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- Popescu se plânge mereu,
cã la “romanul” cãsniciei lui,
altui i-a scris “prefaþa”.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB Paºi importanþiPaºi importanþiPaºi importanþiPaºi importanþiPaºi importanþi

pentru siguranþapentru siguranþapentru siguranþapentru siguranþapentru siguranþa
pacienþilorpacienþilorpacienþilorpacienþilorpacienþilor

Luna aceasta, a fost lansa-
tã la nivel naþional implemen-
tarea Sistemului Naþional de
Verificare a Medicamentelor,
parte a Sistemului European
de Verificare a Medicamente-
lor. Sistemul va deveni opera-
þional în toate þãrile UE înce-
pând cu data de 9 februarie
2019. De la acea datã, doar
medicamentele care respectã
noile reguli de securitate vor
putea fi puse în circulaþie pe
teritoriul Uniunii Europene.
Sterializarea medicamentelor
este o iniþiativã esenþialã pen-
tru siguranþa ºi sãnãtatea pa-
cienþilor...
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Sãptãmâna aceasta, la Bruxelles :

Discuþii despreDiscuþii despreDiscuþii despreDiscuþii despreDiscuþii despre
bugetul Uniuniibugetul Uniuniibugetul Uniuniibugetul Uniuniibugetul Uniunii
Europene : întreEuropene : întreEuropene : întreEuropene : întreEuropene : între
scenarii ºiscenarii ºiscenarii ºiscenarii ºiscenarii ºi
condiþionalitãþicondiþionalitãþicondiþionalitãþicondiþionalitãþicondiþionalitãþi

2018: Centenarul Marii Uniri!

Un „suflet dinUn „suflet dinUn „suflet dinUn „suflet dinUn „suflet din
sufletul neamuluisufletul neamuluisufletul neamuluisufletul neamuluisufletul neamului
sãu”, trecut ºisãu”, trecut ºisãu”, trecut ºisãu”, trecut ºisãu”, trecut ºi
prin Craiova!prin Craiova!prin Craiova!prin Craiova!prin Craiova!

Criticii literari de prestigiu ne
încredinþeazã cã o mare parte din
poezia lui George Coºbuc (20 sep-
tembrie 1866 – 9 mai 1918) s-a
banalizat. Recitarea la care
aproape toate poeziile au îmbiat
generaþii dupã generaþii, a trans-
format-o într-o cutumã didacti-
cã sau sãrbãtoreascã. Chiar dacã
e discutabilã aceastã tezã, ea
poate fi, cu rezerve, luatã în con-
sideraþie. „Suflet din sufletul
neamului sãu”, George Coºbuc
îºi datoreazã originalitatea, într-
o înseamnatã mãsurã,..

Minor prinsMinor prinsMinor prinsMinor prinsMinor prins
încercând sãîncercând sãîncercând sãîncercând sãîncercând sã
mituiascã doimituiascã doimituiascã doimituiascã doimituiascã doi
poliþiºti craiovenipoliþiºti craiovenipoliþiºti craiovenipoliþiºti craiovenipoliþiºti craioveni
cu 200 de eurocu 200 de eurocu 200 de eurocu 200 de eurocu 200 de euro

Primãria Craiova are în vedere construcþia de la zero a
unei clinici de pediatrie, în condiþiile în care secþia de co-
pii de la Parc nu mai poate sã facã faþã solicitãrilor din
partea pãrinþilor. Autoritãþile locale cautã soluþii, împreu-
nã cu oficialii de la Ministerul Sãnãtãþii, pentru demara-
rea acestui proiect, discuþiile purtându-se în sensul ca
municipalitatea sã-ºi asume finanþarea în totalitate a con-
strucþiei, iar ministerul sã asigure personalul medical de
specialitate care sã-i trateze pe micuþii pacienþi.33333 AD
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Indicele ROBOR începe
sãptãmâna în creºtere

Indicele ROBOR la trei luni,
în funcþie de care se calculeazã
costul creditelor în lei cu dobân-
da variabilã, a crescut, luni, la
2,08%, de la 2,07% la finele
sãptãmânii trecute, conform
datelor publicate de Banca
Naþionalã a României (BNR).
Indicele la ºase luni, utilizat în
calculul dobânzilor la creditele
ipotecare, a crescut la 2,40%, de
la 2,38%. Indicele ROBOR la
nouã luni, care reprezintã rata
dobânzii plãtitã la creditele în lei
atrase de cãtre bãncile comercia-
le de la alte bãnci comerciale
pentru o perioadã de nouã luni,
a crescut la 2,45%, de la 2,44%,
valoarea înregistratã vineri.
Indicele ROBOR la 12 luni a
rãmas la 2,49%.ROBOR repre-
zintã rata medie a dobânzii la
care bãncile româneºti se
împrumutã între ele în lei.
Indicele se stabileºte zilnic de
BNR ca medie aritmeticã a
cotaþiilor practicate de zece bãnci
selectate de Banca Naþionalã.

Ce aºteptãri au de la angajator
specialiºtii în IT

Specialiºtii în IT aºteaptã de
la angajator o ofertã salarialã
competitivã, preocupare pentru
angajaþi, timp pentru viaþa
personalã, un program de
muncã flexibil sau oportunitãþi
de dezvoltare în carierã, relevã
un studiu al UBB Cluj-Napoca
despre profilul psihosocial al IT-
istului. Potrivit unui comunicat
al UBB transmis, duminicã,
scopul studiului a fost de a
investiga impactul pe care
caracteristicile jobului le au
asupra atitudinilor faþã de
organizaþie ºi asupra performan-
þei la locul de muncã a profesio-
niºtilor în IT. Reprezentanþii
UBB au subliniat cã aceastã
cercetare a urmãrit ºi explorarea
aºteptãrilor generaþiei Millenni-
als în contextul schimbãrilor
tehnologice ºi organizaþionale
produse într-un ritm extrem de
rapid, fapt care genereazã o
competiþie acerbã în industria IT.
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Vom vota împotrivã. Deja am
identificat elemente de neconstitu-
þionalitate ºi vom ataca la CCR Ho-
tãrârea Parlamentului de constitui-
re a acestei comisii de anchetã SPP.
Dacã pânã la urmã se va înfiinþa,
în primã fazã, am hotãrât sã de-

