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- Sunt însurat, Popescule, ºi
la mine acasã sunt stãpân. Fac
ce vreau, gãtesc, fac curat,
spãl vase, spãl rufele...

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Arestat dupãArestat dupãArestat dupãArestat dupãArestat dupã

ce a fost prinsce a fost prinsce a fost prinsce a fost prinsce a fost prins
încercândîncercândîncercândîncercândîncercând
sã fure maºinasã fure maºinasã fure maºinasã fure maºinasã fure maºina
din garajuldin garajuldin garajuldin garajuldin garajul
unei craiovenceunei craiovenceunei craiovenceunei craiovenceunei craiovence

Un tânãr de 21 de ani a fost
arestat preventiv în baza manda-
tului emis pe numele sãu sâmbã-
tã, de Judecãtoria Craiova, pen-
tru tentativã de furt calificat. Aces-
ta a fost prins în garajul unei lo-
cuinþe din Craiova, în timp ce voia
sã fure o maºinã, poliþiºtii reuºind
sã punã mâna pe el cu ajutorul
fiului proprietarei dar ºi al unui
coleg aflat în timpul liber. Acum
oamenii legii încearcã sã afle dacã
acesta a mai comis ºi alte fapte.
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Patru doljeniPatru doljeniPatru doljeniPatru doljeniPatru doljeni
diagnosticaþidiagnosticaþidiagnosticaþidiagnosticaþidiagnosticaþi
cu HIVcu HIVcu HIVcu HIVcu HIV

Silvio Berlusconi,Silvio Berlusconi,Silvio Berlusconi,Silvio Berlusconi,Silvio Berlusconi,
din noudin noudin noudin noudin nou
în prim plan!în prim plan!în prim plan!în prim plan!în prim plan!

Europarlamentarul ALDE
Norica Nicolai atrage atenþia
asupra apropiatelor alegeri
parlamentare din Italia, de la
4 martie a.c., care îngrijorea-
zã Bruxelles-ul, pe bunã drep-
tate: „va fi un cutremur pen-
tru UE, pentru cã avem clar o
certitudine, dacã nu un singur
partid la conducere, atunci o
coaliþie de partide, deloc prie-
tenoase cu actualul lider al
UE”. Deocamdatã, „nu avem
chiar o certitudine”, dar situa-
þia este mai confuzã ca nicio-
datã. Se prefigureazã, prin or-
ganizarea alegerilor anticipa-
te, un salt în necunoscut.

Craiovenii,Craiovenii,Craiovenii,Craiovenii,Craiovenii,
invitaþi sã facãinvitaþi sã facãinvitaþi sã facãinvitaþi sã facãinvitaþi sã facã
parte dintr-unparte dintr-unparte dintr-unparte dintr-unparte dintr-un
spectacolspectacolspectacolspectacolspectacol
shakespearian deshakespearian deshakespearian deshakespearian deshakespearian de
teatru comunitarteatru comunitarteatru comunitarteatru comunitarteatru comunitar
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Primãria Craiova nu a renunþat la ideea de a avea propriul
parc industrial, care sã vinã în completarea celorlalte douã pe
care le deþine, în prezent, Consiliul Judeþean Dolj. Autoritãþile
susþin, în continuare, cã amplasamentul trebuie sã se gãseascã
pe platforma fostului combinat chimic, singura care deþine avan-
tajul dorit: o suprafaþã mare, de peste 200 de hectare, situatã în
imediata apropiere a oraºului. Cele douã parcuri industriale ale
Consiliului Judeþean Dolj, funcþionale în acest moment, însu-
meazã aproape 45 de hectare de teren.
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MAI: Formular de semnalare,
atunci când se identificã probleme
Ministerul Afacerilor Interne anunþã cã

a fost introdus un nou formular de semna-
lare, care va fi completat de ºeful direct al
angajatului, în cazul unui comportament
atipic, ºi înaintat psihologului. Mãsura este
menitã sã previnã cazurile precum cel pri-
vindu-l pe poliþistul acuzat de agresiune.
“S-a introdus astfel, ca noutate, un formu-
lar de semnalare care va fi completat de
superiorul direct al angajatului ºi pus la
dispoziþia psihologului, atunci când se
identificã anumite comportamente, condui-
te, stãri atipice (care sunt bine-definite în
acest formular). În acest mod, atenþia psi-
hologului poate fi focusatã pe problemele
sesizate în respectivul formular, care are
rolul unui instrument ajutãtor pentru psi-
holog. De aici mai departe, psihologul poa-
te spune cã nu existã probleme sau poate
face anumite recomandãri care au în spe-
cial un caracter preventiv, fie cã va trebui
monitorizat sau limitat la portul de armã
pentru o perioadã, fie cã trebuie sã meargã
la o testare psihologicã sau la un control
psihiatric”, transmite Ministerul Afaceri-
lor Interne. Metoda urmeazã sã fie pusã în
aplicare de toate armele Ministerului Afa-
cerilor Interne. Mãsura a fost luatã dupã
ce s-a descoperit cã principalul suspect
într-un caz de agresiune sexualã, în care
victimele erau doi minori, era un angajat al
Brigãzii Rutiere a Capitalei. Ulterior, acesta
a devenit suspect ºi în alte cauze mai vechi.

USR va organiza, pe 28 februarie,
o dezbatere pe tema votului
prin corespondenþã
USR va organiza, pe 28 februarie, o dez-

batere pe tema votului prin coresponden-
þã, cu participarea reprezentanþilor institu-
þiilor competente în domeniu ºi a societãþii
civile interesate, informeazã un comunicat
al partidului, a transmis, ieri, AGERPRES.
Potrivit sursei citate, reforma electoralã a
fost ºi este una dintre prioritãþile majore
ale USR. Dupã reducerea numãrului de
semnãturi necesare candidaturilor ºi a pra-
gurilor electorale, USR propune acum îm-
bunãtãþirea votului prin corespondenþã.
“Ideea pe care am mers este extinderea
acestei modalitãþi alternative de vot ºi la
românii din þarã, nu doar din strãinãtate, la
parlamentare ºi la alegerile prezidenþiale.
Modificãrile ºi completãrile sunt substan-
þiale, fiind fãcute la nu mai puþin de 3 legi.
Ele includ ºi facilitarea votului persoane-
lor care trãiesc în strãinãtate, fãrã forme
legale”, a declarat Matei Dobrovie, depu-
tat USR ºi iniþiator al propunerii legislati-
ve. El a afirmat cã USR îºi doreºte ca aceas-
tã lege sã poatã fi aplicatã la alegerile pre-
zidenþiale din 2019, “astfel încât sã nu mai
existe cozi uriaºe la secþiile de votare ºi
restrângeri ale dreptului la vot”.
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Poliþia Românã anunþã cã se
cautã soluþii mai bune pentru asi-
gurarea continuitãþii serviciului po-
liþienesc, menþionând cã în mediul
rural a fost propusã constituirea de
patrule cu poliþiºti din cadrul mai
multor posturi ºi secþii.

“Conducerea Poliþiei Române se
aflã în proces de consultare cu uni-
tãþile centrale ºi teritoriale de poli-
þie, precum ºi cu organizaþiile sin-
dicale ºi profesionale, în vederea
adoptãrii celor mai bune soluþii care
vor asigura un serviciu poliþienesc
permanent ºi de calitate, precum
ºi respectarea drepturilor persona-
lului ºi refacerea capacitãþii de mun-
cã a acestuia. Pentru cã zilele tre-
cute, în spaþiul public au fost fã-
cute referiri la situaþia de la unele
posturi de poliþie comunale, preci-
zãm cã pentru structurile de poli-
þie din mediul rural, au fost propu-
se, în general, formule de asigura-
re a permanenþei serviciului poli-

Ministrul Apelor ºi Pãdurilor,
Ioan Deneº, nu are o soluþie pen-
tru a rezolva criza lemnelor de foc.
Aflat la Bistriþa, unde a avut loc o
întâlnire regionalã cu reprezentan-
þii din zona forestierã din 12 jude-
þe, ministrul Apelor ºi Pãdurilor,
Ioan Deneº a refuzat sã dea un
rãspuns clar legat de solicitarea
Asociaþiei Forestierilor din Româ-
nia care cerea modificarea Codu-
lui Silvic. „Toate problemele, care
sunt probleme cu adevãrat ale ce-
tãþenilor din România, rãmân prio-
ritate pentru modul în care Minis-
terul Apelor ºi Pãdurilor le va abor-
da ca politici publice, ca strategii
ºi decizii”, a rãspuns jurnaliºtilor
ministrul Ioan Deneº, întrebat de-
spre criza lemnului de foc.

Ministrul a refuzat sã dea un
rãspuns clar ºi în ceea ce priveº-
te modificarea codului silvic ce-

Premierul Viorica Dãncilã va fi audia-
tã, marþi, de CNCD dupã ce, la o emisiu-
ne TV, i-a numit „autiºti” pe europarla-
mentarii români care dezinformeazã, ea
urmând sã plece, în cursul zilei, la Bru-
xelles, în prima sa vizitã externã în aceas-
tã calitate, unde se va întâlni cu liderii
europeni. Consiliul Naþional pentru Com-
baterea Discriminãrii a decis sã se auto-
sesizeze cu privire la declaraþia doamnei
Prim-ministru Dãncilã Viorica Vasilica, din
cadrul interviului acordat la televiziunea
Antena 3, în seara zilei de 15 februarie
2018, care a avut urmãtorul conþinut:
„Aceºti oameni cred cã sunt autiºti ºi nu
vãd ºi nu aud ceea ce este vizibil pentru
toþi cei de bunã credinþa”.

„Consiliul urmeazã sã organizeze audierea
doamnei prim-ministru în data de 20 februarie.
În speþã, va fi citat la audieri ºi moderatorul
emisiunii respective, domnul Mihai Gâdea. În
urma îndeplinirii procedurii legale, C.N.C.D. va
analiza declaraþia în speþã ºi comportamentul
moderatorului, din perspectiva sãvârºirii unei
posibile fapte de discriminare, prin încãlcarea
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dreptului la demnitate umanã a persoanelor cu
autism”, a transmis CNCD.

