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- Jur, Popescule, cã nu am
dat ºpagã niciodatã... doar am
primit.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB O delegaþie aO delegaþie aO delegaþie aO delegaþie aO delegaþie a

Bãncii Mondiale,Bãncii Mondiale,Bãncii Mondiale,Bãncii Mondiale,Bãncii Mondiale,
în vizitãîn vizitãîn vizitãîn vizitãîn vizitã
la Consiliulla Consiliulla Consiliulla Consiliulla Consiliul
Judeþean DoljJudeþean DoljJudeþean DoljJudeþean DoljJudeþean Dolj

Preºedintele Consil iului
Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prio-
teasa, a primit, ieri, vizita
unei delegaþii a Bãncii Mon-
diale, condusã de directorul
pentru România ºi Ungaria,
Tatiana Proskuryakova, con-
text în care a expus principa-
lele obiective investiþionale
realizate de administraþia
doljeanã, precum ºi direcþii-
le de acþiune pe care institu-
þia ºi le-a propus pentru ur-
mãtorii ani.
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VVVVVarºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!

De datã recentã a fost modi-
ficatã legea de funcþionare a
Institutului Naþional al Memo-
riei din Varºovia (IPN), unde
sunt depozitate arhivele isto-
riei recente. Aºa cum a fost mo-
dificatã legea, s-a produs ºi o
revizuire a istoriei Holocaustu-
lui, care a scandalizat, inclusiv
Washingtonul. Purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe ºi-a expri-
mat „decepþia” dupã promulga-
rea controversatei legi privind
Shoahul, de preºedintele polo-
nez, Andrezj Duda. Una din
modificãri prevede introduce-
rea pedepsei cu închisoarea,
pânã la trei ani, pentru cei care
utilizeazã sintagma „lagãre de
exterminare poloneze”.

La Filiaºi,La Filiaºi,La Filiaºi,La Filiaºi,La Filiaºi,
lucrurile merglucrurile merglucrurile merglucrurile merglucrurile merg
spre normalitatespre normalitatespre normalitatespre normalitatespre normalitate
ºi modernitateºi modernitateºi modernitateºi modernitateºi modernitate

ªcoala în care mai multe genera-
þii de evrei craioveni au deprins tai-
nele învãþãturii, unii dintre ei deve-
nind peste ani personalitãþi marcante
ale oraºului – profesori, medici, in-
gineri – este la un pas sã fie demo-
latã pentru a face loc unui proiect
imobiliar. Zilele acestea, aproape o
sutã de ani de istorie sunt puºi la
pãmânt de buldozere ºi transformaþi
în moloz. Vestea a cãzut ca un trãs-
net în mijlocul comunitãþii, iar pre-
ºedintele acad. prof. dr. Corneliu Sa-
betay a solicitat imediat explicaþii
din partea Federaþiei Comunitãþilor
Evreieºti din România (FCER) ºi
Fundaþiei „Caritatea” cu privire la
modul în care clãdirea ªcolii „Lumi-
na” a fost înstrãinatã. Reacþii au ve-
nit ºi din partea directorului gene-
ral al Institutului Naþional pentru
Studierea Holocaustului din Româ-
nia „Elie Wiesel” – Alexandru Flo-
rian, dar ºi din partea unor acade-
micieni, profesori ºi cercetãtori, sta-
biliþi în Israel, precum prof. dr. Jean
Askenasy MD. Ph. D., membru de
onoare al Academiei Române ºi Ce-
tãþean de Onoare al oraºului israe-
lian Yeruham, ºi dr. Mariana Stiller
Ph. D, care a lucrat la Institutul
„Weizmann” din Rehovot, Israel.
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Emisiunea „Coloana Infinitului,
omagiu eroilor neamului” - de luni,
în magazinele Romfilatelia

Emisiunea de mãrci poºtale
“Coloana Infinitului, omagiu
eroilor neamului” poate fi achi-
ziþionatã, începând de luni, din
magazinele Romfilatelia din Bu-
cureºti, Bacãu, Braºov, Cluj-Na-
poca, Iaºi, Timiºoara, precum ºi
de la magazinul online
www.romfilatelia.ro. Potrivit unui
comunicat al Romfilatelia, emi-
siunea, care va fi introdusã în cir-
culaþie în data aniversãrii mare-
lui artist Constantin Brâncuºi -
19 februarie, este dedicatã Cen-
tenarului Marii Uniri, în semn de
respect ºi recunoºtinþã pentru jert-
fa ostaºilor din Primul Rãzboi
Mondial. Coliþa dantelatã, cu va-
loarea nominalã de 31 lei, este
un supratipar al emisiunii Expo-
ziþia Filatelicã Internaþionalã
“Philexfrance’82", care îl ilus-
treazã pe Constantin Brâncuºi în
atelierul sãu din Paris, alãturi de
o versiune a operei sale - Coloa-
na Infinitului. Emisiunea de
mãrci poºtale este completatã de
un plic prima zi, iar ca formã de
machetare a fost folositã coliþa
dantelatã.

Iohannis, întrebat dacã regretã
cã a numit al treilea premier
PSD: E un pic devreme
pentru evaluare

Preºedintele Klaus Iohannis a
declarat - întrebat dacã regretã cã
a acordat a treia ºansã PSD pen-
tru a rãmâne la guvernare, în
contextul atacului concertat asu-
pra DNA - cã este “un pic devre-
me pentru o evaluare”. “Este un
pic devreme pentru o evaluare.
Astãzi am avut prima întâlnire cu
doamna prim-ministru de când
a fost învestitã ºi va mai dura
chiar un pic pânã când se poate
face o analizã a guvernãrii”, a
declarat preºedintele Klaus Iohan-
nis, întrebat dacã regretã cã a
acordat a treia ºansã PSD pentru
a rãmâne la guvernare, în con-
textul atacului PSD la DNA ºi la
conducerea acestei instituþii.
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Prim-ministrul Viorica Dãncilã
a avut, ieri, la Palatul Victoria, o
întrevedere cu ambasadorul Sta-
tului Israel, Tamar Samash, prilej
cu care a fost subliniatã impor-
tanþa simbolicã a anului 2018 pen-
tru dinamica relaþiilor bilaterale,
fiind reiterat interesul pãrþii româ-
ne pentru finalizarea proiectului de
deschidere a Muzeului Naþional de
Istorie a Evreilor ºi a Holocaustu-
lui din România.

Potrivit unui comunicat al Gu-
vernului transmis AGERPRES, în
cursul discuþiilor a fost reliefatã
importanþa simbolicã a anului
2018 pentru dinamica relaþiilor bi-
laterale, având în vedere cã, anul
acesta, Statul Israel aniverseazã
70 de ani de la crearea sa, se îm-
plinesc 70 de ani de relaþii diplo-

Biserica interzice desfãºurareaBiserica interzice desfãºurareaBiserica interzice desfãºurareaBiserica interzice desfãºurareaBiserica interzice desfãºurarea
activitãþilor artistice în lãcaºurile de cultactivitãþilor artistice în lãcaºurile de cultactivitãþilor artistice în lãcaºurile de cultactivitãþilor artistice în lãcaºurile de cultactivitãþilor artistice în lãcaºurile de cult
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe

Române a hotãrât ca în lãcaºurile de
cult sã fie interzise desfãºurarea ºi fil-
marea activitãþilor culturale ºi artisti-
ce, pe motiv cã acestea “pot provoca
tendinþe de auto-secularizare” a spa-
þiului bisericesc. Vor fi acceptate fil-
mãrile la nunþi sau botezuri. “Întrucât
activitãþile culturale ºi artistice desfã-
ºurate în lãcaºurile de cult, pot pro-
voca tendinþe de auto-secularizare a
spaþiului sacru din Biserica Ortodoxã
Românã, Sfântul Sinod stabileºte ca
aceste activitãþi culturale sã fie orga-
nizate în alte spaþii ale parohiilor sau
în spaþii publice închiriate pentru acest
scop”, reiese dintr-un comunicat de presã trans-
mis de Patriarhia Românã.

De asemenea, vor fi acceptate filmãri care
au ca scop promovarea istoriei ºi patrimoniului
bisericii respective. “Filmãrile în lãcaºurile de
cult vor fi realizate doar cu acordul Centrelor

eparhiale ºi numai în cazurile în care se doreºte
evidenþierea patrimoniului liturgic ºi arhitectu-
ral-istoric al respectivelor Biserici. La fel, trans-
miterea în direct pe internet a slujbelor din bi-
serici va fi realizatã doar cu acordul Centrelor
eparhiale, cu obligaþia respectãrii normelor li-

turgice ºi tipiconale”, mai reiese din
comunicatul instituþiei.

Purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei
Române a explicat, pentru MEDIA-
FAX, cã vor fi acceptate filmãrile
fãcute în cadrul unor evenimente de
familie aºa cum sunt nunþile sau bo-
tezurile. “Hotãrârea Sinodului nu are
legãturã cu filmãrile fãcute de per-
soane private cu ocazia unor eveni-
mente importante din viaþa familiei,
aºa cum este Botezul ºi Sf. Cununie,
ci face referire exclusiv la spectaco-
le (teatru, concerte simfonice, ope-
rã) sau filmãri ale unor scene de film.
Spaþiul bisericii e unul eminamente
liturgic, nu artistic. Biserica rãmâne

desigur implicatã în colaborarea cu cei care or-
ganizeazã asemenea acte culturale, dar doreºte
respectarea graniþei între un spaþiu sacru ºi un
spaþiu secular pentru a evita amestecarea re-
gistrelor”, a menþionat Vasile Bãnescu.

Persoanele care au plãtit, în ianuarie ºi fe-
bruarie, sume în plus dupã aplicarea noilor
mãsuri fiscale vor putea depune declaraþii recti-
ficative astfel încât sã-ºi recupereze aceste
sume, a precizat, ieri, ministrul Finanþelor, Eu-
gen Teodorovici. „Nimeni nu va avea de pier-
dut, nici cei care sunt acum în concedii medi-
cale sau la care au fost deja tãieri din salarii.
Contribuþiile vor fi plafonate la nivelul celor plã-
tite în anul 2017, iar diferenþa respectivã se va
recupera. Cei care sunt deja afectaþi vor putea
depune declaraþie rectificativã, astfel încât sã-
ºi recupereze sumele”, a declarat Eugen Teo-
dorovici, într-o emisiune la Antena 3.

„Sãptãmâna viitoare vom ieºi cu un act nor-
mativ. Dacã sunt diferenþe ºi apar obligaþii în
plus, acestea se plafoneazã. Noul mecanism va
fi aplicat astfel încât cei aflaþi deja în concediu
sã nu aibã mai mult de plãtit faþã de anul trecut.
Acest mecanism va fi fãcut public ºi explicat
sãptãmâna viitoare”, a mai spus ministrul Fi-
nanþelor.

Eugen Teodorovici a mai declarat ºi mier-
curi cã toate lucrurile care acum sunt contro-
versate în legãturã cu regimul fiscal privind
declararea ºi plata veniturilor, generate de For-
mularul 600, vor fi clarificate sãptãmâna vii-

Premierul, dupã întâlnirea cu ambasadorul Tamar Samash:
Aprofundarea relaþiei cu Israelul - o prioritate pentru România

matice neîntrerupte româno-isra-
eliene, iar România sãrbãtoreºte
centenarul Marii Uniri.