Premierul Viorica Dãncilã a de-
clarat, luni, cã sãptãmâna viitoare
va merge în vizitã la Chisinãu,
unde se va întâlni cu omologul
sãu, Pavel Filip, pentru a discuta
despre întãrirea cooperãrii dintre
cele douã guverne. „Vreau sã vã
asigur cã, la nicio lunã de când
am preluat mandatul de prim-mi-
nistru, prima mea deplasare va fi,
dupã ce merg la instituþiile euro-
pene, în Republica Moldova. Ast-
fel, pe 27 ianuarie (februarie –

”Ministrul (Justiþiei, Tudorel
Toader - n.r.) trebuie sã facã o
evaluare, un raport, sã vinã în spa-
þiul public sã prezinte acest raport
ºi cred cã trebuie sã lãsãm justiþia
sã-ºi spunã cuvântul. L-am che-
mat pe domnul ministru în þarã.
Vreau sã disipez unele îndoieli ºi
unele acuze din spaþiul public, cum
cã aº fi anulat întâlnirile pe care le
avea domnul ministru cu ministrul
Justiþiei din Japonia. Nu, domnul
ministru s-a întâlnit cu ministrul
Justiþiei din Japonia, s-a întâlnit cu
preºedintele Bãncii Europene de
Investiþii. Mai avea câteva vizite de
fãcut. A venit în þarã, a vãzut ce
este în spaþiul public ºi singura mea
discuþie a fost cea referitoare la
ceea ce a apãrut în spaþiul public,
la raportul pe care dânsul trebuie
sã-l prezinte ºi sã facã corect ceea
ce trebuie sã facã, de fapt, un mi-
nistru al Justiþiei”, a declarat, ieri,
premierul Viorica Dãncilã.
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Premierul Viorica Dãncilã a declarat, ieri, cã
Tudorel Toader trebuie sã facã o evaluare, un

raport al activitãþii DNA, sã prezinte acest ra-
port ºi “sã facã corect ceea ce trebuie sã facã, de

fapt, un ministru al Justiþiei”.

Solicitatã sã comenteze de ce
Tudorel Toader a amânat acest
moment, liderul de la Palatul Vic-
toria a precizat cã abia sãptãmâna
trecutã au apãrut în spaþiul public
informaþiile. “Nu putea sã vinã din
Japonia fãrã sã analizeze, fãrã sã
vadã ce s-a întâmplat, ce este real,
care e situaþia realã. Cred cã nu
era un raport care sã fie creat pe
realitate ºi consistenþã. Îi trebuie o
sãptãmânã sã preia toate informa-
þiile”, a conchis Viorica Dãncilã.

Tudorel Toader anunþã
cã va prezenta joi la ora 18.00

raportul privind activitatea
managerialã a DNA

Ministrul Justiþiei, Tudorel Toa-
der, a anunþat, pe Facebook, cã va
prezenta raportul privind activita-
tea managerialã la DNA joi, 22 fe-
bruarie 2018, la ora 18.00. ”Mi-
nistrul (Justiþiei, Tudorel Toader -

n.r.) trebuie sã facã o evaluare, un
raport, sã vinã în spaþiul public sã
prezinte acest raport ºi cred cã tre-
buie sã lãsãm justiþia sã-ºi spunã
cuvântul. L-am chemat pe dl mi-
nistru în þarã. Vreau sã disipez
unele îndoieli ºi unele acuze din
spaþiul public, cum cã aº fi anulat
întâlnirile pe care le avea dl. mi-
nistru cu ministrul Justiþiei din Ja-
ponia. Nu, dl ministru s-a întâlnit
cu ministrul Justiþiei din Japonia,

s-a întâlnit cu preºedintele Bãncii
Europene de Investiþii. Mai avea
câteva vizite de fãcut. A venit în
þarã, a vãzut ce este în spaþiul
public ºi singura mea discuþie a
fost cea referitoare la ceea ce a
apãrut în spaþiul public, la rapor-
tul pe care dânsul trebuie sã-l pre-
zinte ºi sã facã corect ceea ce tre-
buie sã facã, de fapt, un ministru
al Justiþiei”, a declarat, luni, pre-
mierul Viorica Dãncilã.

Orban: PNL va ataca la CCR înfiinþarea Comisiei de anchetã SPP
Preºedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ieri,
cã PNL va votat împotriva înfiinþãrii Comisiei de

anchetã privind activitatea ºefului SPP, Lucian Pahon-
þu, afirmând cã liberalii vor ataca la CCR Hotãrârea

Parlamentului de constituire a acestei comisii.

semnãm reprezentanþi, dar aceºti
reprezentanþi se vor retrage în mo-
mentul în care majoritatea va abu-
za de majoritate împotriva preve-
derilor constituþionale, legale ºi a
prevederilor din Regulamentele
celor douã Camere”, a declarat

preºedintele PNL, Ludovic Orban.
Ludovic Orban a afirmat cã,

potrivit Legii de organizare ºi func-
þionare a SPP, controlul Parlamen-
tului asupra SPP este exercitat prin
comisiile de apãrare din Senat ºi
Camera Deputaþilor. „Cel care or-
ganizeazã ºi coordoneazã activita-
tea SPP este CSAT. Eu nu înþeleg
ce vor Dragnea ºi cu Tãriceanu sã
controleze. (...) considerãm cã toa-
tã aceastã poveste este fãcutã doar
din încercarea de a crea un nou
scandal care sã acopere adevãra-
tele probleme din viaþa publicã gu-
vernarea catastrofalã a PSD-ALDE
ºi care încearcã sã creeze o justi-
ficare publicã pentru decizia fãrã
precedent care a fost impusã de
Dragnea ºi de Tãriceanu demnita-

rilor PSD-ALDE de a renunþa la
serviciile SPP”, a spus Orban.