Dupã audieri, Viorica Dãncilã se va deplasa la
Bruxelles, în prima sa vizitã externã, unde se va
întâlni cu liderii europeni. „Marþi ºi miercuri voi
fi la Bruxelles, am sã mã întâlnesc cu preºedin-
tele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu pre-
ºedintele Consiliului, domnul Tusk, preºedintele

Parlamentului European, domnul Tajani,
ºi, bineînþeles, voi avea o întâlnire cu
comisarul român pe politici regionale,
doamna Corina Creþu. Aºa cum am
susþinut (...), vreau sã cresc dimensiu-
nea europeanã a guvernãrii ºi cred cã
acesta este primul pas. Vreau o relaþie
mult mai bunã cu liderii instituþiilor eu-
ropene, pentru cã ne aºteaptã o perioa-
dã importantã pentru Uniunea Europea-
nã, ne aºteaptã o perioadã importantã
pentru România, Preºedinþia Uniunii Eu-
ropene, ºi cred cã este foarte bine ca sã
putem sã fim ºi noi la masa discuþiilor
atunci când se vorbeºte despre viitorul
Europei, atunci când se creioneazã poli-
ticile importante la nivel european ºi mã

refer la politica de coeziune ºi la politica agricolã
comunã atât de importantã pentru România”, a
declarat Dãncilã, joi, la Antena 3.

De altfel, ºi predecesorii Vioricãi Dãncilã,
Sorin Grindeanu ºi Mihai Tudose, au ales sã
meargã prima oarã tot la Bruxelles, la începu-
tul mandatelor lor, pentru a se întâlni cu liderii
europeni.

Poliþia Românã cautã soluþii pentru serviciul de permanenþã
În mediul rural vor exista patrule de la mai multe secþii

þienesc ºi prin constituirea de pa-
trule cu poliþiºti din cadrul mai
multor posturi ºi secþii de poliþie”,
transmite IGPR printr-un comu-
nicat de presã.

În ceea ce priveºte intervenþia
poliþiºtilor la evenimentele semna-
late, aceasta se realizeazã dupã re-
gula ,,cel mai aproape de locul pro-
ducerii evenimentului sesizat inter-
vine”, precizeazã Poliþia Românã.
Potrivit sursei citate, “modul de or-
ganizare a programului de lucru la
nivelul unitãþilor de poliþie se va
baza pe principiul flexibilitãþii, þi-
nând cont de specificul activitãþii
derulate, situaþia operativã, defici-
tul de personal, astfel încât activi-
tãþile de menþinere a ordinii publi-
ce ºi de cercetare a infracþiunilor
sã îºi pãstreze caracterul conferit
în reglementãrile legislative ºi anu-
me, acela al continuitãþii”.

“Programul de lucru al poliþiº-
tilor, formele de organizare a aces-

tuia ºi acordarea repausului sãp-
tãmânal sunt reglementate prin
O.M.A.I. nr. 577, din 8 august
2008. În acest sens, prin program
de lucru se înþelege perioada în
care poliþistul îºi desfãºoarã acti-
vitatea ºi îndeplineºte sarcinile ºi
atribuþiile de serviciu potrivit pre-
vederilor fiºei postului. Durata
programului de lucru al poliþistu-
lui este, de regulã, 8 ore pe zi ºi
40 de ore pe sãptãmânã, cu un
repaus sãptãmânal de 2 zile, de re-
gulã sâmbãta ºi duminica. Acesta
poate fi organizat în zilele lucrã-
toare, în intervalul orar 08,00-
16,00,în schimburi de 8/12 ore sau
ture de 24 de ore, chiar ºi prin
intercalarea acestora, în funcþie de
dinamica misiunilor. Întrucât si-
tuaþia operativã ºi numãrul poli-
þiºtilor încadraþi diferã de la o uni-
tate de poliþie teritorialã la alta,
este imposibilã adoptarea unui
mod unitar de organizare a pro-

gramului de lucru, la nivel naþio-
nal”, explicã poliþiºtii.

Pe 7 februarie, ministrul Car-
men Dan a anunþat, într-o confe-
rinþã de presã, cã Poliþia Românã
va prezenta în maximum douã sãp-
tãmâni soluþii cu privire la progra-
mul de lucru al poliþiºtilor, pentru
a nu mai fi nevoie sã fie chemaþi
oameni de acasã ºi sã asigure to-
tuºi continuitatea. “De acest spor
de 40% pentru perioada cât poli-
þiºtii stãteau acasã dar ar fi putut fi
chemaþi la muncã au beneficiat
aproximativ 8.000 de poliþiºti, din
cei 127.000 de angajaþi ai ministe-
rului. Acest spor s-a decis printr-
un amendament susþinut în Parla-
ment cu ocazia adoptãrii Legii de
aprobare a ordonanþei nr 9/2017
privind unele mãsuri bugetare în
anul 2017, fiind valabil, evident,
doar pentru anul trecut. Deci nu a
fost introdus prin legea salarizãrii”,
spunea Carmen Dan.

Noul ministru al Apelor ºi Pãdurilor, Ioan Deneº, nu are o soluþie pentru criza lemnelor de foc
rut de Asociaþia Forestierilor din
România: ”Astãzi a fost o primã
întâlnire dintr-o serie de întâlniri
pe care le-am creionat la nivelul
ministerului, împreunã cu consi-
lierii ministrului. (...) La întâlnire
am invitat oameni care au dome-
niu de activitate în cele cinci pa-
liere de activitate din zona fores-
tierã respectiv proprietari de pã-
duri, administratorii fondului fo-
restier ºi ºefi de ocoale, operatori
economici din exploatare ºi din
prelucrare, precum ºi producãtori
de mobilã. Eu la aceste dezbateri
nu am pornit cu idei ºi cu proble-
me apriorice cu care eu am venit
la minister. Eu aflu aceste proble-
me, ei vin ºi propun soluþii. (...)
Undeva la începutul lunii aprilie,
începutul lunii mai se vor finaliza
aceste dezbateri cu problemele
identificate, cu soluþii propuse”.

La sfârºitul anului trecut, pro-
prietarii ºi administratorii de pã-
duri, producãtorii de mobilã, or-
ganizaþiile de mediu ºi asociaþiile
forestierilor au atras atenþia, într-
un comunicat comun, asupra
faptului cã lemnul de foc are pre-
þuri excesiv de mari, iar indus-
tria mobilei a intrat într-un declin
accentuat. „Vorbim despre al doi-
lea an consecutiv în care, pe fon-
dul unui blocaj legislativ, lipsa
resursei lemnoase genereazã o
creºtere a preþului pentru lemnul
de foc necesar populaþiei în se-
zonul rece, iar industria mobilei
a intrat într-un declin accentuat,
fiind practic pusã pe jar. Secto-
rul forestier este afectat de o gra-
vã crizã de resursã lemnoasã,
astfel încât lemnul de foc a ajuns
la preþuri prohibitive pentru po-
pulaþia din mediul rural (aproxi-

mativ 500-600 lei/mc). Mai mult
decât atât, pentru prima datã din
2009-2010, exporturile industriei
mobilei din România au intrat pe
o pantã descendentã în 2017,
afectate fiind de lipsa resursei, de
preþurile mai mari ale resursei faþã
de preþurile existenþe în Europa
ºi de criza forþei de muncã”, se
arãta în comunicat.

Potrivit liderilor din acest do-
meniu, exporturile industriei de
mobilã au scãzut pe toate cele trei
destinaþii majore din piaþa euro-
peanã: Germania (-3%), Italia (-
10%), Franþa (-3%). Concomi-
tent, importurile de buºtean de
rãºinoase - care au contrabalan-
sat criza de resursã în anul 2016
- s-au redus foarte mult în 2017,
ca urmare a intrãrii în vigoare a
interdicþiei complete de export de
buºtean din Ucraina.
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Silvio Berlusconi, din nou în prim plan!Silvio Berlusconi, din nou în prim plan!Silvio Berlusconi, din nou în prim plan!Silvio Berlusconi, din nou în prim plan!Silvio Berlusconi, din nou în prim plan!
MIRCEA CANÞÃR

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai
atrage atenþia asupra apropiatelor alegeri
parlamentare din Italia, de la 4 martie a.c.,
care îngrijoreazã Bruxelles-ul, pe bunã drep-
tate: „va fi un cutremur pentru UE, pentru
cã avem clar o certitudine, dacã nu un sin-
gur partid la conducere, atunci o coaliþie de
partide, deloc prietenoase cu actualul lider
al UE”. Deocamdatã, „nu avem chiar o cer-
titudine”, dar situaþia este mai confuzã ca
niciodatã. Se prefigureazã, prin organizarea
alegerilor anticipate, un salt în necunoscut.
Apãrut în 2013 „Miºcarea cinci stele” (M5S)
fondatã de Beppe Grillo, toxicã în ansam-
blul ei, acum condusã de Luigi di Maio (31
de ani) este creditatã cu 28% din intenþiile
de vot, dupã anumite sondaje, fiind „bine
vãzutã” în Sardinia ºi Sicilia. Liga de Nord,
a lui Matteo Savini, are 14% în sondaje,
iar Forza Italia, formaþiune condusã de ex-
premierul Silvio Berlusconi (85 ani), este
creditatã cu 17%. Pro-fasciºtii de la Fra-
telli d’Italia, au 5%. Magnatul media, Sil-
vio Berlusconi, a anunþat deja o alianþã cu
dreapta suveranistã, semnând cu Matteo
Savini (44 de ani) ºi Georgia Meloni, un
acord de guvernare de centru-dreapta, cu
accent pe anti-imigraþie, revenirea la im-
pozitul uniform, abolirea reformei pensii-
lor ºi a legii Forneo, adoptatã în 2011, care

Pornind de la ideea cã bugetul
Craiovei – de 90 milioane de euro
– este mic ºi nu permite fonduri
atrãgãtoare nici pentru investiþii-
le atât de aºteptate de craioveni,
consilierii liberali au propus au-
toritãþilor sã construiascã un
parc industrial, în care sã fie gãz-
duiþi investitori care sã mai ridi-
ce nivelul de trai al craiovenilor.
Propunerea liberalilor a fost ca
un astfel de parc industrial, pri-
mul de acest gen al Craiovei, sã
fie amenajat în zona Lacul Tan-
chiºtilor, acolo unde ar fi dispo-
nibilã o suprafaþã de 8 hectare.
Potrivit calculelor fãcute de opo-
ziþie, pentru întocmirea docu-
mentaþiei (inclusiv realizarea
PUD-ului) ºi amenajarea în sine
a parcului ar fi necesarã o sumã
de 30.000 de euro, consideratã
incomparabil de micã în raport
cu beneficiile ulterioare.