Cei doi oficiali au evocat legã-
turile tradiþionale de prietenie din-
tre cele douã þãri ºi au evidenþiat
nivelul excelent al cooperãrii din-
tre România ºi Statul Israel. În
context, premierul Viorica Dãncilã
a apreciat cã aprofundarea rela-
þiei cu Israelul reprezintã o priori-
tate pentru România. „Viorica
Dãncilã a consemnat deja împli-
nirea unei decade a angajamentu-
lui constant al României în ceea
ce priveºte condamnarea antise-
mitismului, asumarea trecutului ºi
condamnarea negãrii Holocaustu-
lui’’, menþioneazã sursa citatã.

Cu acest prilej, a fost reiterat
interesul pãrþii române pentru con-

tinuarea cooperãrii în domeniul
educaþiei pentru Holocaust, pre-
cum ºi pentru finalizarea proiec-
tului de deschidere a Muzeului Na-
þional de Istorie a Evreilor ºi a Ho-
locaustului din România. De ase-
menea, cei doi oficiali au pus ac-
centul pe diversificarea cooperã-
rii economice ºi sectoriale, în per-
spectiva reluãrii dialogului politic
la nivel guvernamental, precum ºi
pe posibilitatea încheierii unui par-
teneriat România-Israel în dome-
niul noilor tehnologii, în sectoa-
rele energie, agriculturã sustena-
bilã, securitate ciberneticã ºi ino-
vaþii antreprenoriale pentru dome-
nii high-tech.

În plan economic, premierul
Viorica Dãncilã ºi ambasadorul
Tamar Samash au subliniat nece-

sitatea identificãrii unor proiecte
concrete care sã stimuleze inte-
resul reciproc al comunitãþilor de
afaceri din cele douã þãri. Cei doi
oficiali au evidenþiat interesul
crescut din partea ambelor pãrþi
pentru investiþii în domeniul me-
dical, extinderea cooperãrii în do-
meniul farmaceutic ºi pentru cre-
area de centre regionale de radio-
terapie. Domeniul turismului, în
special cel balneo-climateric, a
fost, de asemenea, considerat ca
fiind ofertant pentru investitorii
israelieni, mai menþioneazã Exe-
cutivul.

Conform sursei citate, coope-
rarea în domeniul apãrãrii a fost
calificatã de cele douã pãrþi ca fi-
ind foarte solidã, cu un conside-
rabil potenþial de extindere.

Teodorovici: Persoanele afectate de schimbãrile
fiscale îºi vor putea recupera sumele plãtite în plus

toare, astfel încât niciun contribuabil sã nu fie
afectat. „Într-un timp foarte scurt, sãptãmâna
viitoare, vom prezenta un document public,
astfel încât în prima parte a lunii martie sã avem
o decizie adoptatã ºi totul sã fie foarte clar”, a
declarat, miercuri, Eugen Teodorovici.

Oficialul a precizat cã lucrurile vor fi clarifi-
cate în luna martie „tocmai pentru a nu depãºi
termenul de 90 de zile (de la începutul anului)
în care contribuabilii cu venituri din activitãþi
independente îºi pãstreazã calitatea de asiguraþi
în sistemul public de sãnãtate”.

Potrivit ministrului Finanþelor, vor exista „câ-
teva principii” în baza cãrora se vor clarifica,
în viitorul act normativ, lucrurile care acum sunt
în suspensie. Redãm, în continuare, precizãrile
ministrului: „Din cele 5 formulare ANAF în care
se declarã veniturile va mai rãmâne unul sin-
gur”; „Se va merge pe estimare (n.n. - a veni-
turilor), deci fiecare va depune o singurã de-
claraþie ºi va avea o singurã platã pe an. Vor
exista declaraþii rectificative”; „Cei care au de-
pus Formularul 600 (38.000 de contribuabili)
nu mai depun decât dacã suma este mai mare”;
„Nu îºi pierde nimeni calitatea de asigurat. Sun-
tem în termen de 90 de zile ºi nimeni nu pierde
calitatea de asigurat la sãnãtate”.

„Sãptãmâna aceasta definitivãm mecanismul
respectiv ºi apoi începe discuþia publicã pe fie-
care propunere în parte”, a spus Teodorovici.
„Astãzi, un salariat plãteºte contribuþie la cât
câºtigã, dar pe PFA - cu câºtiguri uneori mult
mai mari - se plãteºte la suma minimã, la 1.900
de lei. Este corect aºa? Nu e corect, ºi lucrurile
acestea se vor rezolva”, a mai spus ministrul,
precizând cã obligaþia de completare a Formu-
larului 600 le revine numai contribuabililor care
au realizat un venit de peste 1.900 de lei lunar
în 2017.

Eugen Teodorivici a mai dat asigurãri cã se
vor rezolva, totodatã, ºi „sincopele” din noua
Lege a salarizãrii. „Au fost mereu nemulþumiþi
în sistem ºi trebuia fãcutã o lege clarã ºi aºeza-
tã pe mai mulþi ani. Astãzi avem o lege a salari-
zãrii, un document complex. Sunt sincope, dar
cazurile sunt mici, sub 3 la sutã. Punctual, am
început sã rezolvãm aceste situaþii - vorbesc
de mame, bolnavi de cancer ºi bolnavi - sã fie
reglementate ca nimeni sã nu piardã faþã de ceea
ce a avut anul trecut”. „În 2015, deficitul bu-
getului de pensii era de 18 miliarde de lei; as-
tãzi, cu transferul contribuþiilor, deficitul scade
la 7 miliarde de lei”, a mai precizat, miercuri,
ministrul Finanþelor.
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O polemicã între VO polemicã între VO polemicã între VO polemicã între VO polemicã între Varºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!arºovia ºi Kiev!
MIRCEA CANÞÃR

De datã recentã a fost modificatã legea
de funcþionare a Institutului Naþional al
Memoriei din Varºovia (IPN), unde sunt
depozitate arhivele istoriei recente. Aºa cum
a fost modificatã legea, s-a produs ºi o re-
vizuire a istoriei Holocaustului, care a scan-
dalizat, inclusiv Washingtonul. Purtãtorul de
cuvânt al Casei Albe ºi-a exprimat „decep-
þia” dupã promulgarea controversatei legi
privind Shoahul, de preºedintele polonez,
Andrezj Duda. Una din modificãri prevede
introducerea pedepsei cu închisoarea, pânã
la trei ani, pentru cei care utilizeazã sintag-
ma „lagãre de exterminare poloneze”. Fap-
tul cã lagãrele de exterminare naziste au fost
amplasate pe teritoriul Poloniei ocupate poa-
te conduce, pretinde guvernul de la Varºo-
via, la confuzii menite a întina mitul naþio-
nal eroizant ºi victimizant polonez. Numai
cã o referinþã geograficã nu este totuna cu
o confuzie privind complicitatea polonezã.
Mai clar, polonezii au dreptate sã gãseascã
injustã expresia „lagãre poloneze de exter-
minare”. O altã modificare legislativã conþi-
ne incriminarea oricãrei persoane care „atri-
buie, în public ºi împotriva realitãþii, popo-

rului polonez, sau statului polonez, respon-
sabilitatea sau coresponsabilitatea pentru
crimele naziste comise de al treilea Reich
împotriva umanitãþii”. În felul acesta se des-
curajeazã orice discuþie despre participarea
fie ºi rãzleaþã a unor polonezi la persecuta-
rea ºi uciderea evreilor sau, în general, de-
spre formele de colaborare ale polonezilor
cu regimul nazist. Fiindcã istoricii semna-
leazã ºi numeroase cazuri de polonezi, de-
loc strãini de exterminarea de cãtre naziºti a
evreilor, programul anti-evreiesc, cazuri de
anti-semitism, pe timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial. Discuþia este chiar compli-
catã. ªi negarea realitãþilor nu serveºte pri-
mei teze enunþate. Contestatã, legea adop-
tatã la începutul lunii februarie de majorita-
tea PiS (Dreptate ºi Justiþie), aflatã la pute-
re, vizeazã ºi negarea de cãtre Kiev a „cri-
melor comise de naþionaliºtii ucraineni sau
membrii formaþiunilor ucrainene care au
colaborat cu al treilea Reich german”. Afir-
maþia a iritat de bunã seamã Kievul ºi preºe-
dintele ucrainean, Petro Poroºenko, a de-
nunþat textul „ocolitor”, care contravine
principiilor regãsite în parteneriatul strate-

gic dintre Kiev ºi Varºovia. Pe de altã parte,
faptul cã „trimiterea” survine într-un mo-
ment în care Kievul cautã reabilitarea gru-
purilor naþionaliste ce au luptat pentru inde-
pendenþa Ucrainei, în secolul trecut, deran-
jeazã. ªi printre acestea figureazã Organi-
zaþia naþionaliºtilor ucraineni (OUN), braþul
sãu militar, Armata insurecþionalã ucrainea-
nã (UPA), ambele considerate de polonezi
ca vinovate de genocid. OUN ºi UPA au fost
aliate, o vreme, Germaniei naziste, care le
promisese un stat de sine stãtãtor. Dupã
care, s-au „rãsucit” vãzând cã promisiunea
se amânã. OUN ºi UPA, combãtute în anii
‘50 de regimul sovietic, au comis masacra-
rea polonezilor, în regiunile locuite de ucrai-
neni. Rescrierea dramaticei istorii recente
poloneze, într-un registru non-liberal, este
consideratã o derivã a regimului autoritar
de la Varºovia, dupã ce þinte anterioare au
fost libertatea presei, independenþa justi-
þiei, iar acum controlul trecutului, memo-
ria. Încât Varºovia, se spune, a devenit
principalul sãu adversar. Þara care la în-
ceputul celui de-al doilea rãzboi mondial
s-a vãzut într-un interval de numai douã

sãptãmâni, în 1939, atacatã de Germania
ºi Rusia sovieticã, ca efect al celebrului
pact germano-sovietic, de la sfârºitul anu-
lui 1939, care a îndurat, în epocã, teroa-
rea din pãdurea de lângã Katyn, în 1940,
unde mii de ofiþeri polonezi au fost îm-
puºcaþi de ruºi, adevãr ascuns pânã în
1990, crimã atribuitã naziºtilor, ºi a re-
zistat eroic, guvernul sãu legitim exilân-
du-se, mai întâi, în România, apoi în Fran-
þa, ºi dupã ocuparea acesteia în Anglia, n-
ar trebui sã-ºi complice propria istorie.
Mai ales cã, inclusiv aportul militar al po-
lonezilor, cu ºi dupã gen. Sikorsky, un de
Gaulle polonez, a fost extrem de consis-
tent ºi istoricii reamintesc rolul jucat de
diviziile poloneze la Monte Cassino (1944),
una din victoriile aliaþilor în eliberarea Ita-
liei. Insurecþia rezistenþei interne de la
Varºovia din iulie 1944, rãmâne de ase-
menea mai mult decât o paginã de istorie,
cât una de mândrie naþionalã. Polemica
dintre Varºovia ºi Kiev, se va stinge, cât
de curând, mai ales cã Polonia a fost avo-
catul Ucrainei, la nivelul UE, în principa-
lele momente din ultimii ani.

Informaþia a fost oferitã de pri-
marul Craiovei, Mihail Genoiu, joi,
în cadrul ºedinþei extraordinare
pentru votarea bugetului ºi a ple-
cat de la o interpelare a consilieri-
lor opoziþiei. Consilierul PNL,
Doru Câplea, a remarcat cã mu-
nicipalitatea a prins în buget, ºi în
acest an, tot sume mici pentru rea-
bilitarea ºi consolidarea corpului
principal al Colegiului Naþional
„Carol I”, care încorporeazã ºi
sediul Operei Române Craiova –
de 600.000 de lei pentru docu-
mentaþie ºi 800.000 de lei pentru
lucrãri. «Sunt absolvent de „Ca-
rol”, nu ca cei care se dau foarte
interesaþi, dar poate cã au absol-
vit pe la „Elena Cuza” sau în altã
parte. Eu am absolvit „Carol I” ºi
sunt legat sufleteºte de el», a re-
plicat primarul.