Liderul PNL a reamintit cã pre-
ºedintele PSD, Liviu Dragnea, a re-
fuzat sã se prezinte în faþa Comisiei
de apãrare din Senat, care era auto-
rizatã sã se pronunþe asupra activi-
tãþii SPP. „Readucem aminte cã
Dragnea a refuzat sã se prezinte în
faþa Comisiei de apãrare cea care
era autorizatã sã se pronunþe asu-
pra activitãþii SPP pentru a spune
dacã are vreo dovadã privitoare la
alegaþiile domniei sale referitoare la
activitatea SPP ºi cã domnul Drag-
nea ºi-a convins senatorii PSD sã
voteze împotriva solicitãrii preºedin-
telui Comisie de apãrare de audiere
a domnului Dragnea în Comisia de
Apãrare”, a conchis liderul PNL.

Premierul Dãncilã va merge sãptãmâna viitoare
în vizitã la Chiºinãu

n.r.) voi merge la Chiºinãu ºi voi
avea prima discuþie cu domnul
prim-ministru Filip. Vom vede cum
putem întãri cooperarea dintre
Guvernul României ºi al Republi-
cii Moldova ºi sunt convinsã cã
acest lucru va fi un pas important
în întãrirea relaþiilor dintre cele
douã þãri”, a declarat Viorica Dãn-
cilã. Declaraþia a fost fãcutã la o
întrunire a Asociaþiei Comunelor
din România, la care au participat
ºi invitaþi de Republica Moldova.
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Problema secþiei de copii de la
parc, una dintre cele mai aglo-
merate unitãþi medicale din Cra-
iova, a fost ridicatã de consilieri,
în plenul de sãptãmâna trecutã.
Alesul local al PNL, Adriana Un-
gureanu, a remarcat cã suma alo-
catã pentru lucrãrile de reabilita-
re, programate sã se facã în
aceastã primãvarã, este prea
micã, în raport cu cerinþele din
domeniul sãnãtãþii, pe segmentul
îngrijirilor medicale acordate co-
piilor. „Suma alocatã pentru sec-
þia de pediatrie de la parc mi se
pare prea micã. Sunt foarte mulþi
copii bolnavi ºi pãrinþii lor se duc
ºi apeleazã la serviciile acelei sec-
þii, dar li se rãspunde cã nu mai
sunt locuri cã sã îi interneze. Li
s-a spus pãrinþilor cã pot doar sã
figureze ca ºi internaþi acasã. În
consecinþã, eu consider cã suma
este foarte micã, trebuie sã in-
vestim mult mai mult pentru co-
piii craiovenilor”, a afirmat con-
silierul Adriana Ungureanu.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria Craiova are în vedere con-
strucþia de la zero a unei clinici de pe-
diatrie, în condiþiile în care secþia de
copii de la Parc nu mai poate sã facã
faþã solicitãrilor din partea pãrinþilor.
Autoritãþile locale cautã soluþii, îm-
preunã cu oficialii de la Ministerul

Sãnãtãþii, pentru demararea acestui
proiect, discuþiile purtându-se în sen-
sul ca municipalitatea sã-ºi asume fi-
nanþarea în totalitate a construcþiei,
iar ministerul sã asigure personalul
medical de specialitate care sã-i tra-
teze pe micuþii pacienþi.

Consilierii au cerut bani
mai mulþi

În atare condiþii, liberalul a ce-
rut autoritãþilor sã mãreascã
suma alocatã secþiei de copii, iar
banii sã fie obþinuþi în urma unor
tãieri de fonduri care sã fie apli-
cate domeniului Culturã. Con-
cret, Ungureanu a propus ca sã
se diminueze cu 30% bugetele
alocate a douã instituþii de cultu-
rã, aflate în subordinea Consiliu-
lui Local Municipal, Opera Ro-
mânã Craiova ºi Filarmonica Ol-
tenia: „S-au alocat 30.000 de
euro doar pentru proiectul de rea-
bilitare, în condiþiile în care Cra-
iova nu are un spital de pediatrie.
Pe de altã parte, nu mi se pare
corect sã dãm, din nou, suma de
2,7 milioane la Opera Românã
Craiova, care are un aparat stu-
fos ºi care prezintã, o datã pe
lunã, un program. Sau la Filar-
monicã – 2,45 milioane. Am pro-
pus sã se scadã câte 30% de la

cele douã instituþii de culturã ºi
sã se ducã banii la secþia de pe-
diatrie, dar mi s-a spus cã nu se
poate”, a precizat consilierul PNL,
care le-a recomandat autoritãþilor
„sã se gândeascã mai bine la ceea
se poate face pentru sãnãtatea cra-
iovenilor”.

Promisiuni de fonduri
la rectificarea din iunie

Tãierile de fonduri din dreptul
instituþiilor de culturã nu este o
soluþie, considerã autoritãþile, care
dau, în schimb, asigurãri cã vor
exista toate fondurile necesare
pentru acoperirea lucrãrilor de re-
paraþii plãnuite a se face la secþia
de la Parc. „Personal, am fost la
secþia de pediatrie de la Parc,
acum câteva zile. Împreunã cu
conducerea Direcþiei de Servicii,
a celei de Investiþii ºi cu secreta-
rul Mischianu (n.r. – Ovidiu Mis-
chianu, secretarul municipiului),
ne-am deplasat acolo ºi am con-
statat cã, faþã de toate celelalte
nivele care au fost reabilitate ºi
care se prezintã la un standard
foarte ridicat, subsolul acestei clã-
diri ºi exteriorul nu au fost reabi-
litate ºi trebuie sã investim ºi aco-
lo”. Primarul a explicat cã acum
s-a bugetat doar partea de proiec-
tare a lucrãrilor, urmând ca la
rectificarea urmãtoare – care va
avea loc în luna iunie, când vin
diferenþele de bani care aduc bu-
getul Craiovei la nivelul anului
anterior – primii bani sã fie direc-
þionaþi cãtre secþia de pediatrie.