Un parc industrial
de proporþii mari

Reprezentanþii municipalitãþii au
rãspuns cã, într-adevãr, ideea de
parc industrial se pãstreazã, dar
cã planurile se fac acum la dimen-
siuni mult mai mari. Primarul Mi-

Primãria Craiova viseazã la un parc industrial
pe 200 de hectare

Primãria Craiova nu a renunþat la
ideea de a avea propriul parc indus-
trial, care sã vinã în completarea ce-
lorlalte douã pe care le deþine, în
prezent, Consiliul Judeþean Dolj. Au-
toritãþile susþin, în continuare, cã
amplasamentul trebuie sã se gãseas-
cã pe platforma fostului combinat

hail Genoiu a declarat cã se are în
vedere ca proporþiile viitorului
parc industrial al Craiovei sã fie
undeva la ordinul a câtorva sute
de hectare, aºa cum sunt croite
toate platformele mari pe care
sunt gãzduiþi investitorii în alte
oraºe ale þãrii. „În privinþa parcu-
lui industrial, cred cã am fost prin-
tre primii care au susþinut acest
lucru ºi îl susþin în continuare. Dar
acesta nu trebuie sã fie amenajat
pe o palmã de pãmânt, ci sã fie
pe o suprafaþã de minim 100 de
hectare, dupã cum spun ºi studii-
le de specialitate. Aºa este parcul
de la Arad ºi cel de la Oradea, iar
cele sub 100 de hectare nu sunt
parcuri industriale de anvergurã”,
a arãtat Genoiu.

Planurile, þinute
în loc de deconta-
minarea terenului

Singura platformã care se pre-
teazã la amenajarea parcului in-
dustrial, varianta gânditã de mu-
nicipalitate, ar fi cea pe care a
funcþionat fostul combinat chi-
mic. Potrivit primarului, în aceas-
tã perioadã, se fac demersuri
cãtre OMV Petrom, care este

proprietarul Doljchim din anul
1998, sã cedeze suprafaþa de
aproximativ 200 de hectare. „De-
mersurile cãtre OMV Petrom se
fac în continuare, dar sunt oare-
cum blocate din cauza pãrþii de
decontaminare, pe care OMV
Petrom este angajatã, prin con-
tractul cu statul român, sã o facã
ºi care nu este încã finalizatã”, a
explicat Mihail Genoiu. Doljchi-
mul este închis definitiv din anul
2010, când s-a început demola-
rea pe bucãþi, întrucât OMV Pe-
trom nu a mai dorit sã investeas-
cã nimic pe partea de retehnolo-
gizare a instalaþiilor, rigoare ce-
rutã de legislaþia de mediu. Dol-
jchimul a fost ras cu totul ºi vân-
dut la fier vechi, iar singurul bun
ce a mai rãmas de tranzacþionat
acum este doar terenul.

Primãria Iºalniþa
a luat-o înainte

În timp ce Primãria Craiova se
concentreazã pe obþinerea tere-
nului de la combinatul chimic,
Primãria Iºalniþa a luat-o înainte,
anunþând deja cã dispune de o su-
prafaþã de 8 hectare, proprietate
publicã, pe care va amenaja un

parc industrial. Autoritãþile cra-
iovene susþin însã cã ºi ceea ce
întâmplã la Iºalniþa este o primã
etapã din proiectul marelui parc
industrial pe care municipalitatea
craioveanã o are în vedere.
„Punctul de pornire este fãcut,
Primãria Iºalniþa a reuºit consti-
tuirea suprafeþei de 8 hectare,
care sunt proprietatea comunei”,
a spus Genoiu. Legãtura între
Craiova ºi Iºalniþa ar fi datã de
zona metropolitanã, în care lo-
calitatea de lângã fostul complex
chimic a fost prinsã. De altfel,
despre ideea unui parc industrial,
care sã fie amenajat împreunã cu
Iºalniþa, s-a vorbit ºi în manda-
tele anterioare, dar nu s-a între-
prins nimic pânã acum.

Investitorii, poftiþi
la High-Tech Park

Autoritãþile lasã de înþeles ºi
cã nu se aflã în postura de a fi
presate de lipsa unui parc indus-
trial propriu. Investitorii pot fi
gãzduiþi ºi în acest moment în

vizeazã vârsta de pensionare. Nu sunt de-
plin de acord pe toate punctele, din schiþa-
tul program de guvernare, dar au convenit
totuºi ca formaþiunea cu cel mai ridicat
procentaj, în alegerile legislative, sã ofere
premierul, iar cealaltã ministrul de Interne.
Partidul Democrat, condus de Matteo
Renzi, aflat la guvernare, este creditat cu
peste 31-32% în sondaje, ºi încã mai spe-
rã sã convingã electoratul indecis. ªi, deja,
ex-premierul ºi ex-preºedintele Comisiei
Europene, Romano Prodi, ºi-a declarat
susþinerea pentru actualul premier, Paulo
Gentiloni, cu o cumpãtatã prestaþie pe scena
europeanã. Coaliþia de centru-dreapta, con-
ceputã de Matteo Savini ºi Silvio Berlus-
coni, ar putea atinge 35%, procentaj totuºi
insuficient pentru asigurarea majoritãþii în
Parlament, potrivit proiecþiilor experþilor,
fiindcã în conformitate cu legea electora-
lã, adoptatã anul trecut, se are în vedere
scrutinul majoritar ºi cel proporþional. Pen-
tru ca o coaliþie sã acceadã în Parlament,
trebuie sã realizeze 10%, iar un partid, de
sine stãtãtor, are un prag de 3%. Lucrurile
sunt, cum spuneam, mai încurcate ca nici-
odatã, fiindcã Silvio Berlusconi, politician
hârºit, nu exclude, dupã modelul german,
un „Grosse Koalition” cu Partidul Demo-
crat al lui Matteo Renzi. La 3 februarie a.c.,

toatã Italia a fost descumpãnitã de un eve-
niment tragic, petrecut în micul oraº Ma-
cerata (43.000 locuitori), la Marea Adriati-
cã, unde ºase africani, originari din Mali,
Ghana ºi Nigeria, au fost rãniþi cu o armã
de foc, de un militant de extremã-dreaptã,
Luca Toni (28 de ani), ras în cap ºi cu o
cruce celticã tatuatã pe braþ, fost candidat
al Ligii de Nord la ultimele alegeri munici-
pale. A fost arestat de carabinieri, care au
descoperit la locuinþa sa un exemplar din
„Mein Kampf”, dar ºi alte publicaþii fas-
ciste, unele aparþinând lui Benito Musolini.
Fãptaºul a vrut sã denunþe numãrul mare
de imigranþi aflaþi pe teritoriul þãrii, ca mo-
tiv de deschidere a focului, dupã ce, de
datã recentã, o tânãrã italiancã de 18 ani,
Pamela Matropietro, a fost ucisã, se spu-
ne de imigranþi africani. Silvio Berlusconi,
care nu are voie sã candideze, a adoptat o
atitudine moderat pro-europeanã, ostilã
simplificãrilor, dar alãturi de aliatul sãu Liga
de Nord, a cerut „expulzarea celor 600.000
de imigranþi de pe teritoriul italian”. Refe-
rirea sa vizeazã imigranþii economici, lip-
siþi de dreptul de a dobândi statut de refu-
giat. Problema nu e simplã, fiindcã experþii,
potrivit cotidianului „La Republica”, evalu-
eazã la 4.000 de euro fiecare expulzare, ceea
ce ar însemna o sumã de peste 2,4 miliarde

euro. Presa din Peninsulã evidenþiazã însã
faptul cã politica recentã a guvernului ita-
lian, privind Libia, a condus la bune rezulta-
te în materie de control a þãrmurilor italie-
ne. În Italia, au descins circa 630.000 de
imigranþi, dupã 2014. Unii dintre aceºtia au
trecut spre Nord. Dar cifra e neconcluden-
tã. Poate pãrea bizar, dar nicio formaþiune
politicã nu poate face majoritatea parlamen-
tarã, în actualul sistem electoral. Situaþia
politicã neliniºtitoare din Peninsulã nu con-
vine, de bunã seamã, Bruxelles-ului. ªi, la
Conferinþa pe chestiuni de Securitate de la
Munchen, cu liderii þãrilor europene, ºeful
diplomaþiei germane, Sigmar Gabriel, a
spus cã breºele în UE „nu le provoacã nici
Rusia, nici SUA, nici China”. Tot acolo s-
a discutat, contradictoriu, între partizanii
unei Europe cu apãrare autonomã ºi cei ai
relaþiei atlantice. Reprezentanþii unor þãri
NATO, au refuzat sã stea alãturi de alþi re-
prezentanþi NATO, a deplâns Wolfgang Is-
chinger, organizatorul Conferinþei, fãrã a
cita nume. În fine, dacã Sigmar Gabriel s-
a pronunþat, scrie presa, într-o discuþie cu
omologul sãu rus, Serghei Lavrov, pentru
reducerea sancþiunilor contra Rusiei, pre-
ºedintele polonez, Mateusz Maroviescki, a
spus rãspicat cã „Rusia este o problemã
pentru Europa ºi NATO”.

chimic, singura care deþine avanta-
jul dorit: o suprafaþã mare, de peste
200 de hectare, situatã în imediata
apropiere a oraºului. Cele douã par-
curi industriale ale Consiliului Jude-
þean Dolj, funcþionale în acest mo-
ment, însumeazã aproape 45 de hec-
tare de teren.

cele douã parcuri industriale ale
Consiliului Judeþean Dolj. Dacã
primul dintre acestea este ocu-
pat în totalitate (cea mai mare
suprafaþã este folositã de turcii
de la ETI, care produc biscuiþi),
autoritãþile craiovene spun cã
mai sunt încã locuri disponibile
în cel de-al doilea parc, High-
Tech Park, deschis în 2015. Fir-
mele care doresc sã-ºi dezvolte
afacerile la Craiova sunt invita-
te, aºadar, sã se aºeze acolo.
„Consiliul Judeþean nu îºi reven-
dicã proprietatea exclusivã în
aceste parcuri, avem o colabo-
rare foarte bunã, iar toate facili-
tãþile de acolo sunt oferite de
oraºul Craiova. Acele ajutoare de
minimis sunt oferite tot de Pri-
mãria Craiova, prin comisia de
ajutoare de minimis, care a acor-
dat  recent un astfel de ajutor.
Urmãtoarea solicitare este din
partea firmei Wielpütz Automo-
tive din Germania”, a explicat
primarul Mihail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie Judeþean (IPJ) Dolj au
fost anunþaþi, în noaptea de vineri
spre sâmbãtã, în jurul orei 00.30,
de Vergica I., de 54 ani, de pe stra-
da „Fagului”, din Craiova, cã în
garajul din curtea locuinþei a pã-
truns un tânãr necunoscut care
încearcã sã-i fure autoturismul. La
faþa locului a fost trimis un echipaj
de siguranþã publicã din cadrul
Secþiei 3 Poliþie Craiova, care, cu
sprijinul unui agent din cadrul Bi-
roului Rutier Craiova, aflat în tim-
pul liber, ºi a lui Robert I., fiul re-
clamantei, au reuºit sã-l prindã pe
tânãrul în cauzã, stabilind cã aces-

