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- Acum e bine în România,
Popescule, nu ca înainte. Acum
poþi pleca ºi nu-þi mai pune
nimeni piedici.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB ªase cazuriªase cazuriªase cazuriªase cazuriªase cazuri

de gripã,de gripã,de gripã,de gripã,de gripã,
în judeþul Doljîn judeþul Doljîn judeþul Doljîn judeþul Doljîn judeþul Dolj

În doar o sãptãmânã, ºase
cazuri de gripã au fost confir-
mate cu virus de tip B, în ju-
deþul Dolj, în urma examenu-
lui de laborator. De asemnea,
s-a înregistrat un numãr foar-
te mare de viroze respirato-
rii, peste 2.100 de persoane.
Direcþia de Sãnãtate Publicã
a anunþat cã în judeþul Dolj
s-au înregistrat 1.450 cazuri
de infecþii acute ale cãilor re-
spiratorii superioare, 705 ca-
zuri de pneumopatii acute ºi
14 cazuri clinice de gripã în
ambulator...
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Arest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungit
pentru tânãrulpentru tânãrulpentru tânãrulpentru tânãrulpentru tânãrul
care a ucis-ocare a ucis-ocare a ucis-ocare a ucis-ocare a ucis-o
pe femeia carepe femeia carepe femeia carepe femeia carepe femeia care
l-a prins la furatl-a prins la furatl-a prins la furatl-a prins la furatl-a prins la furat

Kosovo, la 10 aniKosovo, la 10 aniKosovo, la 10 aniKosovo, la 10 aniKosovo, la 10 ani
de independenþã!de independenþã!de independenþã!de independenþã!de independenþã!

Mâine, 17 februarie a.c.,
se împlinesc 10 ani de la de-
clararea independenþei sta-
tului Kosovo, zona gri a Eu-
ropei, îngrijorãtor pânditã de
islamism. Momentul festiv
este tuºat de acþiunea, încã
timidã, a Tribunalului spe-
cial creat, la sfârºitul anu-
lui trecut, sub presiunea di-
plomaþiilor occidentale, care
au ameninþat cu grave con-
secinþe negative, cu judecã-
tor i  internaþ ional i  de  la
Haga, abilitaþi sã ancheteze
acuzaþiile de trafic de orga-
ne conþinute în raportul ex-
ploziv al Consiliului Europei,
publicat în 2010,…

Înscrieri deschiseÎnscrieri deschiseÎnscrieri deschiseÎnscrieri deschiseÎnscrieri deschise
pentru ediþiapentru ediþiapentru ediþiapentru ediþiapentru ediþia
din acest an adin acest an adin acest an adin acest an adin acest an a
Festivalului „PuppetsFestivalului „PuppetsFestivalului „PuppetsFestivalului „PuppetsFestivalului „Puppets
Occupy Street”!Occupy Street”!Occupy Street”!Occupy Street”!Occupy Street”!
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Bugetul Craiovei, de 90 milioane de euro în acest an,
a fost votat, ieri, pe fondul unei rãfuieli înciudate cu „fan-
toma” municipiului Cluj-Napoca. Invariabil, de parcã s-
ar fi înþeles între ei, consilierii opoziþiei ºi chiar un ales
local al ALDE Dolj ºi-au încheiat criticile aduse la buget
în acelaºi fel: Craiova iese mult mai ºifonatã într-o com-
paraþie cu municipiul mai dezvoltat din nord-vestul þãrii.
Comparaþiile acestea s-au înfipt ca niºte pioneze în cãl-
câiul administraþiei locale. Vizibil enervat, primarul Mi-
hail Genoiu a reacþionat: mai terminaþi cu Clujul, fiþi ºi
voi mai patrioþi, mai suflet de olteni!

Bugetul Craiovei, votat cu fantoma Clujului la geam!Bugetul Craiovei, votat cu fantoma Clujului la geam!Bugetul Craiovei, votat cu fantoma Clujului la geam!Bugetul Craiovei, votat cu fantoma Clujului la geam!Bugetul Craiovei, votat cu fantoma Clujului la geam!
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Viorica Dãncilã,

prima vizitã

externã

la Bruxelles
Premierul Viorica Dãncilã

va avea, sãptãmâna viitoare, la
Bruxelles, întâlniri cu lideri
europeni, printre care preºe-
dintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker, ºi cel al
Consiliului European, Donald
Tusk, ea afirmând cã va
intensifica acþiunile de politicã
externã. ”Sãptãmâna viitoare,
la Bruxelles, voi avea întâlnire
cu preºedintele Comisiei
Europene, cu preºedintele
Consiliului European, cu
preºedintele Parlamentului
European ºi binenþeles întâlni-
re cu comisarul european pe
politici regionale, dna Corina
Creþu. Cred cã aceste lucruri
sunt foarte importante ºi cred
cã este important pentru noi sã
arãtãm deschidere ºi cooperare
atât cu statele membre ale
Uniunii Europene, dar ºi cu
statele cu care avem un
parteneriat strategic”, a
declarat Viorica Dãncilã.
Premierul le-a mai spus
miniºtrilor cã în perioada
urmãtoare va intensifica
acþiunile de politicã externã ºi
relaþii economice cu statele
partenere. ”Cred cã acest lucru
este foarte important. De
asemenea, vom accentua pe
dimensiunea europeanã a
guvernãrii. Vom încerca sã
participãm activ la discuþiile
privind viitorul economic. Nu
în ultimul rând, vom trata cu
atenþie deosebitã ºi ne vom
mobiliza pentru creºterea ratei
de absorbþie a fondurilor
europene. În spiritul celor
afirmate, vã informez cã am
avut întâlniri cu o serie de
ambasadori acreditaþi la
Bucureºti, în aceastã sãptãmâ-
nã. Voi continua aceste întâl-
niri, tocmai pentru a putea
pune în practicã ceea ce am
promis în discursul de învesti-
turã”, a adãugat Dãncilã.
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Ministrul Justiþiei a fost chemat de ur-
genþã din Japonia, de premierul Viorica
Dãncilã, dupã ce în spaþiul public au apã-
rut înregistrãri cu procurori ai DNA, care
sugereazã cã aceºtia ar fi fabricat probe în
dosare importante. Înainte de ºedinþa de
guvern,  prim-ministrul  a avut o discuþie
cu Tudorel Toader. „La solicitarea doa-
meni prim ministru, am revenit în þarã, date
fiind dezbaterile din spaþiul public, referi-
toare la funcþionarea sistemului judiciar.
Înainte de a accepta funcþia de ministru al
Justiþiei, am discutat cu liderii coaliþiei de
guvernare ºi am primit asigurãri de neim-
plicare a factorului politic, ceea ce s-a res-
pectat, se respectã ºi în prezent. Am avut
o întâlnire cu doamna prim ministru, soli-
citându-mi sã comunic public raportul. Ra-
portul privind activitatea desfãºuratã la ni-
velul Ministerului Public, DIICOT, DNA.
Prezentarea respectivului raport constitu-
ie o obligaþie a ministrului Justiþiei. Sãptã-
mâna urmãtoare, în cursul zilei de joi, voi
face o informare de presã în care voi pre-
zenta conþinutul ºi concluziile raportului
cu referire la activitatea DNA”, a precizat

Potrivit proiectului de hotãrâre
prezentat joi în ºedinþa Birouri-
lor permanente reunite, aceastã
comisie se va numi „Comisia
parlamentarã de anchetã pentru
verificarea activitãþii directoru-
lui SPP, domnul Lucian Pahonþu
Silvan, ºi a modului în care este
posibil ca acesta sã fi implicat
instituþia în activitãþi care exced
cadrul legal de funcþionare”.

Printre obiectivele fixate în
proiectul de hotãrâre se enume-
rã „determinarea implicãrii di-
rectorului SPP în influenþarea
unor decizii politice sau în plan
politic”, precum ºi „verificarea
unei eventuale modalitãþi de im-
plicare a SPP în activitãþi care
exced cadrul legal de funcþiona-
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prezenta un raport privind activitatea DNAprezenta un raport privind activitatea DNAprezenta un raport privind activitatea DNAprezenta un raport privind activitatea DNAprezenta un raport privind activitatea DNA

Ministrul Justiþiei, Tudorel
Toader, a amanat din nou decizia

pe care a luat-o în cazul ºefei
DNA, Laura Codruþa Kovesi.

ministrul Justiþiei.
Scandalul de la DNA a pornit de la o în-

registrare difuzatã de Antena 3 cu fostul de-
putat PSD Vlad Cosma, în care acesta arã-
ta cã procurorii Mircea Negulescu ºi Lu-
cian Onea au încercat sã inventeze dosare
în baza unor “probe fabricate” unor oameni
politici ºi de afaceri, printre care ºi lui Se-
bastian Ghiþã. Totodatã, fostul deputat a
dezvãluit cum procurorul DNA Ploieºti Lu-
cian Onea i-ar fi cerut sã modifice anumite
documente ºi probe care ar fi fost folosite

ulterior în dosar. Mai mult, aceºtia l-ar fi
ameninþat pe Vlad Cosma cã îi vor aresta
sora, pe Andreea Cosma.

O altã dezvãluire a venit de la procurorul
Mihaiela Iorga. Magistratul a declarat, dumi-
nicã searã, cã Laura Codruþa Kovesi a che-
mat-o, la un moment dat, ca sã o întrebe dacã
nu ar putea sã “iasã” cu un dosar al unui fost
ministru ce urma sã fie numit premier, pen-
tru cã acesta din urmã ar fi numit-o pe Dana
Gîrbovan ministru al Justiþiei, ceea ce ar fi
reprezentat un dezastru pentru DNA.

Parlamentul face Comisie de anchetã privind
verificarea activitãþii directorului SPP

Birourile permanente reunite ale celor douã Came-
re au decis, ieri, sã convoace plenul comun marþea
viitoare, la ora 14.00, pentru a se pronunþa prin vot
asupra proiectului de hotãrâre de înfiinþare a Comi-

siei parlamentare de anchetã privind verificarea
activitãþii directorului SPP.

re de cãtre directorul instituþiei”.
Alte obiective vizeazã verifica-
rea rapoartelor de activitate a di-
rectoului SPP din ultimii 5 ani,
identificarea protocoalelor în-
cheiate cu alte instituþii, verifi-
carea modului ºi a criteriilor în
care au fost desemnaþi ofiþerii de
protecþie a demnitarilor.