Municipalitatea a încercat
ºi un proiect european

Autoritãþile locale susþin cã lu-
crãrile de reabilitare nu au fost

demarate de anul trecut, deoare-
ce s-a încercat, mai întâi, reabi-
litarea termicã a imobilului,
printr-un proiect cu fonduri eu-
ropene, întocmai ca la Spitalul de
Boli Infecþioase „Victor Babeº”.
Potrivit primarului, dupã ce s-au
testat toate posibilitãþile, s-a ajuns
la concluzia cã demersul ar fi
mult mai complicat, constatân-
du-se cã spitalul se aflã într-o co-
proprietate cu Consiliul Judeþean
Dolj ºi doar dat în folosinþa ºi ad-
ministrarea Consiliului Local Mu-
nicipal Craiova. „Ar fi însemnat
ca proiectul european sã fie fã-
cut ori de cãtre spital sau de Con-
siliul Judeþean sau sã ne cedeze
nouã drepturile de proprietate ºi
sã aplicãm noi. În final, am bu-
getat partea de proiectare pentru
subsolul clãdirii ºi exterior. Ori-
cum, eu garantez cã secþia de pe-
diatrie de la Parc va fi refãcutã,
în anul acesta, cu tot ceea ce are
de reabilitat”, a promis primarul
Craiovei.

Tratative cu Ministerul Sãnãtãþii
pentru o nouã clinicã

Totodatã, autoritãþile au dez-
vãluit faptul cã se aflã în discuþii
avansate cu reprezentanþii minis-
terelor Dezvoltãrii ºi Sãnãtãþii

pentru construcþia de la zero a
unei clinici de pediatrie, atât de ne-
cesarã pentru reþeaua unitãþilor
medicale din Craiova. „Am discu-
tat cu toatã conducerea Consiliu-
lui Judeþean ºi cea a Spitalului Ju-
deþean, respectiv cu directorul
Bogdan Fãnuþã, cu care am fost
împreunã, sãptãmâna trecutã, ºi
la Ministerul Dezvoltãrii ºi Minis-
trul Sãnãtãþii. Am stat împreunã
de vorbã cu ministrul Sãnãtãþii ºi
cu secretarul de stat, dr. Cristian
Grasu, care se ocupã de tot ceea
ce înseamnã investiþii, vizavi de
posibilitatea construirii unei clinici
de pediatrie”, spune edilul-ºef al
Craiovei. Potrivit acestuia, Primã-
ria Craiova s-a angajat sã suporte
cheltuielile de construcþie, alãturi
de autoritãþile judeþene, iar Minis-
terului Sãnãtãþii îi revine sarcina
sã asigure schema de personal.
„Noi ne angajãm, împreunã cu
Consiliul Judeþean, sã construim
o clinicã nouã de pediatrie, dar
numai dacã avem certitudinea cã
ministerul asigurã cadrele medi-
cale”, a explicat primarul Craio-
vei. Dacã se va ajunge la un con-
sens, noua Clinicã de pediatrie ar
urma sã fie ridicatã dintr-un bu-
get comun, asigurat de primãrie
ºi consiliul judeþean.
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Reamintim cã, potrivit repre-
zentanþilor Inspectoratului de Po-
liþie al Judeþului (IPJ) Dolj, joi, 21
septembrie 2017, la ora 3.50, po-
liþiºtii Secþiei 5 Poliþie Pieleºti au
fost anunþaþi de un localnic cã s-a
produs un eveniment rutier, dupã
ce un autoturism BMW a ieºit de
pe ºosea ºi i-a lovit maºina, care
era parcatã în faþa porþii. La adre-
sa indicatã a fost trimis un echi-
paj de poliþiºti, aceºtia stabilind cã
un autoturism BMW înmatriculat
în Franþa, condus pe DN 65 de
Adrian Iliuþã Grigorie, a derapat
ºi a lovit un alt autoturism ºi mai
multe utilaje agricole ce se aflau

Reamintim cã, Petricã Marines-
cu, a fost arestat preventiv pe 16
iulie 2017, dupã ce a înjunghiat
mortal un bãrbat în vârstã de 51
de ani, în comuna doljeanã Desa.
Conform procurorilor Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, care
au coordonat cercetãrile în acest
caz, autorul, Petricã Marinescu, de
49 de ani, ºi victima, Iulian Bulin,
de 51 de ani, erau vecini, gospo-
dãriile lor fiind despãrþite de un
gard. Mai mult decât atât, sora lui
Marinescu era concubina lui Bu-
lin. Cei trei ºi-au fãcut o grãdinã
de legume în apropiere, împãrþind
pe jumãtate o bucatã de teren, ºi
foloseau pentru udat fântâna lui
Marinescu. Duminicã, 16 iulie
2017, dimineaþa, Bulin ºi
concubina lui s-au trezit
primii, s-au apucat de
udat, iar Marinescu,
atunci când s-a trezit ºi a
vãzut cã cei doi se puse-
serã pe udat, s-a supãrat.
L-a calmat sora sa, care
i-a spus cã o sã-l anunþe
când terminã ei, sã-ºi
poatã uda ºi el partea de
grãdinã. Bãrbatul a plecat
în casã, însã, ceva mai
târziu, când a vrut sã ude
ºi el, a gãsit priza arsã ºi
de aici a izbucnit scanda-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, duminicã seara, în ju-
rul orei 18.00, un echipaj din ca-
drul Secþiei 2 Poliþie Craiova, for-
mat din agent principal Mircea Ivan
ºi agent principal Dãnuþ Grigoru-
þã, care acþiona pe strada Dr. Ion
Augustin din Craiova, a oprit pen-
tru control un autoturism marca
BMW, la volanul cãruia au desco-
perit cã se afla Enrico D., în vâr-
stã de 15 ani. Minorul luase maºi-
na unei rude ºi pornise la plimba-
re. Având în vedere cã nu are per-
mis de conducere
pentru nici o cate-
gorie de vehicule,
oamenii legii l-au
dus pe tânãr la se-
diul Secþiei 2 Poliþie
Craiova în vederea
audierii ºi întocmirii
documentelor lega-
le. Numai cã, în tim-
pul cercetãrilor, con-
ducãtorul autoturis-
mului a încercat sã
scape de rigorile le-