Judecãtoria Craiova a hotãrât,
vineri, 16 februarie a.c., sã înlo-
cuiascã arestarea preventivã a cra-
ioveanului Alin Andrei Nicolae zis
„Impresie” cu mãsura controlului
judiciar pe 60 de zile. În acest timp
Impresie ar trebui sã respecte o
serie de obligaþii, însã tocmai pen-
tru cã nu le-a respectat, a ajuns în
spatele gratiilor: „admite cererea
formulatã de cãtre inculpatul Ni-
colae Andrei – Alin, prin apãrãtor

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã,
vineri, 16 februarie a.c., în urma activitã-
þilor specifice desfãºurate de lucrãtori din
cadrul Centrului de Cooperare Poliþieneas-
cã Internaþionalã ºi I.P.J. Dolj – Serviciul

Conform IPJ Dolj, sâmbãtã seara, poli-
þiºtii din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Bi-
roul Drumuri Naþionale ºi Europene, Birou-
lui Rutier Craiova precum ºi din cadrul for-
maþiunilor rutiere ale poliþiilor
municipale ºi orãºeneºti au
organizat o acþiune pentru pre-
venirea ºi combaterea acci-
dentelor cauzate de depãºirea
limitelor legale ale vitezei de
deplasare pe drumurile publi-
ce. Pe parcursul activitãþilor,
oamenii legii au aplicat 97 de -
sancþiuni contravenþionale, 55
dintre acestea pentru depãºi-
rea vitezei regulamentare,
restul de 42 de sancþiuni fiind
aplicate de poliþiºtii rutieri pen-
tru constatarea unor alte aba-
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Un tânãr de 21 de ani a fost arestat pre-
ventiv în baza mandatului emis pe numele
sãu sâmbãtã, de Judecãtoria Craiova, pen-
tru tentativã de furt calificat. Acesta a fost
prins în garajul unei locuinþe din Craiova, în

timp ce voia sã fure o maºinã, poliþiºtii reu-
ºind sã punã mâna pe el cu ajutorul fiului
proprietarei dar ºi al unui coleg aflat în tim-
pul liber. Acum oamenii legii încearcã sã afle
dacã acesta a mai comis ºi alte fapte.

ta se numeºte Darius Rista, de 21
de ani, din localitatea Sînmihaiu
Român, judeþul Timiº, care stã fãrã
forme legale în Craiova.

Din cercetãrile efectuate, poli-
þiºtii au stabilit cã tânãrul a pãtruns
prin efracþie în locuinþa femeii de
54 de ani, cu intenþia de a sustrage
sume de bani ºi autoturismul par-
cat în garajul imobilului. În cauzã
a fost întocmit un dosar de cerce-
tare penalã pentru sãvârºirea in-
fracþiunii de tentativã de furt cali-
ficat, iar în urma analizãrii proba-
toriului administrat, s-a dispus re-
þinerea autorului pe o duratã de 24
ore. Tânãrul a fost prezentat Ju-

decãtoriei Craiova cu propunere de
arestarea preventivã, propunere
admisã de instanþã, care i-a emis
mandat pentru 30 de zile:

„Respinge cererea formulatã de
inculpatul Rista Darius, prin apã-
rãtorul din oficiu, de luare a une-
ia din mãsurile preventive prev. de
art. 202 – controlul judiciar sau
arestul la domiciliu. Admite pro-
punerea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova. Dispune
arestarea preventivã a inculpatu-
lui Rista Darius, pe o perioadã de
30 zile,de la data de 17.02.2018
pânã la data de 18.03.2018 inclu-
siv. Cu drept de contestaþie în ter-

men de 48 ore la pronunþare. Pro-
nunþatã în camera de consiliu azi,
17.02.2018”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei. Cercetãrile continuã

în vederea documentãrii întregii
activitãþi infracþionale a tânãrului de
21 de ani, dupã cum au precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.

„Impresie”, plasat din nou sub control judiciar
Magistraþii Judecãtoriei Craiova au hotãrât, vineri,

sã înlocuiascã mãsura arestãrii preventive cu cea a
controlului judiciar pe o perioadã de 60 de zile faþã de
craioveanul Alin Andrei Nicolae zis Impresie, de 32 de
ani, ajuns dupã gratii la sfârºitul lunii trecute pentru
încãlcarea obligaþiilor impuse de instanþã prin mãsura
controlului judiciar. „Impresie” ºi Andrei Lazãr, ambii
cu antecedente, sunt cercetaþi într-un nou dosar penal,
pentru comiterea infracþiunilor de tulburarea ordinii ºi
liniºtii publice ºi portul fãrã drept de obiecte periculoase
dupã un scandal provocat într-un local din Craiova.

ales, avocat Catanã Bogdan ºi dis-
pune înlocuirea mãsurii arestãrii
preventive a inculpatului Nicolae
Andrei – Alin, mãsurã luatã, ur-
marea înlocuirii, prin Încheierea
ºedinþei de camerã de consiliu nu-
mãrul 11 din data de 29 ianuarie
2018 pronunþatã de Tribunalul
Dolj – Secþia Penalã în dosarul
numãrul 1482/215/2018, definiti-
vã, cu mãsura preventivã a con-
trolului judiciar pentru o duratã

de 60 de zile, începând cu data
rãmânerii definitive a prezentei
încheieri”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei. 

Mai exact, în urma unui scan-
dal pe care l-au provocat într-un
local din centrul Craiovei, Andrei
Lazãr fiind înarmat cu un cuþit, pe
9 ianuarie a.c., procurorul de caz

de la Parchetul de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova a dispus faþã de
Andrei Lazãr, de 30 ani, ºi Alin
Andrei Nicolae, zis „Impresie”, de
32 ani, din Craiova, mãsura con-
trolului judiciar pentru 60 de zile,
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
în sarcina lui Lazãr fiind reþinutã ºi

infracþiunea de portul sau folosi-
rea fãrã drept de obiecte pericu-
loase. Cei doi aveau de respectat o
serie de obligaþii impuse de procu-
ror, obligaþii pe care le-au încãl-
cat, dupã cum au precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj, care îi monito-
rizau, astfel cã a fost sesizatã in-
stanþa de judecatã care a dispus
arestarea preventivã, astfel cã
amândoi au ajuns în arestul IPJ
Dolj pe 29 ianuarie a.c. La începu-
tul lunii februarie a.c. Andrei La-
zãr a fost condamnat definitiv la
închisoare cu executare într-un alt
dosar, astfel cã rãmâne în spatele
gratiilor. Cât despre „Impresie”,
acesta a fost implicat în scanda-
luri cu sãbii ºi pistoale în perioada
2007 – 2009, fiind condamnat, în
martie 2009, la 2 ani de închisoare
cu executare. El a fost eliberat con-
diþionat din Penitenciarul Drobeta-
Turnu Severin pe data de 14 sep-
tembrie 2009.
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de Investigaþii Criminale, cu sprijinul au-
toritãþilor spaniole, a fost extrãdat din Ma-
drid – Spania, Mircea Gabriel Bãdoiu, de
21 de ani, din comuna Valea Stanciului,
judeþul Dolj, persoanã urmãritã la nivel in-

ternaþional în baza unui mandat
de executare a pedepsei închiso-
rii emis, pe 24 noiembrie 2017,
de Judecãtoria Craiova, acesta
fiind condamnat la 2 ani de în-
chisoare pentru comiterea in-
fracþiunii de complicitate la tâl-
hãrie calificatã. Bãrbatul era dat
în urmãrire atât la nivel naþional,
cât ºi internaþional ºi a fost pre-
dat unei escorte din cadrul Ad-
ministraþiei Naþionale a Peniten-
ciarelor, fiind încarcerat în Pe-
nitenciarul Rahova.

teri de la legislaþia în vigoare. Valoarea amen-
zilor aplicate de oamenii legii a fost de 29.175
lei ºi, în plus, ca mãsurã complementarã, au
fost reþinute 7 permise de conducere.
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În luna ianuarie, în judeþul Dolj,
au fost efectuate 1.869 de testãri,
patru dintre acestea fiind pozitive.
Unul din cazuri a fost descoperit în
urma unei testãri ocazionale (în
scop diagnostic sau expuneri acci-
dentale), un caz a fost diagnosticat
la categoria bolnavi cu alte boli cu
transmitere sexualã, iar un altul la
în urma unei testãri la cerere. Tot
pozitiv a ieºit ºi testul unui doljean
care a avut contact cu o persoanã
infectatã cu virusul HIV.

Peste 300 de doljeni se aflã în
evidenþele medicale ca fiind purtã-
tori ai virusului HIV sau bolnavi de
SIDA. ªi chiar dacã în ultimii 25 de
ani s-au fãcut progrese importante
în plan medical, în continuare ob-
iective importante rãmân accesul
universal la prevenþia HIV, trata-
ment, îngrijiri ºi suport, dar ºi redu-
cerea numãrului persoanelor infec-
tate cu HIV/SIDA sau informarea
ºi educarea populaþiei, mai ales a
grupurilor cu risc crescut.

Testarea este voluntarã
ºi anonimã

Pentru a reduce numãrul cazu-
rilor noi, specialiºtii atrag atenþia
cã este foarte importantã o mai
bunã informare ºi educare în legã-
turã cu HIV/SIDA. De asemenea,
ar fi necesarã creºterea numãrului
de persoane, în special din grupe-

Patru cazuri de infectare cu virusul
HIV au fost descoperite în Dolj, în urma
testelor care s-au fãcut pe parcursul lu-
nii ianuarie, în mai multe laboratoare din

judeþ. Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP)
a anunþat cã între acestea existã un caz la
care virusul a fost descoperit dupã tes-
tãri ocazionale, iar un altul la cerere.

le de risc, care solicitã efectuarea
unui test de depistare a infectãrii
cu HIV ºi creºterea numãrului de
persoane care adoptã un compor-
tament sãnãtos în relaþie cu HIV/
SIDA.