Idetificarea numãrului de
mandate de supraveghere video-
audio solicitate ºi identificarea
nuãrului de mandate efectiv ob-
þinute de la procuror sunt alte
obiective fixate. Un alt obiectiv
vizeazã determinarea numãrului
de acte de constatare întocmite
care au fost folosite ca mijloace
de probã în cauze aflate în sta-
diul de cercetare penalã sau în

faþa instanþelor judecãtoreºti.
Existenþa unor verificãri în ul-

timii cinci ani referitoare la achi-
ziþii publice ºi la fondul opera-
tiv, din partea Curþii de Conturi
sau a altor instituþii, este un alt
obiectiv. Comisia este formatã
din 15 membri, astfel: 7 PSD, 3
PNL, 1 USR, 1 UDMR, 1 ALDE,
1 PMP, 1 minoritãþi. Preºedinte
comisiei este de la PSD, vice-
preºedintele de la PNL, secreta-
rul de la ALDE.

Ardelean (PNL):
Poveºti vânãtoreºti
de pe Lacul Belina;
PSD legitimeazã
bârfe

Deputatul PNL Ben-Oni Arde-
lean a criticat, miercuri, demer-
sul PSD de a înfiinþa o comisie
de anchetã privind activitatea
ºefului SPP, afirmând cã suspi-
ciunile legate de SPP sunt „po-
veºti vânãtoreºti de pe Lacul Be-
lina” ºi cã PSD „narcotizeazã”
publicul pentru a-ºi acoperi „de-
zastruoasa” guvernare. „Din nou
PSD vine cu bârfe de pe piaþã sã
încerce sã le acrediteze sau sã le

legitimeze în forurile superioare
ale statutului (...) Astfel, s-a in-
trodus pe ordinea de zi înfiinþa-
rea comisiei de anchetã a aces-
tor bârfe care sunt poveºti vânã-
toreºti de pe Lacul Belina. Ceea
ce noi credem în acest moment
este cã aceastã comisie nu îºi are
rostul pentru aflarea adevãrului”,
a declarat Ben-Oni Ardelean, la
finalul ºedinþei Birourilor Perma-
nente Reunite ale Parlamentului.

Senatorul PNL a afirmat cã
PSD propune înfiinþarea unei ast-
fel de comisii pentru a „narcoti-
za opinia publicã”. „Sã înfiinþezi
o comisie specialã de anchetã pe
o chestiune care este în atribuþii-
le Comisiei de apãrare cred cã nu
este cazul ºi noi credem cã este,
din nou, o aberaþie aruncatã în
spaþiul public tocmai pentru a
narcotiza opinia publicã. Pentru
a arunca în aer subiecte false ºi
pentru a se acoperi anumite ade-
vãruri care þin de dezastruoasa
guvernare a PSD. Noi ceea ce am
propus a fost ca sã lase comisiile
de apãrare (...) sã se ocupe de
aceastã problematicã. Nu s-a su-
pus nici la vot (...)”, a precizat
Ben-Oni Ardelean.
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Lungul ºir al criticilor a fost
pornit chiar din rândurile coaliþiei.
ªocându-ºi colegii social-demo-
craþi, Dumitru Mãnescu, ales lo-
cal din partea ALDE, a fãcut praf
proiectul de buget, pe care l-a ca-
talogat, din start, „prea de stânga”:
„Nu mã aºteptam la un buget libe-
ral, de dreapta, mã aºteptam la un
buget de stânga, dar parcã prea de
stânga, fãrã nici un element libe-
ral. Un buget care are doar 15%
alocat pentru dezvoltare este un
buget care nu are în spate o stra-
tegie de dezvoltare curajoasã, care
nu se gândeºte la Craiova de mâi-
ne, ci acoperã doar unele din ne-
voile de astãzi”. Craiova ar avea
nevoie de un buget de dezvoltare
de cel puþin 30%, susþine consilie-
rul ALDE, acesta recomandându-
le, prin urmare, autoritãþilor ca sã
nu se mai compare cu municipiul
Clujul: „Ne place sã ne comparãm
cu Clujul, care are 37% buget pen-
tru investiþii, dar trebuie sã avem
ºi veniturile lor. Acele venituri nu
le putem obþine decât printr-o stra-
tegie curajoasã de dezvoltare”.

Lipsesc cãrãmizile
viitorului

Unul câte unul, liberalii au luat
la pumni capitolul de investiþii.
Aceºtia au arãtat cã, în condiþiile
unui buget de austeritate, ar fi tre-
buit sã se aibã în vedere implemen-
tarea cu predilecþie a acelor inves-
tiþii care sã asigure venituri certe
pentru viitor. „Înþelegem cã buge-
tul a fost diminuat, prin mãsurile
luate la nivel naþional, înþelegem cã
sunt vremuri grele, dar dacã acum
nu punem cãrãmizi pentru viitorul
nostru, nu vom avea cum sã creº-
tem în acest oraº”, a arãtat consi-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Bugetul Craiovei, de 90 milioane de euro în acest an,
a fost votat, ieri, pe fondul unei rãfuieli înciudate cu „fan-
toma” municipiului Cluj-Napoca. Invariabil, de parcã
s-ar fi înþeles între ei, consilierii opoziþiei ºi chiar un
ales local al ALDE Dolj ºi-au încheiat criticile aduse la
buget în acelaºi fel: Craiova iese mult mai ºifonatã într-
o comparaþie cu municipiul din centrul Transilvaniei.
Comparaþiile acestea s-au înfipt ca niºte pioneze în cãl-
câiul administraþiei locale. Vizibil enervat, primarul
Mihail Genoiu a reacþionat: mai terminaþi cu Clujul,
fiþi ºi voi mai patrioþi, mai suflete de olteni!

lierul PNL, Flavius Sirop. „Este un
buget disproporþionat, tot la cota
de avarie. Nu punem cãrãmizi sau
o fundaþie nouã la dezvoltarea ora-
ºului nostru, ci cârpim, pe ici pe
colo, pe unde mai crapã, ºi ne aº-
teptãm ca în anii urmãtori sã ne
pice de undeva din cer, ca sã mear-
gã mai bine, nu realizãm nimic”.
De aici, nu ar mai fi decât un pas
pânã la un scenariu ºi mai trist: o
accelerare a depopulãrii oraºului,
pe fondul plecãrilor în strãinãtate
sau, ºi mai dureros, cãtre alte ora-
ºe, mai atractive din punct de ve-
dere economic. Fãrã sã-l menþio-
neze, Clujul bântuia, din nou, fan-
tomatic la orizont.

15% pentru investiþii,
s-ar putea
ºi mai puþin

Lucrurile vor sta ºi mai prost
pentru oraº, începând chiar din
acest an, a prognozat consilierul
PNL, Marinel Florescu. Acesta
crede cã este de aºteptat ca unele
obiective mari ale Craiovei – cum
este stadionul, Water Park-ul ºi
parcarea subteranã – sã nu îºi poatã
asigura întreþinerea din propriile
venituri, moment în care se va
apela la singurii bani neagajaþi în
niºte cheltuieli obligatorii: cei de
investiþii. Consilierul este convins,
prin urmare, cã bugetul investiþio-
nal va fi primul sacrificat: „Acest
procent de 15% pentru investiþii va
fi grevat ºi de eventualele ºi previ-
zibilele pierderi pe care le vom avea
la stadion, la parcul acvatic, la par-
carea subteranã. De unde sã se ia
bani? Tot de la investiþii, probabil”,
este de pãrere Marinel Florescu.
Analizând per total situaþia, acesta
crede cã avem de-a face cu cel mai

mic buget din ultimii zece ani, de
fapt unul de supravieþuire.

PNL a adus trei
amendamente

la buget
Consilierul Marian Vasile a ve-

nit cu amendamentele la buget adu-
se de PNL Dolj. Acestea au fost în
numãr de trei: un parc industrial,
un studiu de trafic ºi o parcare
supraetajatã. „Cel mai important
amendament îl constituie dezvol-
tarea unui parc industrial. Repre-
zintã singura soluþie ce vizeazã
dezvoltarea oraºului nostru, în ul-
timii ºase ani. Cu o investiþie micã
de aproximativ 30.000 de euro,
putem aduce sume importante la
bugetul oraºului ºi putem crea pes-
te 1.000 de locuri de muncã. Cul-
mea este cã, de data aceasta, nu
ne inspirãm de la oraºe mari, gen
Braºov sau Cluj, ci de la o comu-
nã din apropiere, de la comuna
Iºalniþa, care a reuºit cu aproxi-
mativ 30.000 de euro sã facã toa-
tã documentaþia în vederea reali-
zãrii unui parc industrial de opt
hectare. Propun sã alocãm cei
30.000 de euro necesari pentru
documentaþie”, a cerut Marian Va-
sile. Ca locaþie, liberalii au propus
cele 7 hectare de la Lacul Tanchiº-
tilor. Cel de-al doilea amendament
s-a referit la realizarea un studiu
de trafic care sã dea soluþiile pen-
tru fluidizarea circulaþiei; cel de-al
treilea a vizat construcþia unei par-

cãri supraetajatã. Liberalii au arã-
tat cã poate fi amenajatã pe Calea
Bucureºti, dupã modelul, ghiciþi
care? Al Clujului. „Sã începem cu
o primã parcare supraetajatã, pe
modelul Cluj, în oraºul nostru. Con-
sider cã sunt lucruri importante, cu
investiþii minime, cu care putem
dezvolta economic oraºul nostru”,
a încheiat consilierul liberal.

Genoiu,
suflet de oltean

Vizibil iritat de comparaþiile cu
municipiul Cluj-Napoca, care reve-
neau în discuþiile pe partea de dez-
voltare, primarul Mihail Genoiu ºi-
a propus sã se lupte cu aceastã fan-
tomã ºi sã o elimine. A luat-o meto-
dic. Mai întâi, l-a atins, ca din trea-
cãt, pe colegul din ALDE, care a
arãtat cã, pe subiectul bugetului, nu
trage la aceeaºi cãruþã: ”Mulþumesc
colegilor din opoziþie pentru apre-
cierile negative la adresa bugetului,
chiar ºi celor mai apropiaþi, care nu
sunt neapãrat din opoziþie. Vreau
însã sã le reamintesc faptul cã acest
buget pe care nu îl voteazã ºi îl cri-
ticã de cinci ani de zile este bugetul
care ne-a adus acolo unde suntem
astãzi”. Decorticând facerea buge-
tului, primarul Mihail Genoiu a mãr-
turisit cã este inginer ºi, ca toþi in-
ginerii, ºi-ar dori ºi el un buget nu-
mai pentru investiþii, „dar nu este
bugetul meu personal”. ”Nu pot sã
fac numai investiþii, cã am eu min-
tea tehnicã, ci trebuie sã þin cont ºi

de culturã, de sãnãtate, de învãþã-
mânt, de tot...”, a explicat primarul
ideea bugetului echilibrat, buget care
dezvoltã armonios Craiova. „Pot sã
spun cã sunt mândru de ceea ce se
întâmplã în Craiova, în ultimii ani,
ºi cã am pus umãrul la tot ceea ce
s-a fãcut în perioada care s-a scurs
în ultimii cinci ani. Lumea nu ne
mai criticã, presa nu ne mai pune
pe prima paginã a nerealizãrilor ºi
primim aprecieri de la persoane care
nu au nici un fel de interes sã mã-
guleascã administraþia”. Ajuns în
acest punct, al realizãrilor de pânã
acum, primarul Mihail Genoiu s-a
lovit ºi el, drept în faþã, cu fantoma
mai dezvoltatului Cluj: „Dacã aveþi
ceva împotriva oraºului Craiova,
dacã aveþi cuvinte de apreciere nu-
mai la adresa Clujului, ºi la adresa
Craiovei nu aveþi, înseamnã cã nu
aveþi nici un pic de suflet de oltean,
nu aveþi patriotism”, a rãbufnit pri-
marul Craiovei. În lipsa unui patrio-
tism local, craiovenii nu vãd, prin
urmare, nimic din ceea ce se con-
struieºte temeinic ºi aici, iar acest
lucru produce o imensã frustrare
administraþiei.