Olteanul judecat pentru ultraj dupã ce a agresatOlteanul judecat pentru ultraj dupã ce a agresatOlteanul judecat pentru ultraj dupã ce a agresatOlteanul judecat pentru ultraj dupã ce a agresatOlteanul judecat pentru ultraj dupã ce a agresat
un poliþist doljean rãmâne dupã gratiiun poliþist doljean rãmâne dupã gratiiun poliþist doljean rãmâne dupã gratiiun poliþist doljean rãmâne dupã gratiiun poliþist doljean rãmâne dupã gratii

Procesul lui Adrian Iliuþã Grigorie, tânã-
rul de 25 de ani, din Balº, care a lovit cu ca-
pul în faþã un poliþist din Pieleºti, a fost amâ-
nat pentru 15 martie, însã inculpatul nu sca-
pã de arestul preventiv. Pe 21 septembrie,
anul trecut, Grigorie, împreunã cu un amic,

Cãtãlin ªerban, au tâlhãrit angajatul unui
cazinou din Balº, de unde au fugit cu 4.500
lei, s-au urcat în BMW-ul înmatriculat în
Franþa al lui Grigorie ºi au pornit spre Cra-
iova, numai cã, la Pieleºti, au provocat un
accident ºi au fost prinºi de poliþiºtii doljeni.

în afara pãrþii carosabile. ªoferul
a fost testat cu aparatul etilotest
rezultând o concentraþie de 0,87
mg/l alcool pur în aerul expirat, ºi
pentru cã, atât el, cât ºi pasage-
rul, Cãtãlin ªerban, de 24 ani, din
oraºul Balº, Olt, se manifestau
violent, au fost imobilizaþi ºi, în
timp ce se deplasau cãtre sediul
secþiei, Grigorie l-a lovit cu capul
în zona feþei pe agentul principal
Sorin George Cepoi, provocându-
i leziuni serioase. Cei doi tineri au
fost duºi la Parchetul de pe lângã
Judecãtoria Craiova, fiind audiaþi
pe tot parcursul zilei, mai ales cã,
înainte de a ajunge în Dolj, comi-

seserã o tâlhãrie la un cazinou din
Balº (SC Intergalactic Jackpot
SRL), în aceeaºi noapte, de unde
au sustras prin ameninþare ºi acte
de violenþã, folosindu-se de un
dispozitiv care genera ºocuri elec-
trice, suma de 4.500 lei. Grigorie
a fost reþinut pentru 24 de ore, iar
pe 22 septembrie a fost arestat
pentru 30 de zile, în timp ce Cã-
tãlin ªerban a fost predat poliþiº-
tilor IPJ Olt pentru continuarea
cercetãrilor în dosarul tâlhãriei
(ajungând ºi el dupã gratii). Pe 12
octombrie s-a înregistrat la Jude-
cãtoria Craiova dosarul în care
Grigorie este judecat pentru ultraj,

iar douã zile mai târziu, pe 16 oc-
tombrie, la Judecãtoria Balº s-a
înregistrat dosarul în a fost trimis
în judecatã, alãturi de Cãtãlin ªer-
ban, pentru tâlhãrie calificatã ºi
port sau folosire fãrã drept de
obiecte periculoase.

La ultimul termen de judecatã,
instanþa a decis sã amâne proce-
sul pentru ultraj al lui Adrian Iliuþã
Grigorie, pentru data de 15 mar-
tie, pentru administrarea probato-
riului, însã tânãrul a fost menþi-
nut în arest preventiv.

Minor prins încercând sã mituiascã
doi poliþiºti craioveni cu 200 de euro

Un minor în vârstã de 15
ani, din Craiova, prins în
trafic, duminicã seara, la
volanul unui BMW, a
încercat sã scape oferindu-
le celor doi poliþiºti care l-
au oprit 200 de euro.
Poliþiºtii, ambii de la Secþia
2 Poliþie Craiova, au refuzat
ºpaga, ºi-au anunþat superi-
orii dar ºi pe ofiþerii Servi-
ciului Judeþean Anticorup-
þie Dolj care, împreunã cu
procurorul desemnat din
cadrul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, l-au
prins în flagrant pe tânãr.
Acesta este acum cercetat
pentru dare de mitã ºi
conducere fãrã permis.

gii ºi le-a oferit celor doi poliþiºti suma
de 200 de euro în încercarea de a-i
convinge pe aceºtia sã nu îi întoc-
meascã acte procedurale conform
legii. Oamenii legii au refuzat ºpaga
ºi ºi-au anunþat superiorii despre
intenþiile tânãrului, fiind apoi sesi-
zaþi ºi ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj. Aceºtia, împreu-
nã cu procurorul desemnat de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, au venit la sediul subunitãþii
de poliþie, realizând prinderea în fla-
grant a minorului în timp ce le ofe-
rea cei 200 de euro poliþiºtilor. En-
rico D. a fost audiat de procurorul
de caz, pe numele sãu fiind întoc-
mit dosar penal pentru dare de mitã
ºi conducere fãrã permis. Pentru cã
nu are 16 ani împliniþi, minorul este
cercetat în stare de libertate, întru-
cât trebuie expertizat pentru a se
stabili dacã a avut discernãmânt în
momentul comiterii faptei.