În România existã un Program
naþional de prevenire, suprave-
ghere ºi control al infecþiei HIV
ce îºi propune sã reducã rãspân-
direa infecþiei HIV prin depista-
rea precoce a persoanelor infec-
tate în rândul celor cu comporta-
ment la risc pentru infecþia HIV,
precum ºi prin depistarea preco-
ce a persoanelor infectate HIV
simptomatice. Un alt punct impor-
tant este reducerea morbiditãþii
asociate cu infecþia HIV prin asi-

gurarea tratamentului bolnavilor
cu infecþie HIV/SIDA.

Din perspectiva sãnãtãþii publi-
ce, diagnosticul ºi tratamentul HIV
este esenþial pentru: reducerea
transmiterii prin scãderea încãrcã-
turii virale ºi intervenþiilor compor-
tamentale; îmbunãtãþirea rezultate-
lor profilaxiei pre-expunere prin
evitarea iniþierii tratamentului pen-
tru persoanele seronegative HIV;
consolidarea serviciilor partenere
prin notificare privind persoanele
recent sau probabil expuse HIV.

Foarte important: testarea HIV
este voluntarã ºi/sau anonimã, cu
garantarea confidenþialitãþii ºi a
consilierii pre ºi post test, atât în
sectorul de stat cât ºi în cel privat.

Peste 14.600 de români figureazã
în evidenþele medicale

La nivel naþional, conform Rapor-
tului Naþional al Departamentului
pentru Monitorizarea ºi Evaluarea
HIV/SIDA al Institutului de Boli In-
fecþioase „Prof. Dr. Matei Balº”, trã-
iau, la 30 iunie 2017, 14.655 de per-
soane infectate cu HIV/SIDA erau în
viaþã, (22.520 total cumulativ 1985 –
2016). Principala cale de transmitere
a fost heterosexualã (64,5% din toa-
te cazurile noi în 2016 ºi 65% în pri-
mele 6 luni ale anului 2017). Numãrul
de cazuri HIV în rândul consumatori-
lor de droguri injectabile a fost de
15,5% în 2016 ºi 12% în primele 6 luni
ale anului 2017.

Distribuþia pe sexe ºi grupe de vâr-
stã a cazurilor noi de HIV/SIDA la 31
decembrie 2016, a evidenþiat predo-
minanþa la sexul masculin ºi grupele
de vârstã 20-29 ani, 30-39 ani ºi 5-9
ani, iar în primul trimestru al anului
2017, la sexul masculin ºi grupele de
vârstã 40-49 ani, 25-29 ani ºi 30-34 ani.

HIV continuã sã fie o problemã
majorã de sãnãtate publicã la nivel
mondial, de la începutul epidemiei
decedând peste 35 de milioane de
persoane. În iulie 2017, pe plan mon-
dial, 36,7 milioane de persoane erau
infectate cu HIV, dintre care 34,5 mili-
oane adulþi (17,8 milioane femei) ºi 2,1
milioane copii. 1,8 milioane persoane
au fost nou infectate.19,5 milioane
persoane au primit terapie antiretro-
viralã, iar 1 milion de persoane au de-
cedat datoritã SIDA. Se estimeazã cã
în prezent doar 70% dintre persoane-
le cu HIV îºi cunosc boala. Restul de
30% – 7,5 milioane de persoane – au
nevoie de acces la serviciile de testa-
re HIV. Între 2000 ºi 2016, noile infecþii
cu HIV au scãzut cu 39%, iar decesele
legate de HIV au scãzut cu o treime,
13,1 milioane de vieþi fiind salvate da-
toritã ART în aceastã perioadã. Aceas-
tã realizare a fost rezultatul eforturilor
mari depuse de programele naþionale
HIV sprijinite de societatea civilã ºi
de o serie de parteneri de dezvoltare.

RADU ILICEANU

Deputatul român a fãcut câteva comentarii
în legãturã cu investiþiile în infrastructurã fãcu-
te de italieni, mai precis, a discutat despre utili-
tatea acestora, dar ºi despre costuri, nu foarte
mici. “Am vãzut în Napoli lucrãri pentru me-
trou, douã staþii de metrou, foarte interesante.
Vã daþi seama, vorbim de metrou în Italia, unde
la fiecare 5 metri, dacã sapi mai gãseºti o urmã a
romanilor ºi lucrurile, iar dacã se descoperã
ceva, imediat se conservã, iar acele descoperiri
arheologice vor face parte din staþie. Oricum,
lucrurile sunt foarte complicate ºi se lucreazã
intens. În plus, actualul primar al oraºului Na-
poli a fost timp de doi ani preºedintele Comisiei
de Control Bugetar în Parlamentul European,
aºa cã ºtie foarte bine ce înseamnã sã adminis-
trezi bani europeni ºi în mod cert, þine cont de
acest lucru ºi la Napoli. Am mai vãzut o staþie
de cale feratã, de tren de mare vitezã, unde eu
am avut niºte întrebãri, unde costul mi s-a pã-
rut foarte mare, 80 de milioane de euro pentru o
staþie, într-adevãr cu o arhitecturã interesantã,

Vicepreºedintele PPE susþine în ultimii ani,
Germania ºi Franþa au luat niºte mãsuri naþio-
nale, de protecþie a propriilor transportatori :
cu dormitul în hotel, nu în cabinã, cu timpul de
condus, cu salariul minim, cu tot felul de condi-
þii care au creat probleme transportatorilor din
est ºi cu amenzi foarte mari. „CE a venit cu o
propunere care din pãcate, preia o parte din
acest condiþii ºi le introduce în legea europea-
nã, ceea ce eu cred cã nu este normal. Eu am
scris deja niºte amendamente pe care am sã le
depun sãptãmâna viitoare, în care pãstrez
aceastã propunere a Comisiei, însã, aduc la
normal toatã legislaþia pentru cã eu nu cred cã
astfel de propuneri sunt în concordanþã cu li-
bertatea de circulaþie, unul dintre principiile fun-
damentale ale Uniunii, ci sunt doar mãsuri de
protejare a unor anumite pieþe. Se considerã cã

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu
a vizitat proiectele de infrastructurã din Napoli

Sãptãmâna trecutã, europarlamentarii au avut o activitate intensã în comisiile de
specialitate, astfel cã deputatul european Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele

Grupului PPE din PE, a fost plecat în Italia, împreunã cu Comisia de Transport,
unde a vizitat  o staþie de metrou, una de cale feratã ºi trei porturi maritime.

Majoritatea acestor investiþii sunt realizate pe fonduri europene.

dar mi s-a pãrut ineficientã. ªi
asta mai ales cã veneam din Si-
cilia, unde toatã lumea s-a plâns
cã nu existã legãturã cu restul
Italiei, adicã proiectul de con-
struire a podului  peste strâm-
toarea Messina se tot amânã.
Linia de cale feratã de vitezã
mare a început cãtre Bali, cãtre
est nu cãtre sud ºi atunci am în-
trebat dacã nu cumva era mai
bine sã se construiascã câþiva
kilometri de cale feratã decât sã
se construiascã o staþie. Este ºi
la 15 km de oraº, adicã, trebuie
sã existe o altã legãturã cu ora-

ºul ºi costã foarte mult”, a mai spus Marian Jean
Marinescu, cu privirea la modul în care se inves-
teºte în infrastructura din Italia.

Italienii investesc
ºi în porturi

Vicepreºedintele PPE a mai vizitat ºi trei
porturi, douã în Sicilia ºi unul la Napoli, ºi a
constatat cã italienii au un interes aparate ºi
pentru infrastructura portuarã. “Se dezvoltã,
cam asta e concluzia. Acum se adapteazã la
noua situaþie mondialã cu transporturile. S-au
concentrate firmele de containere ºi încearcã
sã intre în acest circuit. În cazul celor din Sicilia
este mai complicat ºi asta pentru cã deºi sunt
în mijlocul Mãrii Mediterane, de la ei sã plece
marfa mai departe este foarte greu. Cei din Na-
poli au un volum de marfã foarte mare ºi se
descurcã”, a mai spus europarlamentarul Mari-
an Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN

O platformã digitalã europeanã
pentru companiile de transport

Sãptãmâna viitoare este termenul de depunere de amendamente pentru pache-
tul de mobilitate, un alt proiect important pentru transportatori ºi pentru respecta-
rea principiilor europene. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu a explicat,

ieri, în cadrul unei conferinþe de presã, importanþa acestui pachet ºi a subliniat
faptul cã existã deja o propunere a Comisiei Europene, cu privire la transportul de

marfã pe roþi, mai precis pentru TIR-uri ºi camioane de mare tonaj.

ºoferul de tip e un muncitor detaºat, dacã trece
douã zile prin Germania, în drum spre Olanda, e
detaºat în Germania, lucru care e complet anor-
mal. Sau de exemplu, când se fac acele controa-
le la marginea drumului, ºoferul este obligat sã
aibã asupra sa o copie dupã contractul de mun-
cã ºi dupã fluturaºul de salariu pe ultimele trei
luni. Dupã mine este inadmisibil aºa ceva într-o
lege. Eu am fãcut o propunere ºi anume, am
cerut Comisiei Europene sã realizeze o platfor-
mã digitalã, europeanã pe care companiile sã
punã toate datele necesare ºi care sã fie accesi-
bilã de cãtre toate organele de control... Dacã
vor sã facã controale, atunci CE trebuie sã rea-
lizeze toate condiþiile necesare ºi nu sã-l facã
pe un ºofer sã meargã cu toate actele dupã el”,
a mai spus deputatul Marian Jean Marinescu.