Pe fondul acestei rãfuieli cu un
oraº mai dezvoltat decât noi ºi al
îndemnului primarului la patriotism
local, s-a trecut la vot. Amenda-
mentele PNL au primit un vot po-
litic, nefiind susþinute de PSD ºi
ALDE, prin urmare nu se regãsesc
în bugetul Craiovei, care a trecut
în forma propusã de executiv.
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Judecãtorii de la Curtea de Apel
Craiova au respins, miercuri, 14 fe-
bruarie a.c., contestaþiile inculpaþi-
lor din dosarul furturilor de la ban-
comate din Craiova, formulate îm-
potriva hotãrârii prin care Tribuna-
lul Dolj a menþinut faþã de ei mãsura
arestãrii preventive: „Respinge, ca
nefondate, contestaþiile. Obligã pe
fiecare contestator la câte 100 lei
cheltuieli judiciare statului. Onora-
riul apãrãtorului din oficiu pentru
fiecare inculpat rãmâne în sarcina
statului. Definitivã. Pronunþatã în
Camera de Consiliu”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au admis, miercuri, 14
februarie a.c., propunerea procurorilor de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi au prelungit cu încã 30 de zile aresta-
rea preventivã a lui Ilie Maldãr, tânãrul de 20 de ani din carau-
la acuzat cã a ucis-o pe bãtrâna care l-a surprins la furat:
„Admite propunerea Ministerului Public – Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj. Prelungeºte durata mãsurii arestãrii
preventive a inculpatului Maldãr Ilie, pe o perioadã de 30 de
zile, începând de la data de 22.02.2018 ºi pânã la data de
23.03.2018, inclusiv. Cu drept de contestaþie în termen de 48
ore de la comunicare. Pronunþatã în Camera de Consiliu, azi,
14.02.2018”, se aratã în hotãrârea instanþei.

Un bãrbat în vârstã de 76 de ani, din Cra-
iova, a fost lovit de o maºinã, miercuri searã,
pe bulevardul Decebal din municipiu, în apro-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã,
joi dimineaþã, în jurul orei 02:45 , poli-
þiºti din cadrul Secþiei 3 Poliþie, în tim-
pul serviciului de patrulare, au obser-
vat, pe strada Gîrleºti, din municipiu,
un autoturism al cãrui conducãtor auto
a mãrit brusc viteza de deplasare la ve-
derea autospecialei de Poliþie. Oamenii
legii au pornit în urmãrirea autoturis-
mului, având în funcþiune semnalele
acustice ºi luminoase, pe strãzile Gîr-
leºti ºi Grigore Pleºoianu, unde, în apro-
pierea blocului 30, conducãtorul auto a
abandonat maºina ºi a fugit printre blocuri.-
 Poliþiºti au pornit dupã el, pânã pe bulevar-
dul Decebal, în zona blocului 19, unde au
reuºit sã-l prindã ºi sã-l imobilizeze. Condu-
cãtorul auto a fost condus la sediul Secþiei 3
Poliþie, unde a fost identificat ca fiind  Ga-
briel G., de 19 ani, din în Craiova, care avea

Hoþii de la bancomate nu scapãHoþii de la bancomate nu scapãHoþii de la bancomate nu scapãHoþii de la bancomate nu scapãHoþii de la bancomate nu scapã
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Magistraþii Curþii de Apel Craiova au
respins, miercuri, contestaþiile inculpaþilor
acuzaþi cã au „dat atacul” la zece bancomate
din Craiova, astfel cã aceºtia rãmân în spate-
le gratiilor dupã ce Tribunalului Dolj le-a pre-
lungit mandatele de arestare preventivã. Cei
trei bãrbaþi cu vârste cuprinse între 21 ºi 60

de ani, unul din Brãila ºi ceilalþi doi din muni-
cipiul Vulcan, judeþul Hunedoara, au fost
prinºi în flagrant, pe 18 octombrie 2017, la
un bancomat de pe Calea Bucureºti din Cra-
iova, unde montaserã un dispozitiv artizanal,
pentru a sustrage bani. Dosarul este analizat
în camera preliminarã a Tribunalului Dolj.
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Reamintim cã, în perioada 2 –
16 octombrie a.c., poliþiºtii doljeni
au fost sesizaþi de reprezentanþii
mai multor unitãþi bancare cu su-
cursale în Craiova ºi Filiaºi, cu pri-
vire la faptul cã persoane necunos-
cute, prin forþarea fantei de elibe-
rare numerar, au încercat sã sus-
tragã sume de bani din bancoma-
te. Astfel, în aceastã perioadã, 10
ATM-uri bancare au fost forþate,
în toate cazurile oamenii legii în-
tocmind dosare de cercetare pe-
nalã sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de tentativã la furt calificat.
A fost demaratã o anchetã pentru

identificarea autorilor, iar miercuri,
18 octombrie a.c., în jurul orei
19.00, poliþiºtii au reuºit sã prindã
în flagrant trei bãrbaþi, pe Daniel
Codreanu, de 21 de ani, din muni-
cipiul Brãila, judeþul Brãila, Moise
Þala, de 27 de ani, ºi Aurel Stãnes-
cu, 60 de ani, ambii din municipiul
Vulcan, judeþul Hunedoara, care
montaserã un dispozitiv artizanal la
un bancomat de pe Calea Bucu-
reºti, în zona centralã. Cei trei au
fost încãtuºaþi la faþa locului, apoi
duºi la sediul IPJ Dolj, audiaþi ºi
reþinuþi pentru 24 de ore: „În urma
activitãþilor specifice desfãºurate,

poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale ºi Poliþiei
Municipiului Craiova au prins în
flagrant trei bãrbaþi imediat dupã
ce au acþionat asupra unui ban-
comat amplasat pe Calea Bucu-
reºti, cu un dispozitiv confecþio-
nat artizanal, introducându-l în
fanta de eliberare numerar, cu sco-
pul de a sustrage bani, ulterior
încercând sã acþioneze prin ace-
eaºi metodã, asupra unui alt ATM,

din apropiere, activitate infracþi-
onalã întreruptã de intervenþia
poliþiºtilor. Din primele cercetãri
s-a stabilit cã cei trei sunt ºi au-
torii faptelor sesizate anterior”,
au declarat, la momentul respec-
tiv reprezentanþii IPJ Dolj.

La sfârºitul lunii noiembrie, anul
trecut, cei trei au fost trimiºi în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, iar dosarul se aflã în camera
preliminarã, la Tribunalul Dolj.

Pieton accidentat mortalPieton accidentat mortalPieton accidentat mortalPieton accidentat mortalPieton accidentat mortal
pe bulevardul Decebalpe bulevardul Decebalpe bulevardul Decebalpe bulevardul Decebalpe bulevardul Decebal

Urmãrire pentru prindereaUrmãrire pentru prindereaUrmãrire pentru prindereaUrmãrire pentru prindereaUrmãrire pentru prinderea
unui ºofer bãut ºi fãrã permisunui ºofer bãut ºi fãrã permisunui ºofer bãut ºi fãrã permisunui ºofer bãut ºi fãrã permisunui ºofer bãut ºi fãrã permis
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Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit aresta-

rea preventivã a tânãrului de 20 de ani, din comuna
Caraula, acuzat de comiterea infracþiunilor de omor
ºi violare de domiciliu. Poliþiºtii ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au stabilit
cã tânãrul, pe 23 decembrie anul trecut, a ucis o
bãtrânã de 82 de ani, din Caraula, care l-a surprins
în casa ei, unde intrase la furat ºi a ajuns dupã gratii
la aproape o lunã dupã comiterea faptei.

Reamintim cã, pe 23 decembrie 2017, poliþiºtii din cadrul
Poliþiei Municipiului Bãileºti au fost sesizaþi cu privire la faptul
cã Anica Vîlcea, de 86 de ani, din comuna Caraula, judeþul Dolj,
a fost gãsitã decedatã, cu un cuþit în spate, la domiciliul sãu,
unde locuia singurã. La faþa locului s-a deplasat o echipã ope-
rativã complexã însoþitã de procuror criminalist ºi medic legist,
care au constatat faptul cã victima a fost gãsitã cu faþa în sus
pe podeaua camerei cu un cuþit de bucãtãrie în zona toracicã
posterior. A fost demaratã o anchetã, sub coordonarea unui
procuror criminalist de la Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
reuºindu-se identificarea autorului, Ilie Maldãr, de 20 ani, din
comuna Caraula, persoanã inclusã în cercul de bãnuiþi încã din
primele cercetãri efectuate de oamenii legii. În cursul zilei de
luni, 22 ianuarie a.c., tânãrul a fost ridicat pentru audieri, la final
fiind reþinut pe bazã de ordonanþã emisã de procuror, pentru 24
de ore. Potrivit anchetatorilor, din cercetãri a reieºit cã, în ziua
respectivã, în jurul orei 12.00, inculpatul Ilie Maldãr a pãtruns
în imobilul situat în comuna Caraula, sat Caraula, strada Digu-
lui, nr. 28, „cel mai probabil pentru a sustrage bunuri, iar în
momentul în care a fost observat ºi recunoscut de victimã a
procedat la uciderea acesteia, în încercarea de a nu fi reclamat
organelor judiciare. Astfel, inculpatul a folosit un cuþit pe care
victima îl folosea în bucãtãrie, iar ulterior exercitãrii agresiu-

nii s-a speriat, context în care a abandonat arma crimei la
locul comiterii faptei”, dupã cum au reþinut procurorii în refe-
ratul prin care au cerut arestarea preventivã a autorului. Tânã-
rul a recunoscut comiterea faptei abia dupã ce a fost pus în faþa
probelor strânse de anchetatori. Pe 23 ianuarie a.c., Ilie Maldãr
a fost prezentat Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare
preventivã, propunere admisã de instanþã, care i-a emis mandat
pe o perioadã de 30 de zile.