Cei doi agenþi de poliþie care au
refuzat mita sunt absolvenþi ai ºco-
lilor de agenþi de poliþie ”Septimiu
Mureºan” Cluj-Napoca, promoþia
2009, respectiv ”Vasile Lascãr-
” Câmpina, promoþia 2012 ºi au
fost felicitaþi de conducerea In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, dupã cum a precizat
purtãtorul de cuvânt al unitãþii, in-
spector principal Cãtãlin Dochia.

Încã 30 de zile dupã gratii pentru criminalul de la Desa
Magistraþii Tribunalului

Dolj au menþinut, ieri,
arestarea preventivã a
doljeanului de 49 de ani,
din comuna Desa, care ºi-a
înjunghiat mortal un vecin.
Bãrbatul a ajuns în spatele
gratiilor la jumãtatea lunii
iulie, anul trecut, dupã ce,
în urma unui scandal cu un
vecin, care era ºi concubi-
nul surorii sale, pornit de la
pompa cu care îºi udau
grãdinile, l-a lovit direct în
inimã pe vecinul sãu.

lul. Petricã Marinescu s-a certat cu
Bulin pânã când, la un moment dat,
a scos un cuþit cu care l-a lovit pe
vecin direct în inimã, printr-o spãr-
turã din gard pe care o foloseau ca
sã treacã de la unul la altul. Medi-
cii chemaþi la faþa locului n-au mai
putut face nimic pentru victimã,
decât sã constate decesul, iar au-
torul a fost arestat preventiv pen-
tru 30 de zile. Procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj au
finalizat cercetãrile ºi au întocmit
rechizitoriul prin care au dispus tri-

miterea în judecatã, în stare de
arest preventiv, a lui Petricã Mari-
nescu, pentru comiterea infracþiu-
nii de omor, dosarul înregistrându-
se pe 29 septembrie 2017 la Tri-
bunalul Dolj. A intrat în camera pre-
liminarã, unde a fost analizat de ju-
decãtori, iar pe 3 noiembrie instanþa
a dispus începerea procesului. In-
culpatul a cerut sã fie judecat în
procedura simplificatã, recunos-
când fapta ºi solicitând reducerea
limitelor de pedeapsã, însã magis-
traþii craioveni au anunþat cã se vor

pronunþa pe acest aspect
dupã ce vor primi raportul
de expertizã medico-legalã
psihiatricã cerut pentru in-
culpat. Ieri, Tribunalul Dolj
a menþinut arestarea preven-
tivã a inculpatului: „Menþi-
ne mãsura arestãrii preven-
tive dispusã faþã de incul-
patul Marinescu Petricã. Cu
contestaþie, în termen de 48
de ore de la comunicare.
Pronunþatã în camera de
consiliu, azi 19 februarie
2018”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.



cuvântul libertãþii / 5marþi, 20 februarie 2018 culturãculturãculturãculturãculturã

MIRCEA CANÞÃR
Criticii literari de prestigiu ne încre-

dinþeazã cã o mare parte din poezia lui
George Coºbuc (20 septembrie 1866 –
9 mai 1918) s-a banalizat. Recitarea la
care aproape toate poeziile au îmbiat ge-
neraþii dupã generaþii, a transformat-o
într-o cutumã didacticã sau sãrbãtoreas-
cã. Chiar dacã e discutabilã aceastã tezã,
ea poate fi, cu rezerve, luatã în conside-
raþie. „Suflet din sufletul neamului sãu”,
George Coºbuc îºi datoreazã originalita-
tea, într-o înseamnatã mãsurã, ne spu-
nea undeva criticul Dumitru Micu, ta-
blourilor inedite de viaþã pe care le-a zu-
grãvit. Cu înãlþimile ºi depresiunile lor,
volumele „Balade ºi idile” (1893) ºi „Fire
de tort” (1896) aparþin perioadei de mare
eflorescenþã a creaþiei coºbuciene, ºi vom
reda, în rândurile de mai jos, pentru plas-
ticitatea extraordinarã ºi fiorul inegalabil

Un „suflet din sufletul neamului sãu”, trecut ºi prin Craiova!Un „suflet din sufletul neamului sãu”, trecut ºi prin Craiova!Un „suflet din sufletul neamului sãu”, trecut ºi prin Craiova!Un „suflet din sufletul neamului sãu”, trecut ºi prin Craiova!Un „suflet din sufletul neamului sãu”, trecut ºi prin Craiova!

„Este vorba despre o activitate
ciclicã, de verificare a titlurilor de
care dispunem. Fiind vorba despre
Compartimentul împrumut cãrþi
adulþi, vor intra în acest proces de
verificare, de conservare, de triere

Biblioteca Judeþeanã suspendã temporar serviciile de împrumut
de cãrþi la domiciliu pentru adulþi

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova a închis de ieri, 19 februa-
rie, timp de o lunã, Compartimentul împrumut
cãrþi pentru adulþi, „ca urmare a procesului
ciclic de verificare în care va fi inclus fondul
de carte destinat împrumutului la domiciliu”.
În acest interval, cititorii au posibilitatea de a
împrumuta documente de bibliotecã atât de la

Compartimentul împrumut cãrþi pentru copii
ºi tineret, cât ºi de la filialele din cartierele
Brazda lui Novac, Craioviþa Nouã, Valea Ro-
ºie ºi Rovine, deschise luni, miercuri ºi vineri
între orele 10.00-18.00, iar marþi ºi joi între
8.00-16.00. De asemenea, pot consulta cãrþile
ºi documentele necesare în sãlile de lecturã
ale bibliotecii.