MARGA BULUGEAN
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CJRAE Dolj s-a înfiinþat la 1
februarie 2006, în baza unei  Ho-
tãrârii Guvern. Doina Alina Das-
cãlu, directorul CJRAE Dolj, a
vorbit despre serviciile de consi-
liere psihopedagogicã ºi orientare
ºcolarã ºi profesionalã ºi a menþi-
onat cã la instituþia pe care o con-
duce se fac eforturi considerabi-
le pentru o educaþie de calitate.
“Anul acesta CJRAE împlineºte
12 ani de existenþã ºi ne-am gân-
dit sã aniversãm acest moment
împreunã, dar nu înainte de a
vorbi  despre activitatea acestui
Centru ºi despre ceea ce facem
noi în fiecare zi ºi cum ne strã-
duim sã fie lucrurile foarte bune
în ceea ce priveºte educaþia. Am
invitat-o astãzi pe doamna Adria-
na Rotaru, care a înfiinþat CJARE

Competiþia „ªcoala Zero Was-
te”, realizatã de Asociaþia „EcoS-
tuff” Romania, cu susþinerea
„Continental Anvelope” Timiºoara,
partener tradiþional, ºi „Împreunã
cu Lidl pentru un viitor mai bun” a
ajuns la cea de-a VI-a ediþie. Con-
cursul susþine ºi întãreºte obiceiul
colectãrii selective, începând cu

A început înscrierea, la nivel naþional, a ºcoli-
lor din învãþãmântul primar ºi gimnazial, într-un
concurs de educaþie ecologicã, realizat de mai
multe firme,  cu avizul Ministerului Educaþiei Na-
þionale, prin Inspectoratele ªcolare Judeþene. În

anul 2017, judeþul Dolj a obþinut douã premii
importante, prin ªcoala Gimnazialã „Mihai Vi-
teazul” din Craiova, unitate care s-a înscris ºi în
ediþia din acest an, dar cu unele modificãri în ceea
ce priveºte strategia de concurs.

vârsta la care copiii îºi formeazã
valori ºi deprinderi pe care le vor
avea tot restul vieþii.

Perioada de desfãºurare  va fi
5 martie – 11 mai 2018. Între 12
februarie – 2 martie, vor avea loc
înscrierile, iar elevii ºi profesorii
implicaþi îºi vor îmbogãþi bagajul
de cunoºtinþe privind protecþia

mediului ºi conceptul „Zero Was-
te – fãrã deºeuri”, vor dezvolta o
atitudine responsabilã faþã de me-
diul înconjurãtor ºi vor pune ba-
zele unui sistem de educare ºi pre-
gãtire a celorlalþi elevi ºi a cadre-
lor didactice, pentru a acþiona într-
un mod sustenabil în ºcoalã ºi co-
munitate. Proiectul a fost desem-
nat cel mai bun în anul 2016, în
cadrul Galei „ENERGY GLOBE
AWARD ROMANIA” ºi a câºti-
gat locul al III-lea (din 178 de þãri)
la „ENERGY GLOBE WORLD
AWARDS 2017 ”, lA Teheran
(Iran).

Cei mai buni ºi implicaþi cinci
elevi din primele cinci ºcoli cla-
sate la fiecare secþiune (clasele I-
IV, respectiv V-VIII)vor partici-
pa la „Zero WasteSummer-
Camp”, tabãrã de educaþie eco-
logicã, organizatã lângã Timiºoa-
ra, în a doua jumãtate a lunii au-
gust 2018. Câºtigãtorii vor primi
premii care constau în laptopuri,
biciclete, tablete, o tablã interac-
tivã, imprimante etc.

ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul” merge mai departe

Desfãºurarea competiþiei este
relativ simplã: ºcoala care acumu-
leazã cele mai multe puncte va fi
desemnatã câºtigãtoare, clasamen-
tul fiind definitivat prin organiza-
rea cât mai multor acþiuni educaþi-
onale ºi prin colectarea selectivã a
deºeurilor reciclabile (hârtie/car-
ton, aluminiu, plastic/pet etc.).
Conform acestui regulament, anul
trecut ªcoala Gimnazialã „Mihai
Viteazul” din Craiova a obþinut lo-
cul al III-lea, iar eleva Adela Þa-
voc, de la aceeaºi unitate de învã-
þãmânt, a câºtigat Premiul I la „Cel
mai bun elev”.

ªi în acest an, instituþia s-a în-
scris în competiþie. „Având în ve-

dere tradiþia, vom încerca sã obþi-
nem noi premii. Faþã de ediþia pre-
cedentã, am schimbat strategia.
Astfel, în prezent, câte o grupã,
pentru fiecare secþiune, deoarece
un coordonator pentru ambele ca-
tegorii din concurs era prea mult,
iar volumul de muncã era foarte
mare. De asemenea, vom încerca
implicarea pãrinþilor, peste ceea ce
a fost în trecut, oricum una extra-
ordinarã. Încercãm sã-i facem, ºi
sunt convinsã cã vom reuºi, sã
aducã la noi materialele reciclabile
de la locurile lor de muncã. Ne
dorim alte premii, deoarece sunt
în beneficiul copiilor”, a precizat
prof.  Alexandrina Nãstase, di-
rector al ªcolii Gimnaziale „Mihai
Viteazul” din Craiova.

CRISTI PÃTRU

CJRACJRACJRACJRACJRAE Dolj - 12 ani de activitateE Dolj - 12 ani de activitateE Dolj - 12 ani de activitateE Dolj - 12 ani de activitateE Dolj - 12 ani de activitate
Centrul Judeþean de Resurse ºi Asisten-

þã Educaþionalã Dolj a împlinit luna aceasta
12 ani de activitate. Conducerea instituþiei
a marcat momentul printr-un eveniment or-
ganizat la Muzeul Olteniei - Secþia de Isto-
rie-Arheologie din Craiova, fiind invitaþi re-
prezentanþi ai Consiliului Judeþean Dolj, ISJ

Dolj, organizaþia „Salvaþi Copiii” ºi jurna-
liºti  din presa scrisã ºi  audio-vizualã.
CJRAE Dolj este o unitate conexã a învã-
þãmântului preuniversitar, cu personalitate
juridicã, subordonatã Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi coordonatã de Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj.

Serviciile oferite de CJRAE - cu posibilitatea unor acþiuni mobile,
adaptate specificului local: 

• servicii de consiliere psihopedagogicã ºi orientare ºcolarã ºi profesiona-
lã, prin Centrele judeþene ºi cabinetele de asistenþã psihopedagogicã;

• servicii de terapie a tulburãrilor de limbaj, prin Centrele ºi cabinetele
logopedice interºcolare;

• servicii de sprijin pentru copiii cu cerinþe educative speciale integraþi în
unitãþile de învãþãmânt de masã, prin Centrele ºcolare pentru educaþie inclu-
zivã;

• servicii de mediere ºcolarã, prin mediatorii ºcolari;
• servicii complexe de educaþie pentru copiii cu deficienþe, prin Centrele

ºcolare pentru educaþie incluzivã;
• servicii de informare ºi consiliere pentru cadre didactice, copii, pãrinþi,

alþi membri ai comunitãþii;
• servicii de orientare a formãrii iniþiale ºi continue prin parteneriate cu

instituþiile abilitate sã ofere formare iniþialã ºi continuã;
• servicii de terapii specifice oferite prin Centrele judeþene ºi cabinetele de

asistenþã psihopedagogicã ºi prin Centrele ºcolare pentru educaþie incluzivã.

acum 12 ani. Îi mulþumim mult ºi
noi vrem sã preluãm din experi-
enþa ºi echilibrul domniei sale,
motiv pentru care eu m-am gân-
dit sã începem discuþia cu doam-
na Adriana Rotaru”, a subliniat
Doina Alina Dascãlu.

„În 1991 sunt alocate
pentru prima data

posturi de profesori-
consilieri”

A urmat aºadar, o discuþie de-
spre istoria acestor Centre Jude-
þene de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã , despre rolul psihope-
dagogului în ºcoli ºi despre viito-
rul acestor  practici. Adrian Ro-
taru, membru fondator al CJRAE
a vorbit în faþa profesorilor – con-
silieri despre modul în care au
apãrut aceste centre ºi despre re-
gulamentul de funcþionare a lor.
“Atunci când vorbim de CJRAE
ar trebui sã vorbim mai exact de-
spre consilierea psihopedagogicã
ºi orientare ºcolarã ºi profesiona-
lã în þara noastrã. ªi o vorbã spu-
ne cã “nu poþi sã ai viitor, dacã

nu-þi cunoºti trecutul” ºi atunci e
binevenit sã trecem puþin în re-
vistã istoria acestui Centru, pen-
tru cã puþini dintre dumneavoas-
trã ºtiþi cã în anii 1970, existau în
România laboratoare de orientare
ºcolarã ºi profesionalã, care în-
cercau sã facã o bunã parte din
sarcinile actuale ale psihologului
ºcolar. Din pãcate, ele au fost des-
fiinþate ºi a fost anulatã orice for-
mã de activitate psihologicã în
educaþie. Ne întoarcem în timp ºi
ajungem undeva în anii 1990,
când cu toþii cei care am rãbdat
timp de 15-20 de ani toate frus-

trãrile de a nu putea sã ne practi-
cãm profesia pentru care ne anga-
jasem, am avut surprizã sã vedem
cã se redeschid acele laboratoare,
în condiþiile care nu exista nicio bazã
materialã ºi nicio continuitate. În
1991 sunt alocate pentru prima data
posturi de profesori-consilieri. De
abia în 1994 am reuºit sã avem ºi
un regulament propriu ºi sã se în-
fiinþeze Centrele Judeþe de Asisten-
þã Psihopedagogicã. Foarte curând
au apãrut ºi cabinetele interºcolare
ºi încet-încet reþeaua a crescut…”,
a menþionat Adrian Rotaru

MARGA BULUGEAN
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Dupã succesul avut cu specta-
colul „Romeo ºi Julieta” la ediþia
precedentã a Festivalului Interna-
þional Shakespeare, din 2016, o
nouã producþie de teatru comuni-
tar este anunþatã: „Visul unei nopþi
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Eveniment cu o binemeritatã notorietate na-

þionalã ºi internaþionalã, Festivalul Internaþio-
nal Shakespeare va avea, anul acesta, o nouã
ediþie la Craiova, a XI-a, care se va desfãºura
în perioada 23 aprilie - 6 mai a.c. Organizato-
rii, Teatrul Naþional „Marin Sorescu” ºi Fun-
daþia Shakespeare, nu au anunþat deocamdatã

programul ºi invitaþii, însã fac cunoscut un
spectacol de teatru comunitar care va fi pre-
zentat în cadrul festivalului. Este vorba despre
„Visul unei nopþi de varã”, care va implica ama-
tori de teatru, castinguri în vederea stabilirii
rolurilor fiecãrui participant urmând sã se des-
fãºoare în zilele de 24 ºi 25 februarie.

de varã”. Repetiþiile vor începe pe
data de 31 martie, iar premiera va
avea loc pe 24 aprilie, în aer liber.