Genoiu a precizat apoi cã s-a
fãcut tot ce s-a putut pentru ur-
gentarea proiectului, dar cã, din
pãcate, legea achiziþiilor este des-
tul de greoaie ºi a dus la prelungi-
rea cu mult a termenelor: „În afa-
rã de ceea ce s-a fãcut, omeneºte
posibil, în toatã aceastã perioadã,
poate mai este ºi altceva. Poate

Opera Românã Craiova va fi reabilitatã prin Programul Centenar
Opera Românã Craiova ºi-a gãsit, în sfârºit,

salvarea. Sediul în care funcþioneazã instituþia de
culturã, parte componentã a Colegiului Naþional
„Carol I”, va fi reabilitat cu fonduri de la bugetul
de stat, prin programul Centenar. Reprezentanþii
Primãriei Craiova au confirmat cã toatã documen-

cã cineva a descoperit cã putem
sã sãrim niºte etape ºi nu ºtiu eu:
v-aº ruga foarte mult sã mi le ex-
plicaþi! Poate cã cineva cã putem
sã trecem la execuþie fãrã licita-
þie, fãrã proiect, fãrã SF, fãrã
reactualizãri ºi fãrã sã þinem cont
de toatã legislaþia care se schim-
bã în permanenþã, vizavi de nor-
me ISU, etc. Dacã aveþi aceste
reþete, daþi-mi-le! Dacã sunt legale
ºi corecte le pun în aplicare”, a
solicitat edilul Craiovei sprijin din
partea consilierilor.

Craiova, pe lista obiectivelor
din programul Centenar

În altã ordine de idei, primarul
Mihail Genoiu le-a dezvãluit ale-
ºilor locali cã, între timp, a apã-
rut o nouã ºansã pentru salvarea
acestei clãdiri de patrimoniu, una
dintre cele mai valoroase ale Cra-
iovei. Clãdirea Operei Române
Craiova, parte componentã a co-
legiului, are ºanse mari sã fie rea-
bilitatã, separat de ºcoalã, de cã-
tre Compania Naþionalã de Inves-
tiþii. Imobilul, deºi nu poate fi vor-
ba de o clãdire distinctã, se aflã
pe lista scurtã a celor ºase obiec-

tive culturale pe care guvernul ºi
le-a propus sã le reabiliteze în anul
Centenarului, respectiv Muzeul
Naþional de Artã Bucureºti, Mu-
zeul Naþional de Istorie Bucureºti,
Opera din Cluj, Iaºi ºi Craiova,
Sala Polivalentã cu minimum
15.000 de locuri. «Sãptãmâna tre-
cutã, a fost trimisã o adresã la
CNI ºi documentaþia Colegiului
„Carol I” ºi a Operei Române. La
ora aceasta, se discutã acolo, pen-
tru cã, în programul de guverna-
re, este prinsã ºi modernizarea
Operei din Craiova, prin efortul
parlamentarilor noºtri», a trans-
mis primarul Mihail Genoiu.

Potrivit acestuia, toatã docu-
mentaþia este depusã la CNI, care
studiazã, în aceste zile, planºele
ºi proiectul tehnic pentru stabili-
rea devizului de lucrãri. Autoritã-
þile susþin cã, de aceastã datã, nu
se va mai merge pe varianta mini-
malã pe care o pregãtise Primãria
– cea de pânã de la valoarea de 5
milioane de euro – ci pe o varian-
tã maximalã, cu toate cele nece-
sare funcþionalitãþii.

Opera Românã ºi Colegiul
„Carol I”, o saga zbuciumatã
Finanþarea lucrãrilor de moder-

nizare a Operei Române Craiova
vine în contextul creãrii unei „au-
tostrãzi culturale”, gânditã de gu-
vernanþi pentru anul Centenarului.
Proiectul implicã legarea, prin ma-
nifestãri înrudite, a capitalelor
Marii Uniri - Bucureºti, Alba-Iu-
lia, Chiºinãu ºi Cernãuþi. La aceas-
tã autostradã, mai sunt conectate
ºi alte localitãþi româneºti - Timi-
ºoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu,
Iaºi, Craiova, Constanþa - al cã-
ror rol istoric în pregãtirea ºi des-
fãºurarea actului de la 1 Decem-

brie 1918 este cunoscut.
Este o mare oportunitate pen-

tru Craiova, spun autoritãþile, ºi în
special pentru Opera de aici, care
funcþioneazã în condiþii foarte
proaste ºi riscante pentru specta-
tori, încã de mai mulþi ani. Dupã
cum se ºtie, autoritãþile au încer-
cat, prima datã, sã reabiliteze în-
treaga clãdire, Opera ºi Colegiul,
cu fonduri europene, dar s-a con-
statat cã valoarea-limitã aprobatã
era mult prea micã raportat la vo-
lumul de lucrãri pe care îl necesitã
imobilul, iar pista a fost abandona-
tã. Între timp, clãdirea s-a degradat
ºi mai mult, copiii au fost mutaþi
din clase, corpul de clãdire fiind cu
totul izolat. Numai cã Opera a con-
tinuat ºi continuã sã mai funcþione-
ze chiar sub acele clase de la etaj,
cu pereþi erodaþi de fisuri ºi tavane
ºubrede. Autoritãþile s-au decis, în
cele din urmã, sã îºi asume reabili-
tarea cu bani de la buget, dar când
s-au apucat de lucru, s-au împot-
molit în proiecte ºi valori, apoi în
licitaþii. Ultimul stadiu este încã o
licitaþie – a doua – anulatã, dupã
ce singura ofertã depusã (asocie-
rea de firme Construcþii Erbaºu SA
ºi Delta ACM 93 SA) a fost decla-
ratã neconformã.

LAURA MOÞÎRLICHE

taþia legatã de reabilitarea acestui obiectiv a fost
solicitatã ºi transmisã, încã de sãptãmâna trecutã,
cãtre Compania Naþionalã de Investiþii (CNI). Ca
ºi în cazul stadionului, CNI se va ocupa în întregi-
me de proiect, de la organizarea licitaþiei ºi pânã
la terminarea efectivã a lucrãrilor.
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
judecat, ieri, contestaþiile în dosa-
rul accidentului provocat pe 20 ia-
nuarie a.c. de craioveanul Ionuþ
Cristian Manea, de 33 de ani, care
a lovit cu Mercedesul un bãrbat de
37 de ani ºi pe fiica sa, de 1 an ºi 7
luni ºi a fugit, fiind prins dupã
aproape trei sãptãmâni. Dacã Ju-
decãtoria Craiova a dispus aresta-
rea preventivã pe 30 de
zile a ºoferului vinovat ºi
a unui complice al sãu, alþi
doi bãrbaþi fiind plasaþi
unul în arest la domiciliu
ºi altul sub control judi-
ciar, ieri, Tribunalul Dolj
a hotãrât ca numai Manea
sã rãmânã dupã gratii,
celãlalt inculpat fiind pla-
sat în arest la domiciliu:

„Admite contestaþia
formulatã de contestato-
rul-inculpat Floricel Mã-
dãlin. Desfiinþeazã în par-
te încheierea de ºedinþã
nr.22 din data de 07.02.2018 a ju-
decãtorului de drepturi ºi libertãþi
din cadrul Judecãtoriei Craiova ºi
rejudecând: Înlocuieºte mãsura
arestãrii preventive, luatã faþã de
inculpatul Floricel Mãdãlin, prin
încheierea de ºedinþã menþionatã
anterior, cu mãsura arestului la do-
miciliu pe o perioadã de 30 de zile,

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
anunþat cã, în cadrul acþiunii des-
fãºurate în perioada 7 -15
februarie au fost verificate
27 de magazine, toate fiind
prevãzute cu sisteme de
alarmã la efracþie ºi conec-
tate la dispecerate de mo-
nitorizare ºi intervenþie.

„Toate magazinele veri-
ficate, care fac parte din
acest lanþ comercial, sunt
dotate cu sisteme de alar-
mã antiefracþie în stare
bunã de funcþionare, nefi-
ind identificate societãþi

ªoferul fugar din Brazdãªoferul fugar din Brazdãªoferul fugar din Brazdãªoferul fugar din Brazdãªoferul fugar din Brazdã rãmâne rãmâne rãmâne rãmâne rãmâne
singur dupã gratiisingur dupã gratiisingur dupã gratiisingur dupã gratiisingur dupã gratii

ªoferul fugar, vinovat de evenimentului ru-
tier produs pe 20 ianuarie, pe bulevardul Da-
cia, din Craiova, în cartierul Brazda lui Novac,
în care un bãrbat de 37 de ani ºi fetiþa lui, de 1
an ºi 7 luni, au fost rãniþi, rãmâne în spatele
gratiilor. În schimb cel de-al doilea bãrbat
arestat preventiv în acest caz a fost plasat, ieri,

în arest la domiciliu. Hotãrârea a fost luatã de
Tribunalul Dolj, care a judecat contestaþiile
formulate de inculpaþi ºi de Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova ºi este definitivã.
Alþi doi complici ai ºoferului fugar sunt cerce-
taþi în dosar, unul fiind sub control judiciar ºi
cel de-al doilea în arest la domiciliu.

începând cu data de 16.02.2018 ºi
pânã la data de 17.03.2018, inclu-
siv. (...) Respinge contestaþiile for-
mulate de contestatorul Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova ºi
de contestatorul-inculpat Manea
Cristian Ionuþ, împotriva încheie-
rii de ºedinþã nr.22 din data de
07.02.2018 a judecãtorului de drep-
turi ºi libertãþi din cadrul Judecã-

toriei Craiova”, se aratã în hotãrâ-
rea din 16 februarie a Tribunalului
Dolj, care este definitivã.

ªi-a dezmembrat maºina
ca sã acopere urmele
Reamintim cã, dupã aproape

trei sãptãmâni, reprezentanþii In-
spectoratului de Poliþie Judeþean

(IPJ) Dolj au anunþat, pe 6 februa-
rie a.c., cã au identificat ºoferul,
Ionuþ Cristian Manea, de 33 de
ani, din Craiova, ºi alte trei per-
soane care au favorizat ºi tãinuit
fapta de pãrãsire a locului acci-
dentului ori modificarea sau ºter-
gerea urmelor acestuia, în cazul
accidentului din 20 ianuarie a.c.
Mai exact, potrivit Poliþiei, ºofe-

rul care a lovit fetiþa ºi pe
tatãl ei, a acroºat ºi un au-
toturism, astfel cã maºi-
na sa, un Mercedes, a fost
avariatã. A ascuns-o dupã
comiterea faptei, apoi, cu
ajutorul a trei prieteni, a
fãcut-o bucãþi, ca sã-ºi
acopere urmele. În baza
mandatelor emise de in-
stanþã, oamenii legii au
fãcut, marþi, 6 februarie
a.c., 11 percheziþii la imo-
bilele în care locuiesc cei
patru, dar ºi în alte locaþii
din municipiului Craiova,

comuna Leu ºi comuna Cârcea.
În urma descinderilor, au fost gã-
site ºi ridicate mai multe pãrþi
componente ale autoturismului
implicat în eveniment. Procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova au dispus continuarea
urmãririi penale faþã de Ionuþ Cris-
tian Manea, sub aspectul sãvârºi-

rii infracþiunii de pãrãsirea locului
accidentului fãrã încuviinþarea or-
ganelor de poliþie, iar faþã de Cãlin
Pop, de 45 ani, din Craiova ºi Mã-
dãlin Floricel, de 38 ani, din Craio-
va, sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de favorizarea fãptuitorului,
în timp ce Marius Vasile, de 35 ani,
din comuna Leu, a fost acuzat de
sãvârºirea infracþiunii de tãinuire.
Cei patru suspecþi au fost reþinuþi
pentru 24 de ore, fiind introduºi în
Centrul de Reþinere ºi Arestare Pre-
ventivã Dolj. Pe 7 februarie a.c. au
fost prezentaþi Judecãtoriei Craio-
va care a dispus arestarea preven-
tivã pentru 30 de zile a ºoferului
fugar, Ionuþ Cristian Manea ºi a lui
Mãdãlin Floricel, în timp ce Lau-
renþiu Cãlin Pop a fost plasat în
arest la domiciliu pe o duratã de
30 de zile, iar Marius Vasile a fost
plasat sub control judiciar pentru
60 de zile. Manea ºi Floricel, dar ºi
procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova au contestat

hotãrârea, Tribunalul Dolj pronun-
þând, ieri, hotãrârea definitivã.