Filialele din Craiova ale Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”:
• Filiala nr. 1: cartier Brazda lui Novac, bloc G8, parter
• Filiala nr. 2: cartier Craoviþa Nouã, Complex Orizont, parter
• Filiala nr. 3: cartier Valea Roºie, bloc 52, sc. 1, ap. 1
• Filiala nr. 4: cartier Rovine, bloc E21, sc. 2, ap. 1

toate volumele de care dispunem în
cadrul acestei secþii - vorbim de nu
mai puþin de 160.000. Toþi utilizato-
rii noºtri care fie împrumutau cãrþi,
fie participau în cadrul acestei secþii
la unele activitãþi sunt rugaþi sã ma-

nifeste înþelegere ºi sã apeleze cu în-
credere la toate celelalte secþii ale bi-
bliotecii sau la cele patru filiale pe
care le avem în tot atâtea cartiere
ale oraºului. Aceste filiale sunt frec-
ventate îndeosebi de cei care nu
ajung în zona centralã, unde se aflã
sediul bibliotecii, dar poate cu aceas-
tã ocazie cei care sunt lipsiþi acum
de accesul la cãrþile de la Compar-
timentul împrumut adulþi vor apela
la aceste filiale”, a declarat Alexan-
dru Ionicescu, purtãtor de cuvânt
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Activitatea de inventariere a fon-
dului de carte are loc periodic, atunci
când instituþia are un numãr mare
de cãrþi care intrã în bibliotecã ºi un
numãr mare de cãrþi care se aflã într-
o stare de degradare. La începutul
acestui an a fost închisã mai întâi
sala de împrumut cãrþi de speciali-
tate, din diferite domenii, pentru

adulþi, urmându-i acum Sala „Adrian
Pãunescu”, în care se regãsesc cãrþi
de beletristicã, în românã ºi în alte
limbi de circulaþie internaþionalã.

Compartimentul împrumut cãrþi
pentru adulþi este unul dintre cele
mai cãutate din cadrul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia
Aman”, mii de cititori apelând anual
la serviciile lui. Spre exemplu, în
anul 2016 s-au înregistrat aici
21.497 de vizite ºi au fost 827 de

utilizatori nou înscriºi. Totalul do-
cumentelor difuzate a fost de
53.952. Anul trecut, de aici au fost
împrumutate aproximativ 51.000
de cãrþi, dupã cum a precizat Ale-
xandru Ionicescu, în condiþiile în
care au existat, de asemenea, pe-
rioade în care activitatea secþiei a
fost suspendatã. Compartimentul
împrumut cãrþi pentru adulþi se va
redeschide pe data de 20 martie a.c.

MAGDA BRATU

2018: Centenarul Marii Uniri!

În ºanþuri
de George Coºbuc

Burcel în ºanþ muri strivind / O tigvã pãgâneascã, / ªoimu-
n rãdan cãzu rãcnind: / Moldova sã trãiascã! / Curcanul cel
voinic ºi bun, El, Peneº, spune acestea. Dar n-a spus tot / Eu
vreau sã spun / Deplin acum povestea. / Burcel era oltean, un
pui, / Ajuns din întâmplare / Între flãcãii din Vaslui / Viteaz
minune mare. / Iar, când murii, strivind-n ºanþ / O tigvã pãgâ-
neascã / Strigat-a bietul dorobanþ: / Muntenia sã trãiascã! /
Burcel ºi ªoim, trãzniþi-n zbor, / Cãzurã-n ºant, deodatã; /
Strigând deodatã þara lor / Cea-n douã despicatã. / Alãturea de
ei gemea / Cãzut ºi cãpitanul, / Izbit de moarte, se trudea / Cu
ochii-nchiºi, sãrmanul. / El auzise pe cei doi / Ce spuserã-n
cãdere, / ªi jalnic se-nãlþã-n noroi, / Privindu-i cu durere. / Le
zise-apoi: „O þarã e / Cum una ni-e mânia! / Muntenia, Moldo-
va – ce? / Trãiascã România!” / Atunci ºi ªoimu ºi Burcel, /
Cu faþa-nseninatã, / Privirã lung ºi-adânc la el, / ªi-au tresãrit
deodatã. / Spre acelaºi loc, spre Nord privind, / ªi sus apoi,
tãria, / Toþi trei strigar-atunci murind: / Trãiascã România!

al emoþiei, poemul „În ºanþuri”, în
care, poetul descrie, cu patos, eroismul
soldaþilor români în rãzboiul de neatâr-
nare, tema pe care o va trata ºi în prozã
„Rãzboiul nostru pentru neatârnare pe
înþelesul tuturor” (1899). Stins din via-
þã, cu câteva luni înaintea Marii Uniri
de la 1 decembrie 1918, sfâºiat de du-
rerea nemãrginitã suferitã prin decesul
fiului sãu, Alexandru Coºbuc, într-un ac-
cident de autoturism, între Bãleºti ºi Cor-
neºti, în apropiere de Tismana (Gorj), la
26 august 1915, cel nãscut la Craiova,
pe strada Brânduºa, numãrul 14, unde
marele poet a locuit o vreme - o atestã ºi
placa comemorativã -, semnãtura sa re-
gãsindu-se în registrul de stare civilã al
oraºului, pentru ridicarea certificatului
de naºtere al fiului sãu. George Coº-
buc, susþine Dumitru Micu, rãmâne un