«Spectacolul va fi o ocazie spe-
cialã pentru oameni din orice do-
meniu de activitate, studenþi, pen-

sionari, sã devinã actori, sã se im-
plice în construirea decorului ºi
recuzitei, în realizarea costumelor,
în funcþie de abilitãþile ºi dorinþele
fiecãruia. Vor fi patru sãptãmâni de
repetiþii ºi spectacole, cu o echipã
românã ºi englezã, care, avem con-
vingerea, vor rãmâne o experienþã
de neuitat pentru participanþi. Pro-
iectul, ce va reuni astfel câþiva ac-
tori profesioniºti ºi oameni din co-
munitatea craioveanã, este o co-
producþie între Festivalul Shake-
speare Craiova, Compania Parrab-
bola din Marea Britanie, avându-l
director artistic pe regizorul Philip
Parr, Teatrul Naþional „Marin So-
rescu” ºi Compania Teatrulescu»,
spune Ramona Drãgulescu, coor-
donator al proiectului.

Castinguri în vederea stabili-
rii rolurilor fiecãrui participant

se vor desfãºura în foaierul Te-
atrului Naþional din Craiova în
zilele de 24 februarie (între ore-
le 11.00 ºi 19.00) ºi 25 februa-
rie (între orele 11.00 ºi 14.00),
tot atunci urmând sã se aibã loc
discuþii în privinþa stabilirii unui
orar preliminar de repetiþii în
funcþie de disponibilitatea parti-
cipanþilor. Castingul va consta în

participarea la unele jocuri de
grup ºi citirea unui text în limba
românã, la prima vedere (cine
doreºte poate citi ºi un text în
limba englezã), urmate de com-
pletarea unei fiºe de prezentare.
Detalii pot fi solicitate la numã-
rul de telefon 0753.832.878 (Ra-
mona Drãgulescu, preºedinte al
Companiei Teatrulescu).

Istoricul Mircea Platon este invitatul Te-
atrului Naþional „Marin Sorescu” la „În-
tâlnirile SpectActor”, un eveniment cul-
tural care - potrivit organizatorilor - „îºi
propune sã aducã în faþa publicului cra-
iovean personalitãþi ale culturii naþionale
ºi europene, capabile sã dezvolte un dia-
log pe coordonatele spiritului tolerant ºi
ale ideii incisive”. Duminicã, 25 februa-
rie, de la ora 11.00, la Sala „Ion D. Sîr-
bu”, Mircea Platon va susþine conferinþa
„Geografie ºi conºtiinþã naþionalã: Ca-
listrat Hogaº ºi potecile neumblate ale
naþionalismului românesc”.

Potrivit Naþionalului craiovean, confe-

Istoricul Mircea Platon vine
la „Întâlnirile SpectActor”

rinþa va explora „peisajul cultural” al Ro-
mâniei lui Hogaº ºi va arãta rolul jucat de
„drumurile de munte” în realizarea  Marii
Uniri ºi se va desfãºura sub egida „Româ-
nia 2018 – Centenarul Inteligenþei Româ-
neºti”. Totodatã, Mircea Platon va oferi
autografe pe cea mai recentã carte a sa,
„Elitele ºi conºtiinþa naþionalã” (Ed. Con-
temporanul, 2017), ºi va prezenta publi-
cului „Corpusul de texte Ilustrative Con-
vorbiri literare – primul deceniu”, patru
tomuri dintr-o serie integralã de restituiri
coordonatã de istoricul ieºean. Bilete pen-
tru accesul la conferinþã sunt puse în vân-
zare la agenþia teatrului.

Mircea Platon (n. 23 iunie 1974, Iaºi)
este doctor în Istorie (2012, The Ohio State
University at Columbus, Ohio, SUA) ºi
redactor-ºef la „Convorbiri literare” (Iaºi).
A publicat mai multe volume, peste 200 de
eseuri, comentarii politice ºi recenzii în toa-
te marile ziare ºi reviste culturale din þarã
ºi numeroase studii de istorie. Între alte
distincþii, a primit Premiul pentru Eseu al
Uniunii Scriitorilor din România - Filiala
Iaºi pentru volumul „Conºtiinþa naþionalã
ºi statul reprezentativ” (Iaºi, Timpul, 2011)
ºi Premiul „Lucian Blaga” al Academiei Ro-
mâne pentru cartea „Cine ne scrie istoria?”
(Iaºi, Timpul, 2007).

Consiliul Judeþean al Elevi-
lor Dolj implementeazã un nou
proiect ce are ca scop creºte-
rea ºi diversificarea consumu-
lui cultural al elevilor doljeni:
„Virtus Verbi”. Lansarea ofi-
cialã va avea loc mâine, 20 fe-
bruarie, ora 17.00, la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”.
Proiectul este realizat în par-
teneriat cu instituþia-gazdã, Di-
recþia Judeþeanã pentru Sport
ºi Tineret Dolj, Asociaþia pen-
tru Tineri Streets ºi Leo Club
Craiova ºi se desfãºoarã în pe-
rioada 1 februarie - 1 septem-
brie 2018.

«„Virtus Verbi” descoperã
ºi promoveazã atât elevii scri-
itori de poezie ºi prozã, cât ºi
talentul acestora care va fi re-
cunoscut. Datoritã acestui proiect, participanþii
vor conºtientiza importanþa ºi rolul creaþiei lite-

Biblioteca Judeþeanã „Alexan-
dru ºi Aristia Aman” organizeazã
astãzi, începând cu ora 17.00, o
nouã întâlnire în cadrul Clubul
Melomanilor cu tema „În lumea
operei” ºi sub coordonarea
profesorului Maria Barbãrasã. De

rare pentru propria identitate, vor
dobândi competenþe formative,
culturale, de comunicare ºi vor
deveni mai implicaþi în activitãþi
de promovare ºi valorizare a cre-
aþiei literare. Astfel, acest proiect
reprezintã rezolvarea unor pro-
bleme regãsite printre elevii dol-
jeni ºi anume dezinteresul faþã de
citit, precum ºi îngrãdirea posi-
bilitãþii de exprimare liberã», se
precizeazã într-un comunicat de
presã.

Principalele activitãþi ale pro-
iectului sunt de tip cenaclu lite-
rar ºi se vor desfãºura de douã
ori pe lunã, o datã la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”
Craiova ºi o datã la Direcþia Ju-
deþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj. Pe parcursul proiectului,

participanþii vor beneficia ºi de alte activitãþi ce
promoveazã literatura ºi creaþiile elevilor.

Clubul Melomanilor
aceastã datã va fi difuzatã
„Cavalleria Rusticana”
de Pietro Mascagni
(1863-1945), operã într-
un act, dupã o povestire a
lui Giovanni Verga (1840-
1922), cu acelaºi nume,
tradusã în româneºte
„Onoare þãrãneascã”. Acþi-
unea este plasatã în Italia,
într-un sat din Sicilia, în
Duminica Paºtelui anului
1880. Interpreteazã Corul 
ºi orchestra Teatrului -
„Scala din Milano”
(dirijor Herbert von Kara-
jan) ºi soliºtii Fiorenza

Cossotto, Gianfranco Cecchele,
Anna di Stasio, Giangiacomo
Guelfi, Adriana Martino.

Biroul de Presã

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþ public
Oraºul Dãbuleni anunþã elaborarea primei versi-

uni a Planului de Mobilitate Urbanã Durabilã al
Oraºului Dãbuleni, Judeþul Dolj ºi declanºarea
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, judeþul Dolj.

Comentariile ºi sugestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj în termen de 15 zile calen-
daristice de la data prezentului anunþ.

Vând douã
chioºcuri noi,

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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 balcoane 97
mp. Telefon: 0762/
622.136.

CASE

Vând casã str. Pãru-
lui 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, utili-
tãþi, gard beton, teren
1300 mp, str. Bucovãþ.
Telefon: 0769/360.741.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei+
500 mp curte. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funcia-
rã, unic vânzãtor. Te-
lefon: 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 apartament
3 camere parter sau
etaj 1. Telefon: 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 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.

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.

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. Te-
lefon: 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 cimi-
tirul Ungureni. Telefon:
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. Telefon:
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 þuicã (fãcutã din
vin), triploc, motoare
380 V, arbore motor
1,6. Telefon: 0745/
589.825.
Vând garniþã de untu-
rã cu capac 15 kg – 20
lei, frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor co-
lor -100 lei, sãpun de
casã - 5 lei kg. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând saltea de pat
190 x 160, Gin –Gin
–Flex în stare bunã -
120 lei, cuverturã 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Luni, 19 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 PUBLIC

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

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

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

Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
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 cu-
sut - 250 lei, aspirator
- 70 lei, saltea copil -
100 lei, masã exten-
sibilã - 100 lei, scoar-
þã – 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. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la
eleve sau  studen-
te. Telefon: 0758/
131.341.

Spaþiu ultracentral,
excepþional pentru
înfrumuseþare sa-
loane cabinete me-
dicale. Telefon:
0722/956.600.

COMEMORÃRI
În amintirea bunei
ºi dragei noastre
FLORI MORÃREÞ,
rostim o rugãciune
ºi aducem multe
flori la cãpãtâi, cu
aceeaºi tristeþe ca
acum 4 ani când
ne-a pãrãsit. O vom
pãstra mereu în su-
flet ºi în gândurile
noastre. Familia



12 / cuvântul libertãþii luni, 19 februarie 2018sp   rtsp   rtsp   rtsp   rtsp   rt
Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

Gaz Metan – Juventus 0-0
FC Voluntari – „U” Craiova 0-1

A marcat: Bancu 33.
Sepsi – Concordia 1-1

Au marcat: Tandia 9 / R. Deaconu 70.
CFR Cluj – Astra 2-0

Au marcat: Culio 9, Þucudean 67.
Meciurile ACS Poli – CSMP Iaºi

ºi Dinamo – FCSB s-au jucat asearã.
Viitorul – FC Botoºani, astãzi, ora 20.45

1. CFR Cluj 25 17 5 3 40-13 56
2. FCSB 24 15 6 3 48-16 51
3. Craiova 25 14 8 3 40-25 50
4. Astra 25 11 8 6 36-27 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 25 7 7 11 23-32 28
10. ACS Poli 24 6 8 10 20-34 26
11. Chiajna 25 7 4 14 33-36 25
12. Sepsi 25 5 4 16 15-42 19
13. Mediaº 25 2 10 13 14-38 16
14. Juventus 25 1 8 16 12-45 11

 CLASAMENT   Liga I                M    V                  E                  Î       G       P

A marcat: Bancu 33.
Stadion: „Anghel Iordãnescu”, spectatori: 1.000.
FC Voluntari: Petrariu 6 – Pleaºcã 5, Balaur 5, Cazan 5, Bucuricã

5 – C. Achim 6, Novac 5 (77 Cernat) 6 – Cãpãþânã 5 (58 G. Deac) 6,
Ivanovici 5 (67 Ad. Voicu) 4, D. Benzar 7 – Ad. Bãlan 6. Antrenor:
Claudiu Niculescu.