Autorul accidentului nu este
pentru prima datã dupã gratii. El
a mai fost arestat în anul 2009,
pentru un scandal pe care l-a pro-
vocat într-un local din municipiu.
Ionuþ Cristian Manea a fost con-
damnat printr-o hotãrâre rãmasã
definitivã pe 15 martie 2010, la
Curtea de Apel Craiova, la 2 ani
de închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 4 ani pentru ultraj contra bu-
nelor moravuri ºi tulburarea ordi-
nii ºi liniºtii publice.

ªi Laurenþiu Cãlin Pop a fost
fugar ºi a fãcut puºcãrie. El a fost
urmãrit la nivel internaþional din
noiembrie 2014, când a fost con-
damnat pentru tulburarea ordinii
ºi liniºtii publice la 10 luni de în-
chisoare cu executare, însã a fu-
git în Italia înainte de pronunþarea
hotãrârii definitive, fiind prins în
septembrie 2016.

Poliþiºtii au verificat asigurarea antiefracþie
a magazinelor din judeþ

Poliþiºtii Serviciului de Ordine Publicã din cadrul IPJ Dolj
au organizat, în perioada 7 – 15 februarie, o acþiune pentru
verificarea modului în care sunt asigurate antiefracþie anumite
magazine din judeþul Dolj, care s-au dovedit a fi vulnerabile în
faþa hoþilor, acest lucru stabilit în urma efectuãrii unor analize
de risc la efracþie. Pentru neregulile constatate, oamenii legii
au aplicat amenzi în valoare de 2.600 lei.

comerciale fãrã sisteme de supra-
veghere video. O singurã unitate
a fost identificatã ca fiind ampla-

satã în spaþii în care nu s-au ad-
optat cerinþele minimale de pro-
tecþie la efracþie. Pentru nereguli-
le constatate, oamenii legii au
aplicat 3 sancþiuni contravenþio-
nale, dintre care 2 în conformitate
cu prevederile Legii nr. 333/2003
(privind paza obiectivelor, bunu-
rilor, valorilor si protecþia persoa-
nelor) ºi una conform H.G. nr. 301/
2012 (pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii

nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valo-
rilor ºi protecþia persoane-
lor), valoarea totalã a aces-
tora a fost de 2.600 lei”, a
declarat purtãtorul de cuvânt
al IPJ Dolj, inspector princi-
pal Cãtãlin Dochia.

Astfel, pe parcursul aces-
tor activitãþi, în urma contro-
lului efectuat la un magazin din
comuna Galicea Mare s-a con-
statat cã nu au fost implemen-
tate mãsurile stabilite prin ana-

liza de risc. Societatea comercialã a
fost sancþionatã contravenþional cu
amendã în valoare de 2.000 lei. Într-
un alt caz, în urma acþionãrii buto-
nului de panicã al unei societãþi co-
merciale din comuna Motãþei, agen-
tul de intervenþie al societãþii specia-

lizate de pazã s-a prezentat la obiec-
tiv fãrã a avea asupra sa materialele
din dotare necesare intervenþiei.
Agentul de pazã a fost sancþionat
contravenþional cu amendã în valoare
de 300 lei, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.
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ªcoala „Lumina” a fost con-
struitã prin strãdania enoriaºilor
evrei craioveni, actul de vânzare-
cumpãrare al terenului datând din
anul 1922, atunci când tranzacþia
s-a realizat pentru 250.000 de lei.
Instituþia de învãþãmânt cu loca-
lul cel nou din anul 1924 a fost
atestatã de regele Ferdinand I ºi
dr. Constantin Angelescu, minis-
tru al Instrucþiunii la data de 10
iunie 1923.

«Dupã multã stãruinþã, muncã
ºi sacrificii, s’a putut pune piatra
fundamentalã a clãdirii, care este
ªcoala Israelito-Românã „Lumi-
na” din Craiova, în ziua de 10
iunie 1923, sub domnia gloriosu-
lui Rege al Românilor, M. S. Fer-
dinand I ºi în prezenþa Exc. Sale,
Ministru al Instrucþiunii, Dr. Con-
stantin Angelescu. (...) Lucrãrile
clãdirii s’au executat în cursul
anilor 1923 ºi 1924, iar în toam-
na acestui din urmã an, ºcoala a
putut fi instalatã în localul cel
nou», schiþeazã tabloul de epocã
lucrarea profesorului M. Stãurea-
nu – «Istoricul ªcoalei israelito-
române „Lumina” din Craiova» –
scoasã de sub tipar în anul 1933,
la Editura „Scrisul Românesc”.

Aproape o sutã
de ani de existenþã

La vremea respectivã, ªcoala
„Lumina”, situatã în strada „Ca-
lomfirescu” („Eugeniu Carada”)
(n.r. – astãzi, strada „Câmpia Iz-
laz”) se prezenta sub forma unei
clãdiri cu douã etaje, având o grã-
diniþã în faþã, cu intrarea în partea
dreaptã, printr-o curte. Partea prin-
cipalã a clãdirii cuprindea, în par-
tea de jos, cinci sãli de clasã ºi o
cancelarie, aºezate în jurul unui hol

ªcoala evreiascã „Lumina”,ªcoala evreiascã „Lumina”,ªcoala evreiascã „Lumina”,ªcoala evreiascã „Lumina”,ªcoala evreiascã „Lumina”,
la un pas sã fie demolatãla un pas sã fie demolatãla un pas sã fie demolatãla un pas sã fie demolatãla un pas sã fie demolatã

ªcoala în care mai multe
generaþii de evrei craioveni
au deprins tainele învãþãtu-
rii, unii dintre ei devenind
peste ani personalitãþi mar-
cante ale oraºului – profe-
sori, medici, ingineri – este
la un pas sã fie demolatã pen-
tru a face loc unui proiect
imobiliar. Zilele acestea,
aproape o sutã de ani de is-
torie sunt puºi la pãmânt de
buldozere ºi transformaþi în
moloz. Vestea a cãzut ca un
trãsnet în mijlocul comuni-
tãþii, iar preºedintele acad.
prof. dr. Corneliu Sabetay a
solicitat imediat explicaþii din partea Federaþiei Comu-
nitãþilor Evreieºti din România (FCER) ºi Fundaþiei „Ca-
ritatea” cu privire la modul în care clãdirea ªcolii „Lu-
mina” a fost înstrãinatã. Reacþii au venit ºi din partea
directorului general al Institutului Naþional pentru Stu-
dierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” – Ale-
xandru Florian, dar ºi din partea unor academicieni, pro-
fesori ºi cercetãtori, stabiliþi în Israel, precum prof. dr.
Jean Askenasy MD. Ph. D., membru de onoare al Acade-
miei Române ºi Cetãþean de Onoare al oraºului israe-
lian Yeruham, ºi dr. Mariana Stiller Ph. D, care a lucrat
la Institutul „Weizmann” din Rehovot, Israel.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

la intrarea principalã. La etaj, se
gãsea un salon mare cu loc pentru
scenã, unul mai mic pentru ºedin-
þe, o bibliotecã ºi o camerã pentru
garderobã. În curte se afla cantina
ºcolarã, iar deasupra – locuinþa di-
rectorului. Apoi, locuinþa pentru
servitor ºi alte anexe, cum ar fi ma-
gazia pentru lemne. Clãdirea era
canalizatã ºi avea inclusiv o fântâ-
nã cu apã potabilã.

Clãdirea ºcolii a trecut prin pe-
rioade tulburi. A rezistat celui de-
Al Doilea Rãzboi Mondial, o epo-
cã întunecatã în care ºi evreii cra-
ioveni au avut de suferit, pe fron-
tispiciu fiind inscripþionat „Dr.
Goebbels Haus”, numele sinistru-
lui ministru al Propagandei nazis-
te, Joseph Goebbels. A urmat pe-
rioada comunistã, iar din anul
1999, ªcoala „Lumina” a fost
transferatã cãtre Fundaþia „Cari-
tatea”, o instituþie ce are ca ob-
iect de activitate conservarea,
administrarea ºi valorificarea pa-
trimoniului cultural ºi spiritual al
evreilor din România.

Acad. prof. dr.
Corneliu Sabetay:
„Istoria nu poate
fi ºtearsã pur
ºi simplu”

La începutul acestei luni, mem-
brii Comunitãþii Evreilor din Cra-
iova au fost surprinºi sã afle cã
vechea ºcoalã a fost vândutã. ªi,
deja, s-au început lucrãrile de de-
molare. În aceste condiþii, acad.
prof. dr. Corneliu Sabetay, preºe-
dintele  Comunitãþii Evreilor din
Craiova, s-a adresat FCER ºi Fun-
daþiei „Caritatea” pentru a fi lãmu-
rite împrejurãrile în care clãdirea

ªcolii ”Lumina” a fost vândutã.
«În aceastã perioadã, în care

recent am comemorat Holocaus-
tul ºi lumea întreagã duce o luptã
împotriva antisemitismului, mesa-
jele populaþiei de evrei români din
Israel cãtre noi sunt cele de soli-
daritate ºi susþinere. Un monument
cu o existenþã de peste 150 de ani,
leagãn al tineretului evreu-român
în perioada antonescianã, unde s-
a pregãtit generaþia anilor ’30 - ’45
nu poate fi tratat cu indiferenþã.
Istoria nu poate fi ºtearsã pur ºi
simplu. Aº vrea sã menþionez cã
autoritãþile locale nu au nicio vinã
pentru situaþia actualã a ªcolii „Lu-
mina”. Nici actualul proprietar, în-
trucât aceasta a cumpãrat-o de
bunã credinþã de la Fundaþia „Ca-
ritatea”. Problema care se pune este
urmãtoarea. Cei care au vândut clã-
direa ºcolii din partea „Caritatea”
ºi Federaþiei Comunitãþii Evreilor
din România ar fi trebuit sã aibã
un act semnat de membrii board-
ului Fundaþiei „Caritatea” România.
Ori, preºedintele, doamna Colette
Avital, care este ºi deputat în Knes-
set (n.r. – Parlamentul israelian) a
negat telefonic cã ar fi semnat o
astfel de hârtie. Apoi, am vrea sã
ºtim de ce nu s-a fãcut o licitaþie.
ªi, mai important decât orice, vrem
sã ºtim de ce din 1999 încoace
clãdirea nu a fost declaratã monu-
ment de patrimoniu, aºa cum ar fi
trebuit”, a punctat acad. prof. dr.
Corneliu Sabetay, care i-a menþio-
nat printre absolvenþii ªcolii „Lu-
mina” din Craiova pe prof. dr. Jean

Askenasy, Francisc Abraham,
Adrian Solomon, Barach Rodica,
Barach Alexandru sau Jose Blum.