permisul suspendat. Având în vedere cã tâ-
nãrul emana miros de bãuturi alcoolice, a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultând o alco-
olemie de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. În cauzã a fost întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de conducerea unui
vehicul fãrã permis de conducere.

piere de Reloc. La faþa locului a ajuns un echi-
paj SMURD care l-a gãsit pe bãrbat întins pe
carosabil, iar medicii au demarat imediat ma-

nevrele de resuscitare. Din nefe-
ricire, acestea au rãmas fãrã re-
zultat, astfel cã, dupã zeci de mi-
nute, medicii n-au avut de ales ºi
au declarat decesul lui Ion Bãlan.
Potrivit reprezentanþilor Inspecto-
ratului de Poliþie Judeþean (IPJ)
Dolj, bãrbatul traversa strada prin
loc nepermis ºi a fost surprins ºi
lovit de un autoturism Opel Cor-
sa condus de Cristina Nicoleta
Voinea, de 34 de ani, din Craiova.
Femeia a fost testatã cu aparatul
etilotest, rezultatul fiind negativ,
iar pe numele ei oamenii legii au
întocmit dosar penal pentru uci-
dere din culpã.
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MIRCEA CANÞÃR

Mâine, 17 februarie a.c., se împlinesc
10 ani de la declararea independenþei
statului Kosovo, zona gri a Europei, în-
grijorãtor pânditã de islamism. Momen-
tul festiv este tuºat de acþiunea, încã
timidã, a Tribunalului special creat, la
sfârºitul anului trecut, sub presiunea di-
plomaþiilor occidentale, care au ame-
ninþat cu grave consecinþe negative, cu
judecãtori internaþionali de la Haga,
abilitaþi sã ancheteze acuzaþiile de tra-
fic de organe conþinute în raportul ex-
ploziv al Consiliului Europei, publicat în
2010, fapte comise potrivit raportoru-
lui, elveþianul Dick Marty, de coman-
daþi ai gherilelor albanofone, în timpul
rãzboiului contra Serbiei (1998-1999).
Lucrurile erau cunoscute de mai multã
vreme ºi inclusiv Carla del Ponte, ex-
procuror al Tribunalului Penal Interna-
þional pentru ex-Iugoslavia, a acuzat,
într-o carte a sa „Eu ºi criminalii de
rãzboi”, înalþi responsabili kosovari de

amenajarea de tabere pentru prizonie-
rii sârbi, transferaþi în Albania, unde
chirurgii le-au prelevat organele, valo-
rificate în clinici strãine prin implanta-
rea la pacienþii în suferinþã. Berna a
interzis helvetei Carla del Ponte, pe
atunci ambasador în Argentina, sã-ºi
prezinte cartea în Italia, estimând cã
este o incompatibilitate cu statutul sãu.
La sfârºitul anului trecut, majoritatea
parlamentarã aflatã la putere la Priºti-
na, cu sprijinul veteranilor de rãzboi a
încercat boicotarea activitãþii Tribuna-
lului special, mai ales cã în cauzã sunt
numeroºi foºti lideri UCK, deveniþi oa-
meni politici, precum Hashim Thaci,
actualul preºedinte al þãrii, sau preºe-
dintele parlamentului de la Priºtina,
Kadri Veseli. Raportul Consiliului Eu-
ropei, redactat cum spuneam de Dick
Marty, consemneazã fapte abominabile
ºi foºtii luptãtori UCK, au etichetat cre-
area Tribunalului ca „inacceptabilã”. De

la proclamarea independenþei Kosovo,
misiunea de poliþie ºi justiþie Eulex a
UE, a avut drept mandat întãrirea sta-
tului de drept, pe acest teritoriu, încã
nerecunoscut de toate þãrile UE (Slova-
cia, România, Grecia, Spania ºi Cipru).
Prezent la Priºtina, deunãzi, Sigmar
Gabriel, ºeful diplomaþiei germane, a
declarat cã þara sa va ajuta Kosovo sã
obþinã recunoaºterea independenþei din
partea þãrilor UE, care încã nu au fã-
cut-o, fiindcã aderarea Serbiei ºi Koso-
vo, este obiectivul final. În noiembrie
anul trecut ºeful judecãtorilor Eulex,
magistratul britanic Malcolm Simmons
ºi-a înaintat demisia denunþând disfunc-
þionalitãþi în sânul misiunii. Contencio-
sul cu Belgradul, care solicitã o mai lar-
gã autonomie pentru cei 40.000 de sârbi
din Nordul Kosovo, unde sunt majori-
tari, dar ºi pentru ceilalþi 80.000 care
trãiesc în inclave diseminate în Sudul
teritoriului este îngheþat, în timp ce si-

tuaþia economicã a þãrii nu se amelio-
reazã în pofida ajutorului consistent. Se
vorbeºte de miliarde euro, din partea
UE, oricum raportat la fiecare locuitor
din cei 1.800.000, mai mare decât cel
dat þãrilor occidentale prin planul Mar-
shall. Corupþia clasei politice rãmâne
obiectul criticii la nivelul societãþii ºi
o îngrijorare permanentã a UE. De datã
mai recentã, mulþi jihadiºti care au
combãtut în „brigada albanezã” din
Siria, au revenit acasã. Or, tocmai
acest „detaliu” nu poate fi trecut cu
vederea, din atâtea ºi atâtea motive.
Kosovo suscitã polemici fãrã sfârºit,
între Rusia ºi SUA, Moscova invocând
intervenþia NATO din 1999 pentru jus-
tificarea anexãrii Crimeei ºi interven-
þiei din Georgia. Cum o pace deplinã
cu Belgradul rãmâne un deziderat, deºi
Priºtina se aratã predispusã la dialog,
situaþia rãmâne în continuare ambiguã,
oricând putând exploda.

Anul acesta se estimeazã a se
încasa suma de 240 mii lei, depo-
zite speciale pentru construcþii de
locuinþe, reprezentând rate ºi în-
casãri din apartamentele vândute
conform Ordonanþei 19/1994 pri-
vind stimularea investiþiilor pentru
realizarea unor lucrãri publice ºi
construcþii de locuinþe.  Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Ju-
deþean Dolj a precizat ieri, înainte
de a solicita votul consilierilor ju-
deþeni, cã  sunt 21 de localitãþi ºi
11 consilii judeþene care nu au pri-
mit niciun leu în plus. “Consiliul
Judeþean Dolj fiind un judeþ mare,
cu o populaþie ce depãºeºte cifra
de 700.000, a primit în plus 103
milioane de euro. Din aceastã sumã
trebuie sã alocãm DGASPC-ului
peste 40%. Avem 11 proiecte cu
finanþare nerambursabilã, 7 fiind
cu finanþare din fonduri europene
ºi 4 proiecte, în valoare de 30 mi-

Pe anul 2018…

Consilierii judeþeni au votat ieri, în ca-
drul unei ºedinþe ordinare, bugetul propriu
pe anul 2018, în valoarea totalã de 479.069
mii lei, cu 27% mai mare ca cel de anul
trecut. Totodatã s-au fãcut ºi estimãri ºi
pentru anii urmãtori. ªi a dat cu plus. Ve-
niturile proprii estimate a se încasa în anul

2018 la bugetul Consiliului Judeþean Dolj
sunt în valoare de 52.741 mii lei, acestea
provenind în special din chirii ºi concesi-
uni, impozitul pe mijloace de transport de-
þinute de persoane fizice ºi juridice, alte
venituri din proproetate, valorificãri de bu-
nuri, taxe special etc.

lioane de euro, prin PNDR. Sun-
tem foarte atenþi la ceea ce dez-
voltãm ºi mai puþin la ceea ce con-
sumãm. Anul trecut am alocat 30
de milioane de euro în Sãnãtate.
Într-adevãr cei mai  mulþi bani au
mersã cãtre Spitalul Judeþean de
Urgenþã. Anul acest alocãm  cu
17% mai mult ºi asta pentru a fi-
naliza toate lucrãrile. ªi vreau sã
fac un anunþ în premierã, pe lângã
Clinica de Oncologie, la Craiova se
va face ºi un Institut Oncologic,
pe care am dori sã-l facem pe fon-
duri europene, iar dacã aceste fon-
duri nu sunt suficiente vom apela
ºi la Banca Mondilã. Mâine ( n.r
astãzi) ne va vizita ºi managerul pe
Europa de Est a Bãncii Mondiale.
Vom discuta toate aceste aspect ºi
vom propune spre analizã divese
scheme de finanþare. Am primit ºi
de la colegii liberali o listã cu pro-
puneri de proiecte, extreme de in-

teresante, de luat în seamã, dar mie
îmi place sã cred cã toate aceste
proiecte sunt ale noastre ºi sã nu
discutãm pe partied politice, aici
vorbim de banii judeþului ºi de pro-
iectele judeþului, de care benefi-
ciem cu toþii”, a spus ºeful admi-
nistraþiei doljene.

Transferurile cãtre  Aeroportul
Internaþional Craiova sunt în

valoare totalã de 8.057 mii lei
Cele mai mari sume de bani sunt

alocate cãtre infrastructurã. Din
suma alocatã în anul 2018 judeþului
Dolj, pentru drumurile comunale ºi
judeþene, se va aloca bugetului pro-
priu suma de 6.213 mii lei pentru
drumurile judeþene. Cosmin Vasile,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean
Dolj a explicat modul în care se re-
partizeazã fondurile la capitolul
Transporturir. “Pentru lucrãrile de
reparaþii ºi de întreþinere drumuri

judeþene se alocã în anul 2018 suma
de 14.000 mii lei. Societatea pentru
Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dolj SA
a solicitat majorarea aportului la ca-
pitalul social al societãþii cu suma
de 3000 mii lei, în vederea dotãrii
cu noi utilaje performante necesare
activitãþii”, a subliniat vicepreºedin-
tele CJ Dolj. Transferurile propuse
spre acordare  în anul 2018 Aero-
portului Internaþional Craiova sunt
în valoare totalã de 8.057 mii lei,
din care 4.57 mii lei tranferuri pen-
tru investiþii. “Având în vedere aju-
torul financiar în cuantum de ma-
xim 5,5 euro – echivalent în lei pen-
tru fiecare pasager îmbarcat ce se
acordã la deschiderea de noi rute
ºi/sau frecvenþe de operare aeriene
la Regia Autonomã Aeroportul In-

ternaþional Craiova se alocã suma
de 1.300 mii lei din bugetul propriu
judeþean pentru a sprijini financer
operatorii aerieni care opereazã cã-
tre destinaþii din þãri mebre ale UE
de pe  Aeroportul din Craiova”, a
mai precizat Ion Prioteasa, preºe-
dintele CJ Dolj

Finanþarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap

Florin Stancu, directorul
DGASPC Dolj a vorbit despre
modul în care vor fi repartizaþii
banii primiþi din transferuri de la
bugetul de stat pentru finanþarea
drepturilor acordate persoanelor
cu handicap în sumã de 79.501 mii
lei. “923 mii lei pentru drepturile
prevãzute de art 24 din Legea nr
448/2006 privind protecþia ºi pro-
movarea drepturilor persoanelor
cu handicap, republicatã, referi-
toare la gratuitatea transportului in-
terurban; 209 mii lei pentru drep-
turile prevãzute de art 27 din Le-
gea nr 448/2006 privind protecþia
ºi promovarea drepturilor persoa-
nelor cu handicap, referitoare la
credite a cãror dobândã se supor-
tã de la bugetul de stat ºi 78.369
mii lei pentru drepturile prevãzute
de art 58 din Legea 448/2006 pri-
vind protecþia ºi promovarea drep-
turilor persoanelor cu handicap,
republicatã, referitoare la prestaþi-
ile sociale”, a precizat directorul
DGASPC Dolj.