Universitatea Craiova: Mitrovici 6 – R. Popa 6, Kelici 6, Tiago Ferreira
6 – Martic 6, Mateiu 7, Zlatinski 7, Bancu 8 – Mitriþã 5 (72 Bãrbuþ) 5, Bãluþã
6 (90 Burlacu), Gustavo 6. Antrenor: Devis Mangia.

Arbitri: Marcel Bârsan 5 – Mircea Grigoriu 7, Mihai Marica 8.

FC Voluntari – Universitatea Craiova 0-1

Universitatea câºtigase toate
cele 3 meciuri de pe terenul Vo-
luntariului în campionat, dar de la
venirea lui Claudiu Niculescu, il-
fovenii au devenit imbatabili în
duelurile cu oltenii, calificându-se
din dubla din semifinalele Cupei,
de anul trecut, ºi smulgând un
egal la Severin, în turul actualului
sezon. Acum, Mangia venea în Il-
fov cu tot ce are mai bun în lot ºi
cu scopul de a se pãstra aproape
de CFR ºi FCSB. Gazdele, fãrã
grijile retrogradãrii, dar nici cu
ºanse la play-off, ºi-au luat din
start poziþii defensive, aºteptând
eventualele contraatacuri. Posesia
cedatã de ilfoveni a fost accepta-
tã de alb-albaºtri, care au avut o
primã reprizã în care au tot dat
târcoale careului advers, barica-
dat de oamenii lui Niculescu. Man-
gia s-a plâns de terenul cu dimen-
siuni minime, dar elevii sãi l-au
fãcut practic ºi mai mic, înghe-
suindu-i pe adversari spre propriile
buturi. „Poneii” din atacul ªtiinþei
au avut parte de atenþie specialã,
nereuºind mare lucru, dar ilfove-
nii l-au uitat pe Bancu, care ºi-a
fãcut de cap pe stânga. El a fost
ºi spãgãtorul barajului ilfovean,
când a slalomat ºi apoi profitat de
luftul-assist al lui Bãluþã, ºutând
din 6 metri, iar Petrariu doar a
auzit mingea care i-a trecut peste
þeastã. În prima reprizã, oltenii au
combinat la nesfârºit, încercând
sã intre cu mingea în poartã ºi doar

Week-end nefast pentru echi-
pele de salã ale Craiovei. Hand-
balistele au fost eliminate din op-
timile Cupei României, învinse cu
27-22 (16-12), în deplasare, de
CSM Roman. Fãrã Florianu, Ni-
kolic ºi Klikovac, accidentate, tru-
pa lui Bogdan Burcea a pierdut
din nou cu Romanul, care se im-
pusese ºi în Liga Florilor, chiar
în Bãnie. Au evoluat pentru SCM

Craiova: Dumanska, Stanciu
(portari), Vizitiu 8 goluri, Trifu-
novic 5, Pricopi 4, Þicu 2, ªela-
ru 1, Ardean 1, Rãdoi 1, Popes-
cu, Tudor. Urmãtorul meci al cra-
iovencelor va fi joi, de la ora
16.10 (în direct la TVRHD), în
deplasare, cu CSM Slatina. 

Nici voleibaliºtii lui Dan Pascu
n-au avut o soartã mai bunã, ei
cedând în Sala Polivalentã duelul

cu Arcada Galaþi, scor 1-3, dupã
2 ore ºi 15 minute de joc, pee se-
turi: 26-24, 23-25, 26-28, 23-25. 
Au evoluat pentru echipa din Bã-
nie: Blagojevic, Ene, Hohne, Ra-
devic, Milic, Sippola, Sanchez,
Teleleu ºi Rosic - libero. Dupã 21
de meciuri, SCMU Craiova este
pe locul 6, cu 36 de puncte, iar în
ultima etapã din sezonul regulat va
juca acasã, cu CSM Bucureºti.

Eºecuri pentru handbalistele
ºi voleibaliºtii Craiovei

Craiova s-a impus în deplasarea de la Voluntari,
dar a avut mari emoþii pe final, când arbitrul
Bârsan a dictat o loviturã de pedapsã, anulatã

apoi, la semnalizarea asistentului Marica

Zlatinski a avut o tentativã de la
distanþã, care a frizat vinclul. Ban-
cu i-a centrat lui Gustavo, prea
scund însã pentru o reluare cu
capul perfectã. Principalul obsta-
col pentru olteni a fost centralul
Bârsan, care s-a chinuit sã echili-
breze disputa, prin faulturi inven-
tate pentru gazde, disperându-i pe
craiovenii frustraþi deja dupã cele
3 penalty-uri refuzate în primele
douã meciuri ale anului.

Asistentul Mihai Marica a salvat
2 puncte pentru olteni

Partea secundã a adus o repli-
cã mai consistentã a amfitrionilor,
dar numai în fazele fixe, unde ta-
lia îi avantaja. Gustavo a avut însã
prima ocazie a reprizei, cu un ºut
din întoarcere, la colþul scurt, apã-
rat de Petrariu. Dupã o orã de joc,
ca ºi în meciurile anterioare, Cra-
iova a dat semnale de obosealã,
dar Mitriþã, deºi se târa pe teren,
a reacþionat vehement când a fost
înlocuit, la fel ca la meciul cu
Sepsi. Oltenii n-au mai forþat,
avantajaþi de scor, iar ilfovenii,
invitaþi la replicã, n-au prea avut
soluþii. Bãluþã a avut de douã ori
ºansa de a închide meciul, dar a
fost blocat in extremis. Craiova n-
a dat lovitura decisivã ºi a trecut
prin mari emoþii pe final, când ºi-
au pus singuri în pericol victoria.
Martic a pasat cãtre Mitrovic, dar
imprecis, iar portarul a ajuns în
acelaºi timp la minge cu Daniel

Benzar, iar centralul Bârsan a dic-
tat penalty, dar apoi ºi-a schimbat
decizia, la sfatul asistentului Mi-
hai Marica. Au urmat proteste ve-
hemete ºi îndelungi ale gazdelor,
iar faza a fost dezbãtutã intens la
TV, însã nu s-a avut în vedere cã
jucãtorul gazdelor nu s-a prãbuºit
din cauza contactului cu Mitro-
vic, peste care s-a aruncat pur ºi
simplu. Oltenii au tremurat apoi ºi
la ºutul în plasa lateralã al acelu-
iaºi D. Benzar, într-un final în care
defensiva lui Mangia a fost hilarã.
Victoria a fost meritatã, dar Cra-
iova a mai arãtat încã o datã cã
nu are maturitatea necesarã de a-
ºi concretiza superioritatea în joc.
În timp ce contracandidatele la ti-
tlu câºtigã ºi când joacã slab, Uni-
versitatea tremurã în meciuri pe
care ar trebui sã le câºtige la scor.

Mangia: „Existã riscuri, dacã nu
închizi meciul când ai ocazia”

Dupã meci, Devis Mangia a
subliniat aceeaºi problemã a echi-
pei ca în multe alte meciuri: fap-
tul cã nu-ºi asigurã un scor liniº-
titor. „Nu am primit gol, dar nici
nu am închis meciul, dupã pose-
sia bunã avutã în prima reprizã.
ªi atunci existã riscuri. Nu e o
problemã fizicã, am consumat
multã energie în prima parte, de-
oarece am avut posesia, dupã ace-
ea e normal ºi sã suferi. E foarte
bine cã avem 50 de puncte în 25
de meciuri. Dacã þinem cont cã
anul trecut, Viitorul a fost pe pri-
ma poziþie cu 51 de puncte la fi-
nalul sezonului, am fãcut treabã
foarte bunã, avem ºapte puncte
mai mult decât sezonul trecut ºi
mai avem un meci. Sunt mulþu-
mit din acest punct de vedere”, a
declarat Mangia.

Nicuºor Bancu a fost cel mai
bun jucãtor de pe teren în meciul
din Ilfov. El a fost din nou prota-
gonist al unei partide cu FC Vo-
luntari, dupã ce marcase acum doi
ani pe acelaºi stadion, iar în turul
semifinalei Cupei României, de
anul trecut, a comis penalty-ul
din care s-a marcat unicul gol al
celor douã manºe. „Eu m-am
gândit ºi la revanºã, fiindcã am
comis penalty în acel meci de

Cupã. Ne merge bine la Volun-
tari, a câºtigat de fiecare datã.
Voiam cele trei puncte pentru cã
trebuie sã þinem pasul cu cele
douã formaþii, CFR Cluj ºi Stea-
ua, dacã tot am ajuns pânã aici
atunci ne putem gândi la titlu. Am
avut foarte multe ocazii, puteam
închide meciul. Speram ca arbi-
trul sã revinã asupra deciziei, fi-
indcã portarul nostru a atins min-
gea”, a declarat Bancu. Colegul
sãu, Hristo Zlatinski, a adãugat:
„Victorie importantã. Suntem mai
aproape de primul loc. Normal
cã vrem titlul, altfel ce sã facem,
sã stãm acasã ºi sã ne uitãm la
play-out? Pentru asta sunt eu aici,
sã câºtigãm titlul! E normal sã nu
dai penalty, pentru cã nu a fost,
s-a vãzut. Am fãcut un joc foar-
te bun, am avut ocazii multe.”.

Fanii olteni n-au avut voie sã-ºi
afiºeze bannerele

Aproximativ 200 de suporteri ai
ªtiinþei au fost prezenþi în peluza
arenei „Anghel Iordãnescu”, ei
transformând atmosfera într-una
de meci pe teren propriu pentru ju-
cãtorii lui Mangia, care, la final, au
sãrbãtorit succesul alãturi de gale-
rie. Cei de la Voluntari au avut însã
din nou o problemã cu fanii olteni.
Dacã la meciul din returul semifi-
nalei Cupei României au impus o
limitã minimã de bilete, chiar dacã
areba din Chiajna era aproape goa-
lã, acum le-au interzis suporterilor
craioveni sã-ºi arboreze bannere-
le, pe motiv cã nu se vãd reclame-
le primarului Negoiþã. Bannerele au
fost afiºate totuºi, fiind þinute tot
meciul în mâini de fani.
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