„O clãdire care
simbolizeazã un
segment deosebit
din istoria evreilor
din România”

Vestea cã ªcoala „Lumina” este
pe cale sã disparã a avut reverbe-
raþii ºi la nivel naþional. Directo-
rul general al Institutului Naþional
pentru Studierea Holocaustului din
România „Elie Wiesel”, Alexandru
Florian, a luat ºi el atitudine, con-
siderând cã aceastã clãdire ar fi
trebuit, mai degrabã, sã fie pãs-
tratã ºi renovatã, în nici un caz
distrusã.

„Nu pot înþelege cum o clãdi-
re care simbolizeazã un segment
deosebit din istoria evreilor din
România este distrusã, în condi-
þiile în care memoria publicã a
istoriei evreilor din România este
aproape inexistentã. În opinia
mea, nu numai sinagogile ºi ci-
mitirele reprezintã locuri ale me-
moriei ºi civilizaþiei, ci ºi spaþiile
care au adãpostit viaþa laicã sau
comunitarã (economie, culturã,
educaþie, sãnãtate). Acestea din
urmã sunt practic aproape ine-
xistente astãzi. În loc sã fie rea-
bilitatã, clãdirea se demoleazã?
Iar dacã tot se demoleazã, dacã
nu este cumva prea târziu, nu se
pot recupera vestigii din acest
imobil, pentru a încerca reface-

rea ei simbolicã în viitorul mu-
zeu de istorie a evreilor?”, se în-
treabã directorul general al Insti-
tutului Naþional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie
Wiesel” – Alexandru Florian.

Absolvenþii,
dezamãgiþi
de soarta instituþiei
de învãþãmânt

De asemenea, foºti elevi ai ºco-
lii, ajunºi între timp profesori, me-
dici ºi cercetãtori respectaþi, în
Israel, ºi-au exprimat profunda în-
grijorare ºi dezamãgire faþã de
soarta instituþiei de învãþãmânt, pe
bãncile cãreia au deprins primele
taine ale cititului ºi scrisului.

«În calitatea mea de absolvent
al acestei ºcoli, în anul 1940, con-
sider de datoria mea sã menþio-
nez cã, între funcþiile ei de patri-
moniu, se numãrã aceea de loc de
întâlnire al diasporei evreilor din
Craiova, care au emigrat de-a lun-
gul anilor. ªcoala este legãtura
unor personalitãþi de frunte ale
ºtiinþei ºi culturii din Israel (Insti-
tutul Weizman, Universitãþile Tel
Aviv, Ierusalim ºi Haifa), care se
simt legaþi spiritual de acest lãcaº
de culturã. ªcoala „Lumina” în-
truchipeazã caracterul semantic al
unui lãcaº de valoare istoricã al
Craiovei pentru generaþiile viitoa-
re. Avem speranþa cã se va reuºi
pãstrarea identitãþii de monument
de patrimoniu al ªcolii „Lumina”
pentru a prezerva rolul ei istoric
activ, pentru cultura poporului
român ºi israelian», se aratã într-
o scrisoare semnatã de prof. dr.
Jean Askenasy MD. Ph. D. mem-
bru de onoare al Academiei Ro-
mâne ºi Cetãþean de Onoare al
oraºului israelian Yeruham ºi dr.
Mariana Stiller Ph. D, care a lu-
crat la Institutul „Weizmann” din
Rehovot, Israel.

Cu siguranþã, ªcoala „Lumina”,
în jurul cãreia s-a închegat elita
comunitãþii evreieºti din Craiova,
în perioada interbelicã, reprezintã
un punct de reper extrem de valo-
ros ºi pentru istoria oraºului nos-
tru. Iar dispariþia acestei instituþii
de învãþãmânt, cu o existenþã de
aproape 100 de ani, înseamnã o
mare pierdere ºi pentru moºteni-
rea culturalã a municipiului.
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Întâlnirea, desfãºuratã
în sala de ºedinþe a CJ
Dolj, se înscrie în demer-
surile iniþiate de Grupul
Bãncii Mondiale în vede-
rea pregãtirii Cadrului de
parteneriat pentru Româ-
nia aferent perioadei
2018 – 2023, consultãri-
le cu autoritãþile locale
reprezentând o compo-
nentã notabilã în defini-
rea acestui document
strategic. „Am fost pro-
fund onoraþi sã o avem
oaspete pe doamna Ta-
tiana Proskuryakova, di-
rectorul de þarã al Bãncii
Mondiale, ºi sã putem aborda îm-
preunã o serie de teme importan-
te, în cadrul unei discuþii care, sunt
convins, va constitui fundamen-
tul unor colaborãri reuºite în vii-
tor. Am folosit prilejul pentru a le
prezenta înalþilor noºtri invitaþi
realitãþile judeþului, punctând prin-
cipalele avantaje ale acestei zone,
dar ºi provocãrile cu care ne con-
fruntãm. Am trecut în revistã pro-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Solicitãrile clienþilor care au
efectuat o rezervare online pot fi preluate
cu 15 minute în avans dacã ghiºeul dedicat
acestui serviciu s-a eliberat mai devreme de

De ieri, pentru Campania 2017, s-a
autorizat la platã suma totalã de 2,073
miliarde euro, reprezentând avans ºi platã
regularã, din care 1,396 miliarde euro
s-au plãtit din Fondul European de Ga-
rantare Agricolã (FEGA), 448,58 mili-
oane euro din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi cofi-
nanþare Buget National, iar diferenþa de
229,15 milioane euro de la Bugetul Naþio-
nal. Plãþile finanþate din FEGA se efectueazã
la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un
euro, iar plãþile finanþate din FEADR la cur-
sul de schimb de 4,5390 lei pentru un euro.

O delegaþie a Bãncii Mondiale,O delegaþie a Bãncii Mondiale,O delegaþie a Bãncii Mondiale,O delegaþie a Bãncii Mondiale,O delegaþie a Bãncii Mondiale,
în vizitã la Consiliul Judeþean Doljîn vizitã la Consiliul Judeþean Doljîn vizitã la Consiliul Judeþean Doljîn vizitã la Consiliul Judeþean Doljîn vizitã la Consiliul Judeþean Dolj

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ)
Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, vizita unei
delegaþii a Bãncii Mondiale, condusã de di-
rectorul pentru România ºi Ungaria, Tatiana
Proskuryakova, context în care a expus prin-
cipalele obiective investiþionale realizate de
administraþia doljeanã, precum ºi direcþiile de

acþiune pe care instituþia ºi le-a propus pen-
tru urmãtorii ani. La întâlnirea cu delegaþia
Bãncii Mondiale au mai participat vicepreºe-
dinþii CJ Dolj, Oana Bicã ºi Cosmin Vasile,
administratorul public al judeþului, Cosmin
Durle, precum ºi directorii direcþiilor de spe-
cialitate din cadrul instituþiei.

iectele majore prin care Consiliul
Judeþean a contribuit la dezvolta-
rea Doljului – proiecte precum
modernizarea Aeroportului Inter-
naþional Craiova, a cãrui ascensi-
une are un impact economic ºi so-
cial însemnat la nivel regional – ºi
am expus, totodatã, obiectivele
esenþiale pe care ne propunem sã
le atingem”, a subliniat ºeful ad-
ministraþiei doljene.

Infrastructura ºi
agricultura, pe agenda

directorului Tatiana
Proskuryakova

Infrastructura de trans-
port, o prioritate asumatã
de Consiliul Judeþean prin
bugetul pentru 2018,  este
vãzutã ºi de reprezentanþii
Bãncii Mondiale drept un
element fundamental pen-
tru dezvoltarea economicã
„De partea cealaltã, impor-
tanþa revitalizãrii aeroportu-
lui ºi-a primit confirmarea
ºi, mai mult, poate deveni,

în opinia oaspeþilor noºtri, un model
de «exportat» cãtre alte regiuni.

Discuþiile de astãzi au aºezat
bazele pentru aprofundarea relaþiei
noastre cu Grupul Bãncii Mondia-
le ºi, de altfel, s-a conturat ideea
ca, în viitorul apropiat, la Craiova
sã soseascã o nouã echipã de lu-
cru a instituþiei, specializatã în do-
meniul agricol, dat fiind ºi potenþi-
alul semnificativ pe care Doljul îl
prezintã în acest sector strategic“,

a declarat preºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Ion Prioteasa.

Sãnãtatea, domeniu de interes
pentru finanþiºtii internaþionali
Domeniul sãnãtãþii ocupã un loc

însemnat pe agenda Bãncii Mondiale
ºi continuã sã reprezinte un sector
cãtre care ºi  CJ Dolj îºi îndreptã
toatã atenþia. „Aºa cum am preci-
zat, pe mãsurã ce investiþiile CJ Dolj
de la Clinica de Cardiologie Inter-
venþionalã ºi Chirurgie Cardiovas-
cularã ºi de la Unitatea de Primiri
Urgenþe se apropie de finalizare, ne
vom concentra eforturile asupra
unei alte iniþiative stringente, privind
crearea unui institut oncologic la
Craiova – un aspect în privinþa cã-
ruia consider cã vom putea benefi-
cia de consultanþa ºi de susþinerea
Bãncii Mondiale”, a mai spus ºeful
administraþiei doljene. În acest con-

text, tot ieri, reprezentanþii Bãncii
Mondiale au întreprins o vizitã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Aici au fost purtate discu-
þii despre  înfiinþarea unui Institut
de Oncologie la Craiova ºi despre
construcþia Spitalului Regional. De
asemenea, au fost vizitate secþiile de
Neonatologie ºi Obstetricã-Gineco-
logie ale spitalului, proaspãt reno-
vate cu finanþare de la Consiliul Ju-
deþean Dolj. Oaspeþii au vizitat ºi
buncãrul unde va fi instalat accele-
ratorul liniar de ultimã generaþie, ale
cãrui costuri de achiziþie se ridicã
la 2 milioane de euro, cumpãrat de
Guvernul României cu fonduri de
la Banca Mondialã. În cadrul dis-
cuþiilor purtate s-a luat în calcul
posibilitatea achiziþionãrii a unui alt
accelerator liniar pentru buncãrul ce
va fi construit în curtea unitãþii noas-
tre de Consiliul Judeþean Dolj.

În cadrul Campaniei 2017,

APIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãrAPIA a autorizat la platã un numãr
de 753.357 fermieri unicide 753.357 fermieri unicide 753.357 fermieri unicide 753.357 fermieri unicide 753.357 fermieri unici

Clienþii CEZ pot face rezervare onlineClienþii CEZ pot face rezervare onlineClienþii CEZ pot face rezervare onlineClienþii CEZ pot face rezervare onlineClienþii CEZ pot face rezervare online
pentru vizita la Centrele de Relaþiipentru vizita la Centrele de Relaþiipentru vizita la Centrele de Relaþiipentru vizita la Centrele de Relaþiipentru vizita la Centrele de Relaþii
CEZ Vânzare oferã

un nou beneficiu clien-
þilor sãi, oferindu-le
posibilitatea de a-ºi
rezerva vizita în Cen-
trele de Relaþii cu
Clienþii CEZ din oraºele
reºedinþã de judeþ:
Alexandria, Craiova,
Piteºti, Slatina, Târgu
Jiu, Râmnicu Vâlcea ºi
Drobeta Turnu Severin.

ora menþionatã în rezervare. „Pentru alte
detalii legate de opþiunea de rezervare onli-
ne, clienþii CEZ Vânzare pot suna la Info
Linia CEZ, 0251 929 – numãr unic, cu tarif
normal, de luni pânã vineri, în intervalul orar
08:00 – 20:00.