 MARGA BULUGEAN
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Direcþia de Sãnãtate Publicã a
anunþat cã în judeþul Dolj s-au în-
registrat 1.450 cazuri de infecþii
acute ale cãilor respiratorii superi-
oare, 705 cazuri de pneumopatii
acute ºi 14 cazuri clinice de gripã
în ambulator, din care 6 cazuri au
fost confirmate la examenul de la-
borator cu virus gripal tip B.

Numãrul total al cazurilor de
viroze respiratorii ºi gripã înregis-
trat în aceastã sãptãmânã (2.169)
este crescut faþã de valoarea înre-
gistratã în sãptãmâna ante-
rioarã (1.869 cazuri), dar se
încadreazã în limitele sezo-
nului. Ponderea spitalizãrilor
din numãrul total de cazuri a
fost 23,05%.

Deoarece morbiditatea în-
registratã se aflã în interva-
lul aºteptat existã dovada cir-
culaþiei de virusuri gripale în
populaþie, DSP Dolj a carac-
terizat sãptãmâna prin acti-
vitate gripalã sporadicã.

Încã 800 de doze
de vaccin antigripal

au ajuns în Dolj
Pânã în prezent în judeþul Dolj

au fost vaccinate 33.780 de persoa-
ne. În total s-au primit 35.695 de
doze de vaccin: prima tranºã – 472
doze, primite în 30 octombrie 2017
ºi a doua tranºã – 35.223 doze, pri-
mite în 6 decembrie 2017 care s-au
repartizat unitãþilor vaccinatoare.

Prima etapã  a avut loc, la sfâr-
ºitului anului trecut, la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, organiza-
tor fiind, ca ºi acum, Direcþia Ju-
deþeanã de Sport ºi Tineret Dolj.

ªase cazuri de gripã, în judeþul Doljªase cazuri de gripã, în judeþul Doljªase cazuri de gripã, în judeþul Doljªase cazuri de gripã, în judeþul Doljªase cazuri de gripã, în judeþul Dolj
În doar o sãptãmânã, ºase cazuri de gripã au fost confirmate

cu virus de tip B, în judeþul Dolj, în urma examenului de laborator.
De asemnea, s-a înregistrat un numãr foarte mare de viroze
respiratorii, peste 2.100 de persoane.

Având în vedere debutul la nivel
naþional a circulaþiei virusului gri-
pal, specialiºtii recomandã continua-
rea vaccinãrii antigripale la nivelul
cabinetelor medicilor de familie, în
special pentru persoanele din cate-
goriile la risc recomandate de Or-
ganizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.

În categoriile la risc intrã persoa-
nele cu vârsta cuprinsã între 6 luni
ºi 64 de ani în evidenþã cu afecþiuni
medicale cronice pulmonare, car-
diovasculare, metabolice, renale,

hepatice, neurologice, diabet zaha-
rat, obezitate, astm sau virusul imu-
nodeficienþei umane; gravide; me-
dici, cadre sanitare medii ºi perso-
nal auxiliar, atât din spitale, cât ºi
din unitãþile sanitare ambulatorii,
inclusiv salariaþi ai instituþiilor de
ocrotire (copii sau bãtrâni) ºi ai uni-

tãþilor de bolnavi cronic, care prin
natura activitãþii vin în contact re-
spirator cu pacienþii sau asistaþii;
persoane, adulþi ºi copii, rezidente
în instituþii de ocrotire socialã pre-
cum ºi persoane care acordã asis-
tenþã medicalã, socialã ºi îngrijiri la
domiciliu persoanelor la risc înalt;
toate persoanele cu vârsta egalã sau
peste 65 de ani.

În aceastã sãptãmânã au mai
fost preluate 800 doze de vaccin
de la DSP Bucureºti care au fost
repartizate unitãþilor vaccinatoare.

Existã stocuri de medicamente
ºi vaccinuri pentru gripã

Având în vedere cã în ultimele
sãptãmâni au fost diagnosticate mai

multe cazuri de gripã, iar în
unele judeþe s-au înregistrat
decese provocate de viru-
sul gripal, pentru preveni-
rea îmbolnãvirilor, Ministe-
rul Sãnãtãþii a solicitat di-
recþiilor de sãnãtate publi-
cã sã se asigure cã unitãþile
sanitare din subordine insti-
tuie toate mãsurile necesa-
re pentru protecþia perso-
nalului ºi a pacienþilor.

Managerii de spitale au
obligaþia sã se asigure cã
sunt respectate cu stricteþe
mãsurile igienico-sanitare în
unitãþile sanitare ºi cã per-

sonalul medical are la dispoziþie ºi
poartã echipamentul de protecþie.

De asemenea, Ministerul Sãnã-
tãþii a solicitat direcþiilor de sãnãtate
publicã sã prezinte în cel mai scurt
timp o situaþie a stocurilor de medi-
camente antivirale specifice pentru
gripã existente în spitale ºi, dupã

caz, sã solicite suplimentarea sto-
curilor, astfel încât sã fie disponibi-
le medicamentele necesare pentru
tratamentul pacienþilor internaþi.

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 sãp-
tãmâna aceasta s-a reluat activita-
tea preºcolarã ºi ºcolarã, este ne-
cesar ca în grãdiniþe ºi ºcoli, în fie-
care dimineaþã, cadrele medicale sã
realizeze un triaj, astfel încât sã
poatã fi evitatã rãspândirea virusului
gripal. De asemenea,  cadrele di-
dactice, în cazul în care au suspi-
ciuni legate de starea de sãnãtate a

copiilor, trebuie sã semnaleze ca-
drelor 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.

RADU ILICEANU
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Ieri, la Colegiul Naþional „Elena Cuza”, a avut loc cea de-
a doua etapã a prezentãrii Programului Naþional „Campioni
pentru România”, elaborat de cãtre Ministerul Educaþiei
Naþionale, cu sprijinul Inspectoratelor ªcolare Judeþene ºi
al autoritãþilor administrative locale, prin care se prezintã,
în faþa elevilor, foºti performeri, la nivel internaþional, cu
foarte multe titluri, de la medalii europene ºi mondiale
pânã la Jocuri Olimpice. Atragerea cãtre sport a tinerilor
este scopul primordial al acestui proiect.

La momentul respectiv, în faþa ele-
vilor au fost prezenþi unii dintre
marii performeri ai României (Nicu
Stoian - volei, Cristieana Cojo-
caru ºi Natalia Andrei - atletism).

Ieri, la Colegiul Naþional „Elena
Cuza”, a avut loc cea de-a doua eta-
pã, fiind prezente douã dintre cele
care au adus performanþe României
– doamnele Natalia ºi Cristieana.
„Suntem onoraþi sã fim gazda unei
asemenea acþiuni, având, în jurul
nostru, douã foste mari campioane
– Cristieana Cojocaru ºi Natalia
Andrei”, a precizat prof. Liviu Cot-
fasã, director al Colegiului Naþional
„Elena Cuza” din Craiova.

O Medalie Olimpicã, prezentatã
elevilor

Desfãºurarea activitãþii a avut loc
cu o oarecare întârziere, þinând cont
ºi de orele de curs, la care erau pre-
zenþi elevii. Aceºtia, dupã ce au fi-
nalizat educaþia la clasã, au venit în
sala de festivitãþi a Colegiului Naþi-
onal „Elena Cuza” ºi au þinut sã fie
parte într-un proces cu adevãrat
educaþional, în cadrul cãruia au pu-
tut sã vadã  douã personalitãþi ale
sportului craiovean ºi naþional. Pri-
ma campioanã care a vorbit a fost
Cristieana Cojocaru, medaliatã cu
bronz, în proba de 400 mg, la Jo-
curile Olimpice de la Los Angeles,
din 1984: „Am alergat, atunci, alã-
turi de mari campioane, eram out-
sider, dar, la foto-finish, am obþinut
medalia de bronz. A fost un succes

extraordinar. Dacã vorbim de per-
formanþe olimpice, eu ºi cu Nicu
Stoian, medaliat cu bronz la Mos-
cova, în 1980, suntem singurii care
mai trãim în Craiova, acum. Pentru
elevii din prezent, am scos, în pre-
mierã, medalia mea din 1984, care
se va plimba prin mâinile acestora,
în aºa fel încît sã vadã ce înseamnã
sportul. Îi încurajez pe copii sã facã
sport, dar nu se poate rezolva ni-
mic fãrã muncã, iar pãrinþii trebuie
sã îi îndrepte pe tineri cãtre sport.
Sper ca o fatã sau un bãiat sã-ºi
calce pe urme”. La rândul sãu, Na-
talia Andrei, una dintre cele mai mari
campioane ale semifondului ºi fon-
dului românesc, vorbind de probe-
le atletice, al cãrei duel, din anii
1980, cu Tatiana Kazankina, a fost

memorabil,  a menþionat: „Alergam,
când eram copilã, de acasã spre
ºcoalã ºi invers. ªtiu ce înseamnã
munca de la DJST Dolj, fiind, într-
o perioadã, director aici, de aceea
spun cã nimic nu se poate face fãrã
sacrificii. Le punem la dispoziþie ti-
nerilor toate condiþiile pentru a per-
forma, indiferent de specialitate. Nu
vorbim numai de sport, ci ºi de ce-
lelalte activitãþi. În ceea ce mã pri-
veºte, îmi doresc sã fie atraºi spre
sport cât mai mulþi tineri, ºi, chiar
dacã încep la o vârstã relativ cres-
cutã a aplicãrii atletismului, sã mear-
gã mai departe. Sportul de învaþã
foarte multe, de aceea îi încurajez
pe pãrinþi sã ºi îndrume copiii cãtre
activitãþile fizice”.