astru al universului poeziei româneºti.
Oarecum, inexplicabil, criticii literari,
care s-au ocupat de opera marelui poet,
oculteazã „momentul Craiova”, fie el ºi
pasager în viaþa poetului, definit printr-
un energetism funciar, original, molipsi-
tor. Fiindcã ceea ce lasã poetul sã trans-
parã în existenþa lui cotidianã era numai
acea dragoste de viaþã, neascunsã, ci ºi
o combativitate nedisimulatã, o modalita-
te de a face, de a acþiona, evadând din
realitate. Paseismul lui George Coºbuc
poate pãrea multora inadecvat, în zilele
noastre, când nu dragostea de glie, ne mai
animã obsesiv. Dimpotrivã. Admitem cã
patriotismul, ca ºi demnitatea, sunt au-
tentice, atunci când se exprimã cu natu-
raleþe. ªi iubirea adevãratã de þarã, fãrã a
fi clamatã, este dublatã de simþul realitã-
þii, prin fapte.
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Sterializarea medicamentelor
este o iniþiativã esenþialã pentru
siguranþa ºi sãnãtatea pacienþi-
lor, în condiþiile în care perico-
lul intrãrii medicamentelor falsi-
ficate în lanþul comercial este tot
mai mare. Aceasta este prima di-
rectivã europeanã a cãrei imple-
mentare ºi finanþare intrã 100%
în sarcina sectorului privat, res-
pectiv a industriei farmaceutice.

Implementarea Sistemului
Naþional de Verificare a Medi-
camentelor presupune parcur-
gerea mai mult etape obligato-
rii. În primul rând, clarificarea
reglementãrilor naþionale nece-
sare producãtorilor  pentru a
demara trecerea la noile amba-
laje ºi pentru a asigura cu suc-
ces perioada de tranziþie în pia-
þã la noile reguli, introducerea
prin intermediul Hub-ului euro-
pean în modulul naþional a da-
telor despre medicamentele ce
vor fi eliberate pacienþilor ro-
mâni ºi clarificarea regulilor
naþionale necesare organizaþiilor
implicate în distribuþia ºi elibe-
rarea medicamentelor cãtre pa-
cienþi, pentru a cunoaºte cine,
când ºi cum trebuie sã realize-
ze verificãrile în sistem ºi in-
specþiile fizice ale ambalajelor.

Campanie pentru promovarea profesiei de asistent socialCampanie pentru promovarea profesiei de asistent socialCampanie pentru promovarea profesiei de asistent socialCampanie pentru promovarea profesiei de asistent socialCampanie pentru promovarea profesiei de asistent social
Colegiul Naþional al Asistenþi-

lor Sociali din România (CNASR)
a demarat o amplã campanie naþi-
onalã de promovare ºi valorizare
a profesiei de asistent social inti-
tulatã „România se ridicã în picioa-
re pentru asistenþa socialã”. În fie-
care judeþ al þãrii se organizeazã
evenimente la care participã asis-
tenþi sociali, oficialitãþi, societatea
civilã, universitari, ºi susþinãtori ai
profesiei de asistent social.

Pe 28 februarie a.c, judeþul Dolj
„se ridicã în picioare” pentru asis-
tenþa socialã. Evenimentul va avea

loc în Aula Mihai I, fosta Salã al-
bastrã, a Universitãþii din Craio-
va. La eveniment vor fi prezenþi
atât preºedintele CNASR, Doru
Buzducea cât ºi vicepreºedinþii
Cristian Roºu ºi Ioan Durnescu
precum ºi secretarul executiv
doamna Diana Cristea.

„Ne bucurãm cã Cetatea Bãniei
a decis, ca în anul Centenarului
Marii Uniri,  sã se ridice în picioare
pentru asistenþa socialã. Campa-
nia noastrã doreºte sã redea dem-
nitatea asistentului social iar asis-
tenþei sociale gloria ºi splendorile

pe care le meritã aceastã nobilã
profesie. Oficialitãþi de rang înalt,
asistenþi sociali, jurnaliºti, univer-
sitari, prieteni ºi susþinãtori ai pro-
fesiei de asistent social ºi-au anun-
þat prezenþa. Promitem un eveni-
ment fãrã precedent în istoria
campaniei CNASR. Iar despre toþi
prietenii olteni, nu puþini la numãr,
care au pus umãrul ca întâlnirea
noastrã sã fie memorabilã, spu-
nem doar atât: jos pãlãria pentru
felul în care gândiþi ºi pregãtiþi
evenimentul”, a declarat preºedin-
tele CNASR, Doru Buzducea.

Paºi importanþi pentru siguranþa pacienþilorPaºi importanþi pentru siguranþa pacienþilorPaºi importanþi pentru siguranþa pacienþilorPaºi importanþi pentru siguranþa pacienþilorPaºi importanþi pentru siguranþa pacienþilor
Luna aceasta, a fost lansatã la nivel naþional

implementarea Sistemului Naþional de Verificare a
Medicamentelor, parte a Sistemului European de
Verificare a Medicamentelor. Sistemul va deveni
operaþional în toate þãrile UE începând cu data de 9
februarie 2019. De la acea datã, doar medicamentele
care respectã noile reguli de securitate vor putea fi
puse în circulaþie pe teritoriul Uniunii Europene.

Creºtere alarmantã a numãrului
de medicamente contrafãcute

În Uniunea Europeanã s-a con-
statat o creºtere alarmantã a nu-
mãrului de medicamente detec-
tate a fi falsificate, în ceea ce pri-
veºte identitatea, istoricul sau sur-
sa acestora. Potrivit specialiºti-
lot, experienþele anterioare indi-
cã faptul cã astfel de medica-

mente falsificate nu ajung la pa-
cienþi numai prin mijloace ilega-
le, ci ºi prin intermediul lanþului
de aprovizionare legal. Acest fapt
reprezintã o ameninþare deosebi-
tã pentru sãnãtatea pacienþilor ºi
poate conduce la o neîncredere
a acestora inclusiv în lanþul legal
de aprovizionare.

Conform regulamentului UE,
fiecare þarã europeanã trebuie sã
punã la punct un Sistem Naþio-
nal de Verificare a Medicamente-
lor. Scopul acestui Sistem este sã
funcþioneze ca o platformã unde
toþi actorii interesaþi, de la pro-
ducãtori, la distribuitori, la far-
macii sau spitale, sã