 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X
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Anunþul tãu!
JAHANI DARIUS FARID, JA-

HANI FAHEMEN ºi S.C. KLYOS
MEDIA SRL aduce la cunoºtiinþã
publicului decizia etapei de înca-
drare a APM DOLJ în procedura
de reglementare conform H.G.
1076/ 2004: PUZ REAMENAJARE
CENTRU COMERCIAL ªI EXTIN-
DERE CU REGIM DE ÎNÃLÞIME
P+1, CRAIOVA, CALEA SEVERI-
NULUI NR. 115, 115 A ªI 117. Nu
necesitã evaluare de mediu ºi nici
evaluare adecvatã urmând a fi
supus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare se poate consulta
în zilele de luni- joi între orele
8.00-14.30 ºi vineri între orele
8.00-12.00 la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº, nr. 1 Craiova ºi pe
site-ul APM Dolj: http. apmdj.an-
pm.ro. Propunerile de reconsi-
derare a deciziei se vor transmi-
te în scris în termen de 10 zile
calendaristice de la data publi-
cãrii în mass-media, zilnic la se-
diul APM Dolj (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.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

Anunþul tãu!
SC Mectrat SRL prin Roºu

Dumitru Cãtãlin, anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul
“Construire halã parter cu su-
panta cu destinaþia producþie
piese metalice ºi împrejmuire
teren” propus a fi amplasat în
jud. Dolj, com. Gherceºti, sat
Gherceºti, T41, P19. Informaþii-
le privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
ºi la sediul: SC Mectrat SRL,
cu sediul în jud. Dolj, com.
Gherceºti, sat Gherceºti, str.
Aviatorilor, nr. 10, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8,00-
16,30 ºi vineri între orele 8,00-
14,00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mdiului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, fax: 0251/419 .035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, cartier 1
Mai, zona Târg -
Kaufland, 2 bãi, 2
balcoane 97 mp.
Telefon: 0762/
622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
D+P, 6 camere, 2
holuri, 2 bãi, pivni-
þã, utilitãþi, gard be-
ton, teren 1300 mp,
str. Bucovãþ. Tele-
fon: 0769/360.741.
Proprietar vând
casã nouã zona
Bordei+ 500 mp
curte. Telefon: 0752/
641.487.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.



10 / cuvântul libertãþii joi, 15 februarie 2018publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

O.U.A.I.  Moþãþei Garã, comuna Moþãþei, judeþul  Dolj
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Moder-
nizarea si retehnologizarea staþiei de punere sub presiu-
ne SPP16 aparþinând OUAI Moþãþei Garã, comuna Mo-
þãþei, judetul Dolj” propus a fi amplasat în judetul Dolj,
localitatea Balasan.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str. Petru Rareº nr.1 ºi la sediul.  O.U.A.I.
Moþãþei Garã, comuna Moþãþei, judeþul  Dolj, in zilele
de luni pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi vineri între
orele 08,00-14,00.

   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova, str. Petru Rareº
nr., fax: 0251/419035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

Comuna Cetate anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul ,,MODERNIZARE STRÃZI IN COMUNA
CETATE, JUDEÞUL DOLJ3, propus a fi amplasat în
intravilanul comunei Cetate - Strãzile Alunului, Speran-
þei, Ana Ipãtescu, Impãratul Traian, Tismana, Eternitã-
þii, Jiului, Fundãtura Eternitãþii, George Coºbuc, Sta-
dionului, Dunãrii, Prelungirea Dunãrii.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Cra-
iova, strada Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Primãriei Ce-
tate, str. Calea Severinului, nr. 83, în zilele de luni pânã
joi între orele 8,00-16,30 ºi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
strada Petru Rareº, nr. 1, fax: 0251419.035, e-mail:
office@apmdj.npm.ro.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, încãl-
zire centralã, izola-
tã termic, 570 mp.
73.000 Euro. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.
Vând sau schimb
cu apartament Cra-
iova, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan cadastru, vie,
pomi fructiferi, 60
cuiburi bujori, su-
prafaþa 4200 mp,
douã fântâni cu
apã, stradale. Tele-
fon: 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 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.

Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/943.220.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

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 pro-
ductiv 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 ma-
nual. Telefon: 0764/
779.702.
Vând scaun scoicã
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.

Vînd plãci ondulate
azbociment 1,20x
1,40 m refolosibile 6
lei / buc. Telefon:
0771/518.063;
0351/437.955.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fa-
bricate D.K. Tele-
fon: 0766/589.695;
0770/245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calori-
fere fontã aproape
noi, piese Dacia
noi, bocanci ºi ghe-
te negre piele noi,
damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 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 chituci fra-
sân pentru resta-
urante. Telefon:
0768/661.401.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0749/320.335.
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 frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.
Vând combinã fri-
gorificã. Telefon:
0748/408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbo-
re motor 1,6. Tele-
fon: 0745/589.825.

Vând garniþã de un-
turã cu capac 15 kg
– 20 lei, frigider 2
uºi defect - 100 lei,
televizor color -100
lei, sãpun de casã
- 5 lei kg. Telefon:
0770/303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –
Gin –Flex în stare
bunã - 120 lei, cu-
verturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fo-
tolii nefolosite – 120
lei, covor persan
220x 210, 2 apo-
metre 15 lei buca-
ta. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºi-
nã de cusut „Ileana”
stare bunã de func-
þionare, maºinã de
spãlat rufe ”Alba
Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon:
0351/464.563.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Joi, 15 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 apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor un-
ghiular, (flex) D125/
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, ar-
zãtoare gaze sobã
D 600, alternator
12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.

Vând maºinã de
cusut Casnica, în
funcþiune. Preþ 250
lei. Telefon: 0770/
687.578.
Vând 2 electromo-
toare trifazate 3
KW750. Telefon:
0251/353.295;
0767/052.639.
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 convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte pu-
þin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

PIERDERI
Asociaþia Credis –
Centrul de Resur-
se pentru Educa-
þie  Dezvoltare ºi
Incluziune Socia-
lã declarã pierdut
certificat de înre-
gistrare fiscalã.
Se declarã nul.
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Gaz Metan – Juventus, vineri, ora 18
FC Voluntari – „U” Craiova, vineri, ora 20.45

Sepsi – Concordia, sâmbãtã, ora 14
CFR Cluj – Astra, sâmbãtã, ora 20.45

ACS Poli – CSMP Iaºi, duminicã, ora 18
Dinamo – FCSB, duminicã, ora 20.45
Viitorul – FC Botoºani, luni, ora 20.45

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

Înaintea plecãrii la Bucureºti
pentru meciul cu FC Voluntari, an-
trenorul ªtiinþei, Devis Mangia a
prefaþat aceastã disputã, menþio-
nând cã arena „Anghel Iordãnes-
cu” are un teren de dimensiuni
mici, la nivelul minim impus de
regulament. „Meciul cu Voluntari
va fi unul dificil, întâlnim un ad-
versar bun, care ne-a pus proble-
me ºi în tur, când am fãcut 1-1 la
Severin. Vom juca pe un teren des-
tul de mic, unde spaþiile sunt redu-
se, aºa cã ne aºteptãm la un meci
strâns. Vom evolua însã conform
principiilor noastre de joc ºi spe-
rãm sã facem un meci cât mai bun,
indiferent de condiþiile de joc. Avem
aproape toþi jucãtorii la dispoziþie,
doar Popov ºi Glavina nu sunt la

Pentru a profita de interesul
crescut al suporterilor pentru
meciul din Cupa României, cu
Dinamo, clubul Universitatea
Craiova a decis sã le scoatã la
vânzare „la pachet”, împreunã
cu cele de la partida de campio-
nat cu ACS Poli Timiºoara, pro-
gramatã câteva zile mai devre-
me. Astfel, începând de ieri, ora
12, gruparea din Bãnie a pus în
vânzare biletele pentru meciul cu
Dinamo, din sferturile de finalã
ale Cupei României, programat
pe 1 martie, de la ora 20.30. În-
tre 14 ºi 23 februarie, biletele
sunt disponibile doar pentru fa-
nii care îºi achiziþioneazã ºi bilet
la meciul cu ACS Poli Timiºoa-
ra, din ultima etapã a sezonului
regulat, programat pe 23 februa-
rie, ora 20.45. Astfel, fanii tre-
buie sã plãteascã pentru a vedea
meciurile cu Dinamo ºi Timiºoa-
ra urmãtoarele sume: 25 de lei
(peluze), 50 de lei (tribuna a II-
a), 65 de lei (tribuna I) ºi 170 de
lei (tribuna VIP). Biletele „la pa-

chet” se pot cumpãra doar de la
casele de bilete. Dupã 23 fe-
bruarie, dacã vor mai rãmâne ti-
chete nevândute la meciul cu,
acestea pot fi cumpãrate la pre-
þurile: 15 lei (peluze), 30 de lei
(tribuna a II-a), 40 de lei (tribu-
na I), 100 de lei (VIP). Abonaþii
au acces la meciul din Cupa Ro-
mâniei în baza abonamentului.

Biletele pentru meciul cu Timi-
ºoara se pot achiziþiona de la
casele de bilete de la Sala Poli-
valentã, de la magazinul mobil,
aflat în Piaþa Mihai Viteazul, on-
line, de pe site-ul clubului Uni-
versitatea – www.ucv1948.ro, ºi
de la partenerii eventim, respec-
tiv benzinãriile OMV, magazinele
Orange, Germanos ºi Vodafone.

Biletele la meciul cu Dinamo se vândBiletele la meciul cu Dinamo se vândBiletele la meciul cu Dinamo se vândBiletele la meciul cu Dinamo se vândBiletele la meciul cu Dinamo se vând
„la pachet”„la pachet”„la pachet”„la pachet”„la pachet”

Antrenorul Universitãþii Craiova mai aºteaptã achiziþii
pânã la încheierea perioadei de transferuri

100% din punct de vedere fizic” a
spus Mangia, care a þinut sã le ure-
ze „La mulþi ani” tuturor fanilor care
au sãrbãtorit Valentine’s Day, cât ºi
sã-l felicite public pe Gicã Craio-
veanu, care a împlinit 50 de ani.

„Poate fi o soluþie sã jucãm
cu un atacant de careu
meciurile cu echipe care
se apãrã supranumeric”

Devis Mangia a vorbit ºi despre
meciul anterior, cu Sepsi, declarân-
du-se încã o datã mulþumit de ati-
tudinea echipei, dar a admis cã ar
putea fi o soluþie ºi utilizarea unui
atacant de careu, un „nouar”, în
meciurile cu echipele care aglome-
reazã spaþiile. „Toatã echipa a fãcut

un joc defensiv foarte bun, am avut
o singurã nesincronizare, la un cor-
ner al adversarilor. În rest, am fost
mulþumit de aportul tuturor. Am avut
posesie cred de 70%, adversarul s-
a apãrat în ultimii 30 de metri. Poa-
te fi o soluþie ºi sã jucãm cu un ata-
cant masiv, de careu, în meciurile
în care întâlnim echipe care se apãrã
supranumeric, dar am considerat
totuºi cã trebuie sã folosesc atacan-
þii care sunt cei mai în formã ºi ei
au meritat sã joace. De altfel, am
vrut sã fac o schimbare de acest
gen în atac, dar tocmai am dat gol
ºi am reconsiderat mutãrile tactice.
Totuºi, am considerat cã nu trebuie
sã fac toate schimbãrile, aºa am
gândit eu meciul la acel moment” a
spus italianul.

Bic mai are nevoie de timp
pentru a se adapta

Chestionat în privinþa lui Ovi-
diu Bic, care nu pare sã se fi inte-
grat deocamdatã la Universitatea,
Mangia a spus cã acesta mai are
nevoie de timp, fiindcã a schimbat
mediul, comparând situaþia cu cea
a lui Bãrbuþ. „Mie îmi place jucã-
torul, are calitate, dar, ca ºi în ca-
zul lui Bãrbuþ, are nevoie de timp
sã se adapteze la stilul nostru, e
altceva sã joci la Craiova decât la
Mediaº sau Timiºoara, cu tot res-
pectul pentru aceste echipe. Ovi-
diu Bic are nevoie de timp sã înþe-
leagã cã a schimbat lucruri: stilul
de joc, atmosfera, tot ce se întâm-
plã la Craiova, dar am încredere
cã va reuºi, fiindcã este un jucãtor
bun” a spus italianul.

Cu câteva zile înaintea încheierii
perioadei de transferuri, Devis Man-

gia îºi mai doreºte cel puþin doi ju-
cãtori: „Cred cã avem douã posturi
descoperite, aºa cã mi-aº mai dori
jucãtori, dar vom vedea ce putem
face. Oricum, nu vom aduce jucã-
tori de dragul de a transfera, ci vom
cãuta jucãtori de valoare”. Mangia
a împrumutat discursul lui Marcel
Popescu în privinþa achiziþiilor, însã
cei doi sunt contraziºi de statutul
celor doi jucãtori aduºi în iarna
aceasta, Bic ºi Glavina. Oficialii
spun cã vor transfera doar jucãtori
de valoare, dar fostul medieºean a
jucat numai câteva minute ºi nu a
convins, iar croatul nici mãcar nu a
fost pe foaia de joc în primele douã
meciuri ale anului.

Gustavo: „Nu e þelul meu
sã fiu golgheterul Ligii I”
Brazilianul Gustavo spune cã

nu-ºi propune sã câºtige titlul de
golgheter al campionatului, dar
este mândru cã a fost plasat într-o
ierarhie a golgheterilor brazilieni în
campionatele din Europa, el având
acum 11 goluri marcate în Liga I
ºi unul în Cupa României. „Mã

bucur cã sunt în topul golgheteri-
lor, dar nu este scopul meu aces-
ta, sã devin golgheterul ligii I, pen-
tru mine e important ca echipa sã
câºtige, indiferent cã marchez eu
sau ceilalþi atacanþi de la noi. To-
tuºi, m-am bucurat când am vãzut
cã sunt în clasamentul golgheteri-
lor brazilieni în Europa, alãturi de
jucãtori mari, precum Neymar sau
Jonas, sunt orgolios de acest lu-
cru” a declarat brazilianul Gusta-
vo. Atacantul de 26 de ani a expli-
cat ºi modul cum a executat lovi-
tura liberã din care a marcat cu
Sepsi: „Este un stil nou de lovire a
mingii, pe care l-am exersat în
Turcia, cu interiorul, a fost pãcãlit
ºi portarul, care a plecat în partea
cealaltã, iar mingea ºi-a schimbat
direcþia. Am vrut sã dau gol, nu sã
centrez”.  El a spus câteva vorbe
ºi despre partida de la Voluntari: „Va
fi un meci greu, fiindcã Voluntari
este o echipã bunã, dar noi sun-
tem pregãtiþi sã câºtigãm, am avut
o sãptãmânã bunã de pregãtire, nu
ne mai gândim la meciurile din se-
mifinala Cupei, acum este altceva.
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