CRISTI PÃTRU
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Companiile private ºi artiºtii in-
dependenþi, din þarã ºi din strãinã-
tate, sunt invitaþi sã aplice la a V-a
ediþie a Festivalului „Puppets Oc-
cupy Street” – Earth Edition, care
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va fi organizat la Craiova, în pe-
rioada 25 august – 1 septembrie
a.c., de Teatrul pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri”. „Spectacole, atelie-
re, concerte, parade, expoziþii, arte

plastice, arte vizuale sunt secþiunile
care vã aºteaptã”, precizeazã repre-
zentanþii instituþiei.

Pentru a aplica, cei interesaþi tre-
buie sã descarce fiºa tehnicã de pe
www.puppetsoccupystreet.blogspot.ro,
sã o completeze, apoi sã o trimitã
pânã la 1 martie a.c. pe adresa de
e-mail puppetsoccupystreet-
@gmail.com.

„Puppets Occupy Street” este
primul festival de arta animaþiei din
România care se desfãºoarã exclu-
siv în spaþii neconvenþionale, creat
pentru comunitate, ce aduce la un
loc companii de teatru private ºi
teatre de stat, dar ºi directori de
festivaluri, încurajând astfel parte-
neriatul public-privat. Festivalul este
 finanþat integral de Primãria ºi Con-
siliul Local Craiova ºi organizat de -
Teatrul „Colibri”.

Festivalul cuprinde de la repre-
zentaþii teatrale ºi animaþie stradalã

la ateliere de creaþie pentru copii ºi
pentru profesioniºti, dar ºi proiecþii
video, expoziþii de scenografie, con-
certe ºi parade spectaculoase, cu
pãpuºi gigantice, realizate în regim
propriu. Scopul festivalului este
acela de a promova arta animaþiei
în comunitate ºi de a genera acce-
sibilitate la actul artistic cãtre toate
categoriile de vârstã ºi toate grupu-
rile socio-profesionale.

Prima ediþie „Puppets Occupy
Street” s-a desfãºurat în anul
2014. Ediþia din 2015 a avut ca
temã Apa, cea din 2016 - Focul,
cea din 2017 - Aerul, urmând ca
cea de anul acesta sã se deruleze
sub genericul Pãmântului. Ediþia
de anul trecut a cuprins 255 de
evenimente ºi a adus la Craiova
companii de teatru private ºi artiºti
independenþi din 12 þãri.

Nãscut la Trieste, Walter Atta-
nasi, considerat unul dintre cei mai
interesanþi ºefi de orchestrã ai gene-
raþiei sale, a fost invitat sã dirijeze un
vast repertoriu simfonic ºi de operã
pentru diverse ºi prestigioase colecti-
ve artistice, cum sunt Il Teatro alla
Scala di Milano, l’Arena di Verona, l’O-
pera di Roma. Versatilitatea sa artisti-
cã i-a oferit posibilitatea de a colabo-
ra ºi cu mari jazzmani ºi cu importan-
te instituþii, precum Umbria Jazz, Glo-
bal Forum din Roma, Diane Reeves,
Quincy Jones, Stefano Di Battista,
Roberto Gatto, Danilo Rea, Flavio
Boltro. Este Cetãþean de Onoare al

Sub conducerea muzicalã a dirijorului Walter Atta-
nasi ºi cu participarea solistului Dino de Palma ºi a sa
vioarã Mantegazza din 1795, ambii din Italia, Orchestra
Simfonicã a Filarmonicii „Oltenia” prezintã astã-searã,

În program:
Filip Lazãr: Muzicã pentru Radio
Niccolo Paganini: Variaþiuni pe o singurã coardã pe o

temã de Rossini pentru vioarã ºi orchestrã
Camille Saint-Saens: Introducere ºi Rondo capriccioso

pentru vioarã ºi orchestrã, op. 28
Georges Bizet: Simfonia în Do major

de la ora 19.00, un concert cu lucrãri de Paganini, Saint-
Saens ºi Bizet, cãrora - respectând tipicul stagiunii „Mu-
zica uneºte”, dedicatã Marii Uniri - le este alãturatã o
compoziþie din repertoriul românesc, de Filip Lazãr.

oraºului Portsmouth din Virginia, S.U-
.A. Actualmente, este director al fes-
tivalurilor Italian Arte Fest, Umbria
Music Fest International, director
muzical al Operei Române din Craio-
va ºi, de la 1 ianuarie 2018, dirijor
principal al Orchestrei Simfonice a
Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

Dino de Palma beneficiazã de o
dublã specializare muzicalã (vioarã la
Conservatorul din Frosinone, violã la
Conservatorul din Bari), având ºi o di-
plomã în Literaturã ºi Arte la Univer-
sitatea din Roma. Ca solist ºi interpret
de muzicã de camerã, a cântat în ce-
lebre sãli de concert precum Carne-

gie Hall ºi Lincoln Center din New
York. În cei peste 20 de ani de activi-
tate, a concertat în Rusia, SUA, Bra-
zilia, Franþa, Egipt, Australia, Taiwan,
Israel, Turcia, Suedia, Lituania, India,
Japonia, Coreea de Sud, Germania,
Spania, Italia, Cehia, Argentina, Uru-
guay, alãturi de mari artiºti precum
Jerry Lewis, Liza Minnelli, Andrea
Bocelli, Placido Domingo. În prezent,
este profesor de vioarã la Conserva-
torul „Umberto Giordano” din Foggia
ºi profesor-asociat la Universitatea
Sungshin din Seul (Coreea de Sud),
unde susþine master-class-uri în vioa-
rã ºi muzicã de camerã.

Craiovenii sunt invitaþi sã descopere tainele artei
actorului de film prin intermediul unui atelier de
creaþie intensiv, organizat de Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”.
Acesta se va desfãºura timp
de douã sãptãmâni, între 5 ºi
17 martie, în Sala Medievalã
a instituþiei, pe parcursul a
câte 7 ore pe zi (în intervale-
le orare 10.00-14.00 ºi
17.00-30.00).

Atelierele vor fi coordonate
de regizorul Gheorghe Preda
ºi vor cuprinde atât întâlniri
teoretice, în timpul cãrora se
vor dobândi cunoºtinþe de
bazã din domeniul cinematografiei ºi al lucrului pe
platoul de filmare, cât ºi întâlniri practice, care vor
cuprinde filmãrile propriu-zise pentru realizarea unui
produs cultural cinematografic. „Acest demers va
avea ca finalitate realizarea unui material audio-video,
operã de creaþie artisticã, având ca protagoniºti
participanþii la cursuri. Produsul final va fi reprezentat
în faþa publicului larg, oferind astfel feed-back-ul
necesar elaborãrii unor noi proiecte culturale”,

Atelier intensiv de artã cinematograficã,
gratuit pentru craiovenii de orice vârstã Biblioteca Judeþeanã „Alexan-

dru ºi Aristia Aman” gãzduieºte
astãzi, începând cu ora 16,30, lan-
sarea volumului „Prin labirintul
vieþii. Versuri despre oameni… ºi

precizeazã, într-un comunicat de presã, reprezentanþii
Casei de Culturã „Traian Demetrescu”.

Potrivit instituþiei, proiectul îºi propune sã
faciliteze întâlnirea partici-
panþilor cu profesori de
specialitate din domeniul
cinematografiei, cu regizori
de film ºi actori consacraþi
ai þãrii, susþinând educaþia
permanentã, dar ºi petrece-
rea timpului liber într-un
mod educativ.

Selecþia participanþilor se
va face pe baza unei
scrisori de motivaþie,
însoþitã de o fotografie,

care vor fi trimise la adresa de e-mail
casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com,
perioada de înscriere fiind 15-27 februarie a.c.
Persoanele selectate în vederea participãrii la
atelier vor fi anunþate în data de 28 februarie a.c.,
pe site-ul Casei de Culturã „Traian Demetrescu”,
dar ºi prin e-mail, urmând sã completeze apoi o
fiºã de înscriere. Mai multe detalii pe www.tra-
dem.ro, secþiunea anunþuri.

Lansare de carte
pentru oameni”, autor Con-
stantin Chelaru. Evenimentul
se va desfãºura în Sala „Marin Sorescu”
ºi va fi moderat de Cristina Bã-
lãºoiu.

Invitaþi: Ion Rãduþ - poet,
prof. Carmen ªtefãnescu -
epigramist, Cornelia Georges-
cu - scriitor, Ion Rodica -
poet, epigramist, Nana Ileana
Filip - poet, Lorin Cimponeriu
- scriitor.

Constantin Chelaru este
membru al Cenaclului Epi-
gramiºtilor Olteni, membru al
Asociaþiei Scriitorilor Olteni
ºi membru al Cenaclului „Li-
teratura la noi acasã”. Este,
de asemenea, coautor al an-
tologiei „Literatura la noi aca-
sã”. „Prin labirintul vieþii.
Versuri despre oameni… ºi
pentru oameni” este volumul
de debut al scriitorului Con-
stantin Chelaru.