De acum, clienþii furnizorului de energie
electricã ºi gaze naturale CEZ Vanzâre îºi
pot programa simplu ºi rapid vizita în Cen-
trele de Relaþii cu Clienþii CEZ, prin comple-
tarea formularului online de rezervare de pe
www.cezinfo.ro”, se precizeazã într-un
comunicat de presã al CEZ Vânzare.

Dupã finalizarea actiunii, clienþii CEZ vor
primi un e-mail de confirmare care conþine
un cod de rezervare pe care trebuie sã îl
aibã la momentul vizitei. Codul trebuie in-
trodus în terminalul de eliberare bonuri de
ordine din Centrul de Relaþii cu Clienþii.

Cum puteþi sã vã programaþi vizita?
 Accesaþi pagina www.cezinfo.-

ro/rezervare-online
 Completaþi datele de identificare

(nume, prenume, adresa valida de e-
mail);
 Alegeþi orasul în care doriþi sã

efectuaþi vizita ºi tipul de informaþie / con-
sultanþã de care aveþi nevoie;
 Optaþi pentru data ºi intervalul

orar convenabil;
 Verificaþi datele introduse ºi apã-

saþi butonul Rezervã pentru finalizarea
programãrii.

Pânã joi, 15 februarie, Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) a autorizat la
platã un numãr de 753.357 fer-
mieri unici care au depus Cerere
de platã în cadrul Campaniei 2017.

„Totodatã, informãm cã din suma de 94,90
milioane euro, autorizatã la platã începând cu
data de 6 februarie a.c., pe Mãsura 215 “Plãþi
privind Bunãstarea animalelor”, Pachet A –
Porcine ºi Pachet B – Pãsãri, Campania 2017,
Agenþia a plãtit pânã la acest moment suma
de 47,53 milioane euro pentru un numãr de

169 beneficiari”, a subliniat Sorin Rãducan,
director APIA Dolj.

Mai exact, vorbim de plãþi în favoa-
rea bunãstãrii animalelor - sector pãsãri
– în sumã de suma de 24,35 milioane
euro, pentru un numãr de 109 fermieri,
pe de o parte, iar pe de altã parte, plãþi în
favoarea bunãstãrii animalelor - sector
porcine, suma fiind de 23,18 milioane
euro, pentru un numãr de 60  fermieri.
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Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Dupã o perioadã în care ora-
ºul Filiaºi a intrat într-un adevã-
rat colaps, mai ales economic,
se vãd primele semne de
reabilitare, prin derularea
unor proiecte de infras-
tructurã, altele fiind în pre-
gãtire. «În anul 2017, am
reuºit sã facem multe, cel
puþin aºa cred,  pentru
oraº. În ceea ce þine de în-
frumuseþare, am achiziþio-
nat mobilier stradal, pen-
tru odihnã ºi recreere, ºi am
extins reþeaua de iluminat
public pietonal pe principa-
la arterã rutierã, bulevardul
„Racoþeanu”. De aseme-
nea, am luat o autoutilitarã

Simularea examenului de Eva-
luare Naþionalã, pentru elevii din
clasa a VIII-a, din promoþia 2017
– 2018,  va avea un plan bine struc-
turat. Astfel, pe 5 martie se va des-
fãºura proba scrisã la Limba ºi li-
teratura românã, a doua zi având
loc acelaºi examen la Matematicã,
pe 16 martie fiind afiºarea rezulta-
telor. „Am transmis cãtre cele 156

Ieri, a debutat susþinerea Com-
petenþelor digitale, care face parte
din prima sesiune a Bacalaureatu-
lui din acest an. „S-au înscris 3.735
de candidaþi, iar în prima zi, din
cei 1.603, care trebuia sã partici-

A început  º i  testareaA început  º i  testareaA început  º i  testareaA început  º i  testareaA început  º i  testarea
competenþe lo r  d ig i ta le ,competenþe lo r  d ig i ta le ,competenþe lo r  d ig i ta le ,competenþe lo r  d ig i ta le ,competenþe lo r  d ig i ta le ,

la  Baca laureatla  Baca laureatla  Baca laureatla  Baca laureatla  Baca laureat
pe, s-au prezentat 1.530. Luni ºi
marþi sunt zilele în care elevii mai
pot susþine aceastã probã”, a pre-
cizat prof. Monica Leontina
Sunã, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a fãcut public
calendarul simulãrii Exame-
nului de Evaluare Naþionalã
din anul ºcolar 2017 – 2018,
conform Ordinului Ministe-
rului Educaþiei Naþionale, cu
nr. 3109/29.01. 2108.Peste
150 de unitãþi de învãþãmânt
gimnazial vor fi parte în
procesul de examinare,
acelaºi numãr fiind ºi pentru
cele care sunt constituite ca
„rezervã”, conform metodo-
logiei în vigoare.

de unitãþi de învãþãmânt din judeþ,
toate obligaþiile respectãrii legisla-
þiei, aºa cum sunt ele stipulate în
OMECTS , nr. 4801/31.08.2010.
Toate ºcolile trebuie sã transmitã,
pânã pe 19 februarie, datele (nume,
telefon, adresã de e-mail) persoa-
nelor care fac parte din comisia de
organizare a simulãrilor, pe fax-ul
ISJ Dolj sau pe en8@isjdolj.ro.

Sunt luate, ca soluþii de rezervã,
atunci când, din motive tehnice,
sunt disfuncþionalitãþi în transmi-
terea subiectelor, mai multe unitãþi
ºcolare, cu acelaºi numãr al celor
desemnate iniþial”, a precizat prof.
Nicuºor Cotescu, inspector gene-
ral adjunct al ISJ Dolj, preºedinte
al Comisiei Judeþene de Evaluare
Naþionalã.

La Filiaºi, lucrurile merg spreLa Filiaºi, lucrurile merg spreLa Filiaºi, lucrurile merg spreLa Filiaºi, lucrurile merg spreLa Filiaºi, lucrurile merg spre
normalitate ºi modernitatenormalitate ºi modernitatenormalitate ºi modernitatenormalitate ºi modernitatenormalitate ºi modernitate

 Oraºul Filiaºi merge spre modernizare,
chiar dacã, în ultimii ani, economia a stagnat,
dacã nu cumva a mers pe un trend descen-
dent, dupã intrarea în faliment  principalelor
unitãþi de producþie din localitate – TRAFO

ºi Fabrica  de armament – cele care erau prin-
cipalele unitãþi producãtoare de venituri în
localitate. S-au fãcut ºi se fac eforturi finan-
ciare pentru intrarea în normalitatea anilor
2000, iar rezultatele încep sã se vadã.

necesarã curãþirii trotuarelor ºi
am pus la punct Sistemul de
Alarmare ºi Avertizare a Popula-

þiei, pentru situaþii de Urgenþã.
Nu putem uita reabilitarea dru-
murilor din localitate, cãtre sa-
tele componente, inclusiv repa-
rarea zonei pietonale a podului
de peste Jiu, care face legãtura
cu satul Bâlta. S-a amenajat ºi
stadionul orãºenesc, iar în spri-
jinul cetãþenilor s-a stabilit anu-
larea majorãrilor de întârziere
pentru persoanele fizice care ºi-
au plãtit integral debitele pânã la
sfârºitul anului trecut», a preci-
zat Gheorghe Ilie Costeluº, pri-
marul oraºului Filiaºi.

Viitorul aratã bine

Sunt proiecte aflate în deru-
lare, iar altele sunt deja iniþiate,
despre aceste vorbindu-ne tot
primarul: „Sunt în realizare Sta-

þia de epurare ºi reþeaua de ca-
nalizare la Rãcãrii de Sus, pre-
cum ºi extinderea alimentãrii cu
gaze naturale în oraº. Am reuºit
sã atingem douã obiective foar-
te importante pentru dezvoltarea
comunitãþii noastre, cu scopul de
a crea locuri de muncã ºi locuin-
þe pentru tinerii filiºeni, prin
achiziþionãrile unui imobil pen-

tru  ridicarea unei zone de lo-
cuinþe ºi a unui parc industrial,
respectiv a unui teren necesar
Târgului Sãptãmânal”. Conform
celor afirmate de primar, sunt
iniþiate proceduri de finanþare ºi
pentru 2018, cu termene mai
lungi de aplicare. Astfel, 1.200
de apartamente vor fi reabilitate
termic, pânã în 2021, iar anve-

loparea Spitalului „Dimitrie Fi-
liºanu” ºi a Liceului Tehnolo-
gicva avea ca punct terminus
anul 2020. Printre proiectele
ambiþioase se mai aflã reabili-
tarea sediului Primãriei, con-
struirea unui Helioport la Spi-
talul Orãºenesc, ambulanþã
socialã pentru principala uni-
tate sanitarã din  oraº, ame-
najare locuri de joacã pentru
copii, parcaje stradale pe bu-
levardul „Racoþeanu” (absolut
necesare – n.r.), trei terenuri
multifuncþionale de sport în
unitãþile de învãþãmânt, etc.

Pregãtiri pentru Evaluarea
Naþionalã
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Joi, 22 februarie 2018, la ora 19.00, Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova ºi Teatrul
ACT Bucureºti invitã publicul la spectacolul
„LUNGS”, de Duncan Macmillan, cu Denisa
Nicolae, Liviu Romanescu, regia Nicolae Con-
stantin Tãnase, scenografia Adeline Andreea
Bãdescu. Spectacolul nu este recomandat
persoanelor sub 16 ani. Textul „LUNGS” a fost
desemnat în anul 2012 „Cel mai bun text contem-
poran”, Premiile Off West-End, ºi nominalizat la
categoria „Cel mai bun text de teatru”, Theatre
Awards UK.

În luna martie ne reîntâlnim la Teatrul „Colibri”
cu Marcel Iureº, în spectacolul „Absolut!” dupã
„Ivan Turbincã” de Ion Creangã, programat joi,
29 martie, la ora 19:00. „Absolut!” deþine Premiul
pentru cel mai bun spectacol al unei companii
independente la Festivalul Comediei Româneºti –
festCO”, ediþia a X-a. În cadrul aceluiaºi festival,
în 2012, Marcel Iureº câºtiga Premiul pentru cel
mai bun actor în rol principal pentru one-man
show-ul din „Absolut!”. Spectacolul a inaugurat,
pe 9 decembrie 2014, parteneriatul dintre Teatrul
„Colibri” din Craiova ºi Teatrul ACT din Bucureºti
ºi a putut fi revãzut pe 24 noiembrie 2015.

Urmeazã pe 26 aprilie, ora 19.00, spectacolul
„Constelaþii” cu Ana Ularu ºi Radu Iacoban, regia
Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan. Specta-
col nu este recomandat persoanelor sub 16 ani.

Stagiunea „Colibri. ACTul 2” a început în
decembrie 2017, cu spectacolul „N-ai tu trea-
bã!”, de Cãtãlin ªtefãnescu, dupã „Dãnilã
Prepeleac” de Ion Creangã, regia Alexandru
Dabija, cu Marcel Iureº, Andrei Seuºan ºi Alexan-
dru Voicu. În ianuarie, publicul craiovean s-a
bucurat de spectacolul „O intervenþie”, de Mike
Bartlett, regia Radu Iacoban, scenografia Cezarina
Iulia Popescu, cu Ana Ularu ºi Lucian Iftime.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„Cavalerii Mesei Rotunde” urcã din nou,
la sfârºit de sãptãmânã, pe scena Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”. Spectaco-
lul cu scenariul ºi regia de Cristian Pepino,
scenografia Cristina Pepino ºi Mirela Tofan,
muzica Dan Bãlan, va fi prezentat sâmbãtã,
17 februarie, la ora 18.00, ºi îi va avea în
distribuþie pe Oana Stancu, Mugur Prisãca-
ru, Cosmin Dolea, Daniel Mirea, Rodica Pri-
sãcaru, Iulia Cârstea ºi Ionica Dobrescu.