Biroul de Presã

Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”

Doi muzicieni din Italia în concertul simfonic
de astã-searã al Filarmonicii „Oltenia”
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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

SÂMBÃTÃ - 17 februarie

07:00 Întrebãri ºi rãspunderi (R)
08:00 Vreau sã fiu sãnãtos
08:30 Lumea azi (R)
09:00 Oameni ca noi
09:30 M.A.I. aproape de tine
10:00 Zon@ IT
10:30 Banii tãi (R)
11:00 Cooltura (R)
12:00 Starea naþiei
13:00 #Creativ
13:30 Poveste dupã poveste
14:00 Telejurnal
14:30 Adevãruri despre trecut
15:00 Ora regelui
16:00 Eurovision 2018 (R)
17:20 Eurovision 2018 (R)
18:15 Exclusiv în România
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal
21:00 Dosar România
22:00 Culisele Eurovision 2018
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Tezaur folcloric (R)
02:00 Zon@ IT (R)
02:25 În grãdina Danei (R)
02:50 Vorbeºte corect!
03:00 Telejurnal (R)
03:50 Viaþa satului (R)
05:55 Teleshopping

TVR 1

07:30 Sãnãtate cu de toate (R)
08:00 Sid, micul savant
2008, SUA, Animaþie, Comedie,

Familie
09:00 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
09:50 Poate nu ºtiai
10:00 Mic dejun cu un campion
10:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:00 D'ale lu' Miticã (R)
12:00 New York
12:30 Gala Umorului (R)
13:30 Memorialul Durerii
14:30 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
16:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:20 Invingãtori. Vremuri ºi

destine
18:00 Bibliotecarii
2014, SUA, Aventuri
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
22:10 G.I. Jane
1997, SUA, Dramã
00:20 Trenul de noapte spre

Lisabona (R)
2013, Germania, Elvetia,

Portugalia, Mister, Romantic,
Thriller, Dragoste

02:20 Memorialul Durerii (R)
03:10 MotorVlog
03:40 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Mic dejun cu un campion

(R)
05:20 Gala Umorului (R)
06:10 Imnul României
06:15 New York (R)

TVR 2

07:55 O relaþie complicatã
09:30 Anna ºi Regele
12:00 Gardienii Galaxiei Vol. 2
14:15 Planul lui Maggie
15:55 Rãzboiul stelelor -

Episodul III: Rãzbunarea Lorzilor
Sith

18:15 Povestea jucãriilor 3
20:00 Wilson
21:35 Transformers: Ultimul

cavaler
00:10 Nu te pune cu Zohan
02:05 Suita paradisului
04:15 Wilson
06:00 Bambi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Superspeed la Pro TV
11:00 Slappy ºi ºtrengarii
1998, SUA, Comedie
12:45 Ce spun românii (R)
13:45 Mã însoarã mama (R)
15:45 Românii au talent (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Iron Man - Omul de oþel 3
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
23:00 Adevãrul absolut
2016, SUA, Dramã, Thriller
00:45 Iron Man - Omul de oþel 3

(R)
2013, SUA, Acþiune, Aventuri, SF
03:00 Adevãrul absolut (R)
2016, SUA, Dramã, Thriller
04:30 Slappy ºi ºtrengarii (R)
1998, SUA, Comedie
06:00 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

PRO 2
08:45 Teleshopping
09:15 E scris în stele (R)
10:45 Teleshopping
11:15 Camera 309  (R)
13:15 Teleshopping
13:30 Regina nopþii (R)
14:30 Cum m-am îndrãgostit
15:30 La Dona
17:30 E scris în stele
19:00 Camera 309
21:00 Regina nopþii
22:00 Iubirea ascunsã
23:00 Trandafirul negru
00:00 Iubire ca în filme
01:00 La Dona (R)
02:30 Regina nopþii (R)
03:30 Camera 309  (R)
05:00 Trandafirul negru (R)
05:45 Cum m-am îndrãgostit (R)
06:45 La Dona (R)

07:30 De aici în eternitate (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 O femeie excentricã (R)
14:15 Insula din vis (R)
16:15 Echipa trasnitã
18:15 La bloc
20:30 Mereu la prima întâlnire
22:30 Þinutul din mijlocul verii
01:00 44 minute (R)
03:30 Cine A.M
05:30 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:00 Innorat cu ºanse de

dragoste (R)
2015, SUA, Familie, Romantic
13:00 Observator
13:30 Seria Divergent: Allegiant

(R)
2016, SUA, Aventuri, SF
16:00 Observator
17:00 În timp ce tu dormeai
1995, SUA, Comedie, Romantic
19:00 Observator
20:00 Maleficent
2014, SUA, Aventuri, Drama,

Fantastic, Mister
22:00 Asia Express (R)
01:00 Merlin
1998, SUA, Aventuri, Drama,

Fantastic
05:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Drama
11:00 Sport, dieta ºi o vedetã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lânga mine
15:15 Colierul de turcoaze
1985, România, Aventuri
17:15 Asta-i România!
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 Bravo, ai stil! All Stars
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Drama
04:30 Te vreau lânga mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping
07:15 Pasiune Toscana (R)
2012, Italia, Drama, Mister,

Romantic, Dragoste
08:20 Elisa (R)
2003, Italia, Drama, Romantic,

Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Mama mea gateºte mai

bine (R)
11:30 Cu lumea-n cap
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
14:00 Saptamâna nebunilor (R)
1971, România, Aventuri, Istoric
16:00 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gateºte mai

bine
20:30 Super Cireaºa de pe tort
22:30 Panica pe Wall Street
2011, SUA, Thriller
00:30 Milionari de weekend
2004, România, Actiune,

Comedie
03:00 Mama mea gateºte mai

bine (R)
04:00 Panica pe Wall Street (R)
2011, SUA, Thriller
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
11:15 Apropo TV
12:15 ªtiri Sport.ro
13:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
15:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
17:30 Familia Bundy
1986, SUA, Comedie
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

ep. 8
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Anunþul tãu!
ANUNÞ LICITAÞIE PUBLICÃ. Agenþia

Naþionalã de Administrare Fiscalã, prin Di-
recþia Generalã Executãri Silite Cazuri Spe-
ciale- Direcþia operativã de valorificare bu-
nuri confiscate- Compartimentul regional
Craiova organizeazã în data de 27.02.2018,
la ora 1400, licitaþie publicã pentru vânzarea
urmãtoarelor autoturisme: 1. BMW 525 D,
nr. înmatric. GJ- 02- DCM,  an fabric.2005,
diesel, 2497 cmc, deþine carte de identitate
ºi certificat de înmatric, 1 cheie, valoare
15.750 lei (TVA inclus), (a doua licitaþie). 2.
AUDI A6, nr. înmatric.GJ-15-AXD, an fa-
bric.1998, diesel, 1998 cmc, fãrã carte de
identitate, fãrã certificat de înmatric, 1 che-
ie, valoare 14.310 lei (TVA inclus), (a doua
licitaþie). 3. SKODA FABIA, nr. înmatric.  GJ-
84-XDX, an fabric. 2005, diesel, 1229 cmc,
deþine cert.înmatric., fãrã carte de identita-
te, 1 cheie, valoare 8.100 lei (TVA inclus), (a
doua licitaþie). 4. Remorcã transport anima-
le Drema, nr. înmatric.  GJ-04-XGY, an fa-
bric.1998, numãr axe 2, valoare 7.128 lei (TVA
inclus), (prima licitaþie). 5. VOLKWAGEN
PHAETON nr. de înmatric.DJ-10-BBM, an
fabric. 2003,  benzinã+gpl, 3189 cmc, deþi-
ne certificat de înmatriculare ºi carte de iden-
titate, 1 cheie, valoare 16.536 lei (TVA inclus),
(prima licitaþie). 6. PEUGEOT 306, nr. înma-
tric. CJ-13-EBD, an fabric. 1993, benzinã,
1360 cmc, deþine certificat de înmatriculare
ºi carte de identitate, 1 cheie, valoare 5.964
lei (TVA inclus), (prima licitaþie). Bunurile
mobile menþionate anterior, se aflã depozi-
tate astfel: Autoturismele de la poziþiile 1-3,
se aflã depozitate la sediul la sediul Poliþiei
oraº Motru, judeþul Gorj, str.Tineretului
nr.17. Remorca de la poziþia 4, se aflã de-
pozitatã la sediul SC Remat SA, com. Bujo-
reni, nr.109,  judeþul Vâlcea. Autoturismele
de la poziþiile 5-6, se aflã depozitate la se-
diul Trezoreriei Rm. Vâlcea, din judeþul Vâl-
cea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 18. Licita-
þia se va desfãºura la sediul din mun. Cra-
iova, str. Amaradia, nr. 93-95,cam. 101, jud.
Dolj. Pentru informaþii suplimentare(con-
diþii participare,vizionare,depunere ofertã
º.a)vã puteþi adresa la sediul nostru din
Craiova, str. Amaradia, nr.93-95 sau la te-
lefon 0251/402.332,Compartimentul regio-
nal de valorificare bunuri confiscate Cra-
iova.  Anunþul este publicat în format elec-
tronic pe site-ul A.N.A.F. la adresa de inter-
net www.anaf.ro, secþiunea Anunþuri-«Va-
lorificare bunuri din proprietatea privatã a
statului - Unitate/Subunitate fiscalã: Cra-
iova Executãri silite cazuri speciale».

Anunþul tãu!
C.I.I. Harsescu Nicoleta - lichidator

judiciar al  S.C. BETA IMPEX CONSTRUCT
S.R.L. vinde, prin licitaþie publicã, 11 loturi
de teren neconstruibil (afectate de obiecti-
ve apartinand Transgaz ºi OMV Petrom
SA), având suprafeþe cuprinse între 450 mp
~ 865 mp, la preþul total de 257.500 lei, si-
tuate în Com. Cârcea, Tarla 12, Parcela 184/
28, jud. Dolj (zona Banu Marãcine, în spa-
tele uzinei Ford, în apropiere de Selgros,
la cca. 500 m de DN6). Licitaþia va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Cãlãraºi,
str. ªtirbei Voda, bl. M18, sc. C, et. P, ap. 4,
jud. Cãlarãºi, în data de 05.03.2018 ora
14:00 ºi se va repeta în fiecare zi de Luni a
sãptãmânii urmãtoare, timp de 4 (patru)
sãptãmâni. Garanþia de participare este de
30% din preþul de pornire al licitaþiei pen-
tru lot-ul pentru care se liciteazã, taxa de
înscriere este de 100 lei pentru fiecare lot
în parte, iar cumpãrarea caietului de sar-
cini este de  100 lei, indiferent de lotul de
teren pentru care se liciteazã. Detalii supli-
mentare la tel./fax 0242332788 sau e-mail
cii.harsescunicoleta@yahoo.com.

S.C. SALUBRITATE SEGARCEA
SRL cu sediul în Segarcea, str. Unirii,
nr. 52 anunþã organizarea concursului
pentru 1 post inginer spaþii verzi. Rela-
þii la sediul societãþii.

S.C. PAN GROUP S.A. prin Popescu
Dumitru, titular al proiectului “DESFIINÞA-
RE PARÞIALÃ CORPURI C14, C17, C24 ªI
DESFIINÞARE TOTALA CORPURI DE LA
C1-C11, C13, C15, C16, DE LA C18-C21,
C23 ªI DE LA C25-C30” anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj: proiectul nu se supune
evaluãrii impactului asupra mediului ºi
evaluãrii adecvate în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã, proiect propus a
fi amplasat în Mun. Craiova, Calea Bucu-
reºti, nr. 113. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni-
joi între orele 800-1630 ºi vineri orele 800-1400,
precum ºi la urmãtoarea adresã de inter-
net office@apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la data de 21.02.2018

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Efectuãm transport
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. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE

Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
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
holuri, 2 bãi, pivniþã,
utilitãþi, gard beton,
teren 1300 mp, str.
Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Tele-
fon: 0752/641.487.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã Craiova,
5 camere, încãlzire
centralã, izolatã ter-
mic, 570 mp. 73.000
Euro. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Tele-
fon: 0770/ 303.445
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara
Plaiul Vulcãneºti. Te-
lefon:  0251/548.870.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 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.
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Anunþ public
Oraºul Dãbuleni anunþã elaborarea primei ver-

siuni a Planului de Mobilitate Urbanã Durabilã
al Oraºului Dãbuleni, Judeþul Dolj ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru obþinerea avizului
de mediu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate
realiza la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº nr. 1,
Craiova, jud. Dolj ºi la sediul titularului: Oraºul
Dãbuleni, cu sediul în loc. Dãbuleni, str. Unirii,
nr. 15, judetul Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj în termen de 18 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.