Duminicã, 18 februarie, la ora 11.00, este
programat spectacolul „Alis în lumea pã-

La Galeria „ARTA” a
Uniunii Artiºtilor Plastici din
România – Filiala Craiova
va avea loc duminicã, 18
februarie, ora 13.00, verni-
sajul expoziþiei personale de
picturã a cunoscutului artist
plastic Iulian Segãrceanu.
De aceastã datã, pictorul
împarte simezele cu un tâ-
nãr artist fotograf: Mihnea
Fronie.

Iulian Segãrceanu s-a
nãscut la 31 august 1955, în
comuna doljeanã Podari, sat
Braniºte, ºi este membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din
România. Din 1986 pânã în
prezent a deschis numeroa-
se expoziþii personale (Muzeul de Artã Craio-
va, Galeria „ARTA” Craiova, Muzeul de Artã
Calafat, Muzeul Judeþean Olt, Galeria „Artis”
Slatina etc.) ºi a participat cu lucrãri la saloa-
ne ale artiºtilor. Are lucrãri în colecþii de stat
ºi particulare din România, Serbia, Belgia, Bul-
garia, Franþa, Italia, Elveþia, Danemarca, Aus-
tralia, Liban, Coreea de Sud, S.U.A., Cana-
da, Grecia, Israel, Africa de Sud etc.

Într-o perioadã marcatã, la nivel global, de anxietate, terorism, stãri
meteo instabile ºi vremuri politice nesigure, un cuplu tânãr îºi doreºte
un copil. „LUNGS” este o poveste de dragoste, uºor dezechilibratã,
tãios de onestã, amuzantã, tensionatã ºi actualã. Vorbeºte despre o
generaþie pentru care lipsa siguranþei este un mod de a exista.

„Cavalerii Mesei Rotunde”
ocupã scena la Teatrul „Colibri”

puºilor”, scenariul ºi regia Iulia Cârstea,
scenografia Eustaþiu Gregorian, muzica Ale-
xandru Iosub, cu actorii Alis Ianoº, Iulia
Cârstea, Oana Stancu, Daniel Mirea ºi Ema-
nuel Popescu.

Preþ bilet: 7 lei sau 10 lei, în funcþie de
categoria locului. Biletele se pot procura de
la Agenþia teatrului, de luni pânã sâmbãtã,
între orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar
duminica, în intervalul 10.00-13.00. Dupã
ora începerii spectacolului accesul în salã
nu mai este permis.

Mihnea ªerban Fronie s-a nãscut pe 23
noiembrie 2000 ºi a copilãrit la Craiova pânã
la 14 ani. A urmat cursurile liceale în Franþa,
la Liceul Cordouan din Royan, departamentul
Charente-Maritime, pe coasta Oceanului Atlan-
tic. „Gustul pentru fotografia artisticã mi s-a
dezvoltzat în acest colþ de lume, printre lumi-
nile cerului oglindite în imensitatea mãrii ºi fil-
trate de voalul norilor”, spune Mihnea.

„LUNGS” (22 februarie), „Absolut” (29
martie) – care îl readuce la Craiova pe Mar-
cel Iureº – ºi „Constelaþii” (26 aprilie) sunt
cele trei spectacole marca Teatrul „ACT”
Bucureºti care vor fi prezentate la Craiova
în cadrul stagiunii „Colibri. ACTul 2”, înce-
putã în decembrie 2017. Biletele, la preþul
de 20 lei, se pot procura de la Agenþia Tea-
trului „Colibri”, de luni pânã sâmbãtã, între
orele 10.00-13.00 ºi 16.00-19.00, iar dumi-
nica, în intervalul 10.00-13.00.

Radu Iacoban, regizor: «„Constelaþii” are marea calitate de a spar-
ge bariere. De a emoþiona fãrã a fi lacrimogen, de a amuza fãrã a arata cu
degetul. Avem un cuplu în toate variantele lui de eroare – un cuvânt
greºit, o atitudine prea rece sau prea explozivã, nepãsare, infidelitate. Dar,
spre deosebire de eºecurile din viaþã, cele de pe scenã se desfãºoarã în
multivers, iar în realitãþile lor diferite cei doi primesc mereu altã ºansã. Un
el ºi o ea se întâlnesc. Minþile, corpurile, sentimentele lor converg, se
complementeazã, se îmbinã, se resping ºi, cel mai important, coexistã în
timpuri ºi spaþii diferite simultan. Textul lui Nick Payne este o partiturã
excelentã pentru actori ºi o provocare continuã pentru spectatori».

Alexandru Dabija, regizor: «Marile ºcoli de film îºi
învaþã scenariºtii ºi regizorii sã povesteascã. Sã spunã
poveºti. Câþi dintre noi au mai apucat sã audã în copilãrie
poveºti spuse, nu citite? Poveºtile s-au sfãrâmat, s-au
fãcut praf ºi pulbere, s-au risipit în filme, texte de cânte-
ce ºi telenovele. Polemic ºi terapeutic ne încercãm pute-
rile cu periculoasa artã a spunerii unei poveºti. ªi nu una
oarecare. E vorba despre o poveste printre personajele
cãreia se aflã Dumnezeu, Moartea, Dracul… Oamenii care
or sã o asculte îºi vor aminti, pentru o vreme, cã se poate
vorbi despre lucruri mari ºi esenþiale fãrã fasoane, cu umor
ºi nepãsare. Dupã rolurile din „Creatorul de teatru”, „Ulti-
ma bandã a lui Krapp”, „Capra sau cine e Sylvia?” ºi „Acasã
la tata”, Marcel Iureº se întâlneºte cu Ion Creangã. Pen-
tru multã lume va fi o surprizã. Mai puþinã lume va spune
însã: „Era ºi timpul!”».
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DUMINICÃ - 18 februarie

07:00 Teleenciclopedia (R)
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Ultima ediþie
15:30 Politicã ºi delicateþuri
16:30 Replay
17:20 Replay
18:10 Lozul cel mare
18:45 #eusuntromânia
19:00 Secrete de rãzboi (R)
1998, SUA, Documentar
19:50 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal
21:00 Teaser Eurovision 2018
21:10 Eurovision 2018
22:40 Eurovision 2018
23:40 Eurovision 2018
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Ultima ediþie (R)
02:00 Cooltura (R)
02:50 #eusuntromânia
03:05 Telejurnal (R)
03:55 Universul credinþei (R)
05:10 Recurs la moralã

TVR 1

08:45 Poate nu ºtiai
08:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Naturã ºi aventurã
11:00 Destine ca-n filme (R)
12:00 New York
12:30 Sãnãtate cu de toate
13:10 Alo, aterizeazã strãbunica!
1981, România, Comedie,

Familie
14:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:00 Duelul pianelor
16:00 Duelul pianelor
17:00 D'ale lu' Miticã
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 Un tip serios
2009, SUA, Marea Britanie,

Franta, Comedie, Dramã
00:10 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)
1981, România, Comedie,

Familie
01:50 Poate nu ºtiai
02:00 D'ale lu' Miticã (R)
03:00 New York (R)
03:30 Telejurnal TVR 2 (R)
04:30 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
06:55 Imnul României

TVR 2

07:10 Ziua când tatãl meu a
devenit tufiº

08:40 Maºini 3
10:25 Povestea jucãriilor 3
12:10 Inimã nebunã
14:00 Orbirea
15:45 Rãzboiul stelelor -

Episodul IV: O nouã speranþã
17:50 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
20:00 Maºini 3
21:45 Aici, acum
22:50 Tentaþia seducþiei
00:25 Drumul mântuirii
02:05 Drumul mântuirii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce se întâmplã doctore ?
10:30 Arena bucãtarilor
11:00 Dansul Dragostei 4:

Revoluþia
2012, SUA, Dramã, Muzical,

Romantic
13:00 Ferma vedetelor (R)
15:00 Rocky Balboa
2006, SUA, Dramã, Sport
17:00 Categoria grea în acþiune
2012, SUA, Acþiune, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Întâlnire explozivã
2010, SUA, Acþiune, Comedie
22:45 Sucker Punch: Evadare

din realitate
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller
01:00 Întâlnire explozivã (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie
03:00 Sucker Punch: Evadare

din realitate (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Thriller
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

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)

07:30 Echipa trãsnitã (R)
09:30 La bloc (R)
11:45 Mereu la prima întâlnire

(R)
13:45 De aici în eternitate (R)
16:15 Ma scoti din minþi!
18:15 La bloc
20:30 Sejur cu surprize
22:30 Ore de sexologie
00:45 13 (R)
02:30 Cine A.M.
05:45 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

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

vârsta (R)
11:00 Universitatea monºtrilor
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,

Familie
13:00 Observator
14:00 Maleficent (R)
2014, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Mister
16:00 Observator
17:00 Fructul oprit (R)
2017, România, Dramã
19:00 Observator
20:00 Bãieþi de oraº
21:30 Empire State: Lovitura

Secolului
2013, SUA, Acþiune, Dramã
23:30 Asia Express (R)
02:30 Empire State: Lovitura

Secolului (R)
2013, SUA, Acþiune, Dramã
04:15 Universitatea monºtrilor

(R)
2013, SUA, Animaþie, Aventuri,

Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
08:00 Teleshopping
08:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
11:30 Teleshopping
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Colierul de turcoaze (R)
1985, România, Aventuri
15:00 Asta-i România! (R)
16:30 Bravo, ai stil! All Stars (R)
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 Ochii din umbrã
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ziua în care mi s-a scris

destinul (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Ochii din umbrã (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Cu lumea-n cap
07:45 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
08:45 Casa: construcþie ºi design
09:20 Teleshopping
10:00 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
13:00 Focus
13:30 Super Cireaºa de pe tort

(R)
15:30 Chef Dezbrãcatu’
16:00 Premiera (R)
1976, România, Comedie
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Schimb de mame
22:30 Jandarmul ºi jandarmeriþele
1982, Franta, Comedie, Crimã
00:30 Omul pãdurilor (R)
2011, Italia, Dramã, Familie
02:30 Milionari de weekend (R)
2004, România, Acþiune, Comedie
04:30 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
11:15 Superspeed la PRO TV
11:45 I like IT
12:00 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
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
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 “Faceþi jocurile“ - Poker ep. 9
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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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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OFERTE DE SERVICIU

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

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, cartier 1
Mai, zona Târg -
Kaufland, 2 bãi, 2 bal-
coane 97 mp. Tele-
fon: 0762/622.136.

CASE

Vând casã str. Pãrului
nr. 33. Telefon: 0755/
074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
D+P, 6 camere, 2 ho-
luri, 2 bãi, pivniþã, uti-
litãþi, gard beton, te-
ren 1300 mp, str. Bu-
covãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. 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 netermina-
tã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu 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. Telefon:
0770/303.445.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi te-
ren arabil Gara Plaiul
Vulcãneºti. Telefon:
0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren comuna
Podari – Dolj. Telefon:
0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiin-
þarea 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 di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

AUTO
Vând Volkswagen
Polo. Telefon: 0723/
328.336.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr dicþionar en-
ciclopedic volumul I –
1962. Telefon: 0251/
548.870.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lãmâi productiv
cu fructe de lãmâi în el,
preþ 1000 lei. Telefon:
0765/261.910.
Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã
(2,50 m x 3,50 m),
covoare þesute 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 fra-
sân pentru resta-
urante.  Te lefon:
0768/661.401.
Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºi-
nã 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. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând saltea de pat 190
x 160, Gin –Gin –Flex
în stare bunã - 120 lei,
cuverturã plusatã gre-
na pt pat ºi 2 pt. fotolii
nefolosite – 120 lei,
covor persan 220x
210, 2 apometre 15 lei
bucata. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cutie metalicã
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând frigider „ZIL” pu-
þin folosit, maºinã de
cusut „Ileana” stare
bunã de funcþionare,
maºinã de spãlat rufe
”Alba Lux”, Pick-up cu
boxe. Telefon: 0351/
464.563.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrauli-
cã mase plastice, coº
din þeavã D 20 mm,
pentru fum. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de cusut
Casnica, în funcþiune.
Preþ 250 lei. Telefon:
0770/687.578.
Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alternator
12V nou, pick-up Tes-
la cu boxe ºi dozã de
rezervã nouã, discuri
cu muzicã Cenaclul
Flacãra. Telefon:
0251/427.583.

Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã -
100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând calorifer din fon-
tã cu 5 elemenþi, 50 lei.
Telefon: 0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

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

PIERDERI
ENE I. FÃNEL PFA
declarã pierdut certifi-
cat de înregistrare ºi
certificate constatatoa-
re emise de ORC
Dolj. Se declarã nule.
S.C. VALDEA SRL,
CUI: 23880117, J16/
961/ 2008 declarã
pierderea certificatului
constatator autorizare
sediu eliberat de ORC
Dolj. Se declarã nul.
PFA GAVRILESCU
GETA cu codul de
înregistrare (CIF)
26388497 declarã
pierdut certificatul de
înmatriculare ºi cer-
tificatele constata-
toare de autorizare.
Se declarã nule.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Sâmbãtã, 17 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.

CONDOLEANÞE
Familia Groºe-
reanu Emil ºi
Ioana transmite
sincere condo-
leanþe familiei
Barbu Adrian, la
decesul tatãlui.
Familia Barbu
Adrian trece
printr-un moment
greu, pricinuit de
decesul tatãlui
sãu. Le suntem
alãturi ºi transmi-
tem sincere con-
doleanþe. Familia
Mãrculescu Ga-
briel ºi Simona.
Regrete eterne din
partea colectivului
Dirtecþiei Silvice
Dolj, la trecerea în
nefiinþã a  fostului
coleg ec. BANCÃ
G H E O R G H E .
Dumnezeu sã-l
odihneascã în
pace!

COMEMORÃRI
Cu aceeaºi adâncã
durere, amintim  ce-
lor care au cunos-
cut-o ºi iubit-o pe
MIRELA CHIªAMERA
(GENOIU) cã au tre-
cut 31 ani de când

chipul blând, mereu
zâmbitor, ne-a pãrã-
sit. Nu o vom uita
niciodatã, amintirea
ei va fi  veºnicã.
Dumnezeu sã o
odihneascã în pace!
În amintirea bunei ºi
dragei noastre FLORI
MORÃREÞ, rostim o
rugãciune ºi- adu-
cem multe flori la cã-
pãtâi, cu aceeaºi
tristeþe ca acum 4 ani
când ne-a pãrãsit. O
vom pãstra mereu în
suflet ºi în gândurile
noastre. Familia

Amintim cã pe data
de 17 februarie 2018
comemorãm 40 de
zile de la decesul
bunicii GHEORGHIÞA
LÃPÃDATU (DEDE).
Dumnezeu s-o odih-
neascã în pace!
Familia anunþã cu du-
rere în suflet cã în data
de 19.02.2018 se împli-
nesc 40 de zile de la
trecerea în nefiinþã a
scumpului nostru soþ,
tatã ºi bunic, regreta-
tul preot CONSTANTIN
PURCÃRESCU. Dum-
nezeu sã te odihneas-
cã în pace ºi luminã,

alãturi de nepotul tãu
adorat, Andu! Veþi fi
mereu în inimile noas-
tre! Slujba de pomeni-
re va avea loc sâmbã-
tã, 17.02.2018, ora
11.00, în comuna Gi-
ghera, Dolj. 
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

Meciurile Gaz Metan – Juventus ºi
FC Voluntari – „U” Craiova s-au jucat asearã.

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

Universitatea Craiova l-a îm-
prumutat pe Mihai Roman la ACS
Poli Timiºoara pânã la finalul
acestui sezon. Vârful de 25 de
ani a jucat 21 de meciuri ºi a reu-
ºit doar patru pase decisive pânã
acum,. „Universitatea Craiova ºi
ACS Poli Timiºoara au ajuns la
un acord asupra împrumutului
pânã la sfârºitul campionatului
2017-2018 al vârfului Mihai Ro-
man. Conducerea clubului oltean
apreciazã cã mutarea la grupa-
rea bãnãþeanã reprezintã o opor-
tunitate pentru fotbalist de a
creºte valoric ºi a reprezenta o
soluþie viabilã din campionatul
urmãtor pentru prima echipã a
ªtiinþei”, a anunþat clubul din
Bãnie. Mutarea nu e deloc sur-
prinzãtoare, în condiþiile în care
ACS Poli are nevoie de un ata-
cant pentru lupta din play-out,
iar fostul golgheter de la Pandu-
rii nu intra, oricum, în graþiile lui
Devis Mangia. Adus în aceastã
varã de la NEC Nijmegen pentru
200.000 de euro, Roman n-a
convins, în condiþiile în care a
avut destule ºanse, iar trioul
Gustavo-Mitriþã-Bãluþã a fost in-
destructibil, în timp ce soluþii

Handbalistele Craiovei începHandbalistele Craiovei începHandbalistele Craiovei începHandbalistele Craiovei începHandbalistele Craiovei încep
lupta pe al treilea frontlupta pe al treilea frontlupta pe al treilea frontlupta pe al treilea frontlupta pe al treilea front

Echipa de handbal feminin
SCM Craiova debuteazã în cea
de-a treia competiþie stagionalã -
Cupei României, ea fiind finalista
en-titre. Formaþia lui Bogdan
Burcea, care se aflã pe locul 2 în
Liga Florilor ºi este calificatã în
sferturile de finalã ale Cupei EHF,
va întâlni astãzi, de la ora 13 (în
direct la Digisport 2 ºi Telekom-
sport 2), în optimile de finalã, pe
CSM Roman, formaþie care în
campionat s-a impus în Bãnie,
scor 25-22.  În sferturi s-a
calificat deja CSM Bucureºti, care
a eliminat Slobozia, iar celelalte
partide sunt: CSM Bistriþa – „U”
Cluj, Dunãrea Brãila – Mãgura
Cisnãdie, Minaur Baia Mare –
Corona Braºov, Gloria Buzãu –
Danubius Galaþi, Rapid Bucureºti
– HCM Rm.Vâlcea.

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova, ocupanta locului 2 în Se-
ria C4, joacã un meci amical cu
liderul seriei C3, Petrolul Ploieºti,
astãzi, de la ora 13, la Buftea. Cele
douã echipe au mai disputat un
meci de verificare în luna noiem-
brie a anului trecut, dupã termi-
narea turului, pe arena „Ilie Oanã”,
iar „lupii galbeni” s-au impus cu

Dupã ce au obþinut o victorie
facilã în etapa intermediarã, în
deplasarea de la Timiºoara, vo-
leibaliºtii de la SCMU Craiova (lo-
cul 6) joacã astãzi, de la ora 18,
în Sala Polivalentã, contra echi-
pei Arcada Galaþi (locul 3) me-
ciul din etapa a 21-a a Diviziei A1.
„Meciul cu Arcada Galaþi este un
meci de top ºi ambele echipe vor
trata meciul cu maximã seriozi-
tate. Sper sã facem un meci mai

„Satelitul” ªtiinþei se testeazã cu Petrolul
2-0. Cornel Papurã a schimbat în
iarna aceasta mulþi jucãtori, dar ºi
sistemul de joc, într-un 3-4-3, fo-
losit de Mangia la echipa de Liga
I. În meciurile de verificare de
pânã acum, „satelitul” ªtiinþei a
obþinut numai victorii: 3-1 cu
FCM Alexandria, 9-1 cu Flacãra
Horezu, 2-0 cu Atletic Bradu ºi 6-
0 cu Petrolul Bustuchin.

Voleibaliºtii craioveni
întâlnesc Arcada Galaþi

bun decât cel cu Steaua, unde am
pierdut la limitã seturile 2 ºi 3.
Obiectivul este sã obþinem cât mai
multe puncte indiferent de numã-
rul adversarului” a spus antreno-
rul Dan Pascu. “Avem un meci
foarte greu cu Arcada Galaþi, care
a investit mult în jucãtori în fie-
care an. Cred cã ei vin cu un
moral foarte bun dupã ce au în-
vins Steaua la Bucureºti. Sunt
convins cã vom pregãti foarte

bine jocul ºi vom fi atenþi la toate
aspectele ºi vom analiza fiecare
detaliu. Mã bucur cã au început
sã vinã spectatorii în numãr mai
mare la salã ºi avem nevoie de
susþinerea lor ºi sâmbãtã. Sperãm
sã fie atmosfera cel puþin la fel
ca la meciul cu Steaua când lu-
mea ne-a susþinut pe tot parcur-
sul meciului. Sperãm ca la final
noi sã fim învingãtori, indiferent
de scor” a spus Bogdan Ene.

Atacantul de 25 de ani a fost împrumutat de Universitatea
Craiova la ACS Poli, pânã la finalul acestui sezon

mai bune ca Roman s-au dove-
dit Burlacu ºi Bãrbuþ. O datã cu
venirea croatului Dominik Gla-
vina, ºansele lui Roman de a juca
s-au micºorat ºi mai mult.

Va reveni în varã, având
contract pânã în 2020
Cotat la 500.000 de euro, Mi-

hai Roman mai are contract cu
Craiova pânã în 2020 ºi se va
întoarce în Bãnie la finalul cam-
pionatului, oltenii sperând cã
aventura pe Bega îl va ajuta sã
adune meciuri în picioare ºi-l va
transforma, din nou, în marca-
torul din perioada petrecutã la
Târgu Jiu. „Sunt bucuros cã am
fãcut aceastã alegere ºi am ajuns
la Poli Timiºoara. Vreau sã mul-
þumesc conducerii, domnului
director sportiv ºi antrenorului
cã au avut încredere în mine ºi
mi-au oferi t  aceastã ºansã.
Vreau sã dau cât mai mult goluri
în tricoul lui Poli ºi sã ajut echi-
pa sã-þi îndeplineascã obiectivul.
Poli avea nevoie de un atacat, iar
eu aveam nevoie sã joc, aºa cã
am venit aici. Nu au fost multe
echipe care sã mã oferteze, de-
oarece eu nu mã gândeam sã

plec acum de la Craiova, dar a
apãrut aceastã posibilitate ºi sper
sã joc cât mai mult”, a declarat
Mihai Roman la prezentarea la
noua sa echipã, alãturi de fun-

daºul Maxi Oliva, adus de bãnã-
þeni de la Dinamo. Nãscut în
Bãnie, Mihai Roman a erupt în
sezonul 2014/2015, când a mar-
cat 16 goluri pentru Pandurii. La

finalul acelui sezon, a fost cum-
pãrat de olandezii de la NEC Nij-
megen cu 350.000 de euro, dar
apoi a fost împrumutat în Isra-
el, la Maccabi Petah Tikva.
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