ANUNÞ PUBLIC

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

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

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

Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere
pomicole, viticole,
crescãtorie de fazani,
gîºte 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.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar
enciclopedic volumul
I – 1962. Telefon:
0251/548.870.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi produc-
tiv cu fructe de lã-
mâi 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.
Vînd plãci ondulate
azbociment 1,20x
1,40 m refolosibile 6
lei / buc. Telefon:
0771/518.063; 0351/
437.955.
Vând scaun scoicã
bebeluº. Telefon:
0724/065.756.
Vând loc de veci ci-
mitirul Ungureni. Te-
lefon: 0749/320.335.
Vând 2 canapele 2/
3 locuri fixe, piele
ecologicã (noi) fabri-
cate D.K. Telefon:
0766/589.695; 0770/
245.610.
Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.

Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere
din fontã ºi frigider.
Informaþii la telefon:
0251/510.300.

Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând þuicã (fãcutã
din vin), triploc, mo-
toare 380 V, arbore
motor 1,6. Telefon:
0745/589.825.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg –
20 lei, frigider 2 uºi de-
fect - 100 lei, televizor
color -100 lei, sãpun
de casã - 5 lei kg. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã plu-
satã grena pt pat ºi 2
pt. fotolii nefolosite –
120 lei, covor persan
220x 210, 2 apome-
tre 15 lei bucata. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma
de vânãtoare. Tele-
fon: 0721/995.405.
Vând frigider „ZIL”
puþin folosit, maºinã
de cusut „Ileana” sta-
re bunã de funcþiona-
re, maºinã de spãlat
rufe ”Alba Lux”, Pick-
up cu boxe. Telefon:
0351/464.563.

Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bu-
telie, polizor unghiu-
lar, (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 re-
zervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit, sau
la schimb cu un ca-
lorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

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

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

PIERDERI
Pierdut certificat con-
statator Nr. 39469 din
09.07.2013, S.C.
GEORGE BÃRBO-
SU SRL , Se declarã
nul.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Vineri, 16 februarie 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNÞ

Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate
la concurs 1 post  vacant de  personal contractual dupã cum urmeazã:

-  1 post Muzeograf, grad profesional IA, studii superioare, pe duratã
nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Secþiei de
Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova;

Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare:
- 16  Februarie 2018, afiºarea  Anunþului  cu  datele concursului la sediul

Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului pri-
vind concursul în Monitorul Oficial al Româmiei partea a III-a, Cotidianul
Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet www.muzeulolteniei.ro.

-  16 Februarie 2018 – 23 Februarie 2018, perioada de depunere a
dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str.
Madona Dudu nr.14, la secretariat;

- 26  Februarie 2018,  selecþia dosarelor de înscriere ºi afiºarea  rezulta-
telor în urma finalizãrii selecþiei dosarelor pe baza îndeplinirii condiþiilor
de participare;

- 12 Martie 2018, începând cu ora 10.00, probã scrisã  la sediul  Extin-
dere  Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

- 15 Martie 2018, începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Ex-
tindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;

10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei
Craiova, Str. Madona Dudu nr.14;
Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele

dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din
Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la
tel. 0251/417.756.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

L i g a  I  -  e t a p a  a  XXV- a

Gaz Metan – Juventus, astãzi, ora 18
FC Voluntari – „U” Craiova, astãzi, 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

Voluntari, stadion: „Anghel Iordãnescu”, astãzi, ora 20.45
FC Voluntari: Petrariu - Pleaºcã, C. Achim, Cazan, Bucuricã -

Cãpãþânã, Novac, Lazãr, D. Benzar - Ivanovici – Ad. Bãlan. Antre-
nor: Claudiu Niculescu. Rezerve: Balauru – Ad. Voicu, L. Marines-
cu, Pârcãlabu, Deac, Leasã, Horj.

Universitatea Craiova: Mitrovic – R. Popa, Kelic, Tiago Ferreira –
Martic, Mateiu, Zlatinski, Bancu – Mitriþã, Gustavo, Bãluþã. Antre-
nor: Devis Mangia. Rezerve: Calancea – Dimitrov, Screciu, Briceag,
Burlacu, Bãrbuþ, M. Roman.

Arbitru: Marcel Bârsan (Bucureºti).

FC Voluntari – Universitatea Craiova

Doi jucãtori de la SCMU Cra-
iova, muntenegreanul Goran
Martinic ºi sârbul Ivan Sirisce-
vic, au participat la All Star
Game-ul Ligii Naþionale, desfãºu-
rat miercuri seara, la Sf. Gheor-
ghe. Craiovenii au fost rezerve în
echipa Sudului, care a fost învin-
sã de Nord cu 125-122, pe sfer-
turi: 30-35, 33-34, 31-26, 31-27.
Siriscevic a jucat 15 minute ºi
jumãtate, ºi a intrat în double
double, el terminând cu 13 punc-
te, 10 recuperãri ºi 4 pase deci-
sive. Goran Martinic a fost pe
teren 7 minute ºi jumãtate, în

Deºi nu a mai avut meciuri,
echipa naþionalã a României a ur-
cat patru locuri faþã de luna trecu-
tã ºi se aflã pe poziþia a 36-a în
clasamentul dat publicitãþii de
FIFA, pe luna februarie. Cea mai
bunã clasare a tricolorilor în 2017
a fost în ianuarie, pe locul 39, iar
cea mai slabã în aprilie ºi mai, când
România a ocupat locul 47. Adver-
sarele României în Liga Naþiunilor
se aflã pe urmãtoarele locuri: Ser-
bia pe 34, Muntenegru pe 44, iar
Lituania pe 147. Top 10 se prezin-
tã astfel: 1. Germania, 2. Brazilia,
3. Portugalia, 4. Argentina, 5. Bel-
gia, 6. Spania, 7. Polonia, 8. Elve-
þia, 9. Franþa, 10. Chile 1.153.

Urmãtoaele meciuri ale tricolo-
rilor sunt amicalele cu Israel, în
deplasare, pe 24 martie, ºi cu Sue-
dia, la Craiova, pe 27 martie.

Tricolorii au urcat pe locul 39 în clasamentul FIFA

Alb-albaºtrii joacã în seara aceasta la Voluntari, contra formaþiei
pe care n-au mai învins-o în ultimele trei dispute directe

Universitatea încheie astãzi de-
plasãrile din sezonul regulat, în-
tâlnind o echipã împotriva cãreia
a reuºit cea mai categoricã victo-
rie de la revenirea în Liga I, un 5-
0 în urmã cu un an, dar care între
timp i-a produs mari neplãceri, de-
oarece FC Voluntari i-a eliminat pe
alb-albaºtri din semifinalele Cupei
României, iar în turul acestui cam-
pionat meciul de la Severin s-a ter-
minat la egalitate, 1-1, dupã ce il-
fovenii au deschis scorul. În sea-
ra aceasta, Universitatea va dis-
puta al doilea meci pe arena „An-
ghel Iordãnescu”, pe precedentul
câºtigându-l cu 1-0, datoritã unui

gol marcat în prelungiri de Andrei
Ivan. Devis Mangia a prefaþat ast-
fel duelul cu deþinãtoarea Cupei
României: „Meciul cu Voluntari va
fi unul dificil, întâlnim un adver-
sar bun, care ne-a pus probleme
ºi în tur, când am fãcut 1-1 la
Severin. Vom juca pe un teren
destul de mic, unde spaþiile sunt
reduse, aºa cã ne aºteptãm la un
meci strâns. Vom evolua însã con-
form principiilor noastre de joc ºi
sperãm sã facem un meci cât mai
bun, indiferent de condiþiile de
joc”.  Italianul are la dispoziþie toþi
jucãtorii de bazã, Bancu revenind
dupã suspendare.

Voluntariul face parte din gru-
pa echipelor fãrã griji în cea de-a
doua parte a campionatului, ne-
fiind în cãrþi pentru play-off, dar
nici nu are griji în privinþa retro-
gradãrii. Ilfovenii au început
groaznic anul, cu un 0-4 pe te-
ren propriu în faþa Iaºiului, dar
ºi-au revenit rapid, stricându-i
debutul lui Leo Grozavu la Timi-

ºoara. Dupã ce era inderziarbil,
în urma unui conflict cu Claudiu
Niculescu, atacantul Adrian Bã-
lan, dorit de Universitatea acum
un an, este în formã, suplinind
lipsa golgheterului Tudorie, mar-
cator în tur, la Severin, care va
absenta pe termen lung. Nicules-
cu îi are în lot pe doi dintre de-
carii importanþi în ultimul dece-

niu în fotbalul românesc, vetera-
nii Sânmãrtean ºi Cernat, dar
aceºtia nu au jucat pânã acum,
acuzând diverse probleme medi-
cale. În formaþia gazdã evolueazã
ºi fostul jucãtor al Universitãþii,
Bogdan Bucuricã, acesta având o
aventurã scurtã ºi nefericitã în
Bãnie. Arbitreazã Bârsan, cel care
a condus derby-ul FCSB – CFR.

Doi baschetbaliºti ai CraioveiDoi baschetbaliºti ai CraioveiDoi baschetbaliºti ai CraioveiDoi baschetbaliºti ai CraioveiDoi baschetbaliºti ai Craiovei
au participat la All Star Gameau participat la All Star Gameau participat la All Star Gameau participat la All Star Gameau participat la All Star Game

care a reuºit 4 puncte, 4 recupe-
rãri ºi 5 pase decisive. Niciunul
dintre ei nu a participat la duelul
aruncãrilor de 3 puncte, adjude-
cat de Pasalic, de la Oradea. Ca-
mil Berculescu, de la U BT Cluj,
a câºtigat concursul aruncãrilor

de 3 puncte, iar MVP-ul meciului
Nord vs Sud a fost desemnat Bog-
dan Nicolescu, de la Oradea, care
a reuºit 29 de puncte, 5 recupe-
rãri ºi 4 assist-uri. Anul trecut,
acest trofeu i-a revenit lui Jamar
Abrams, de la SCMU Craiova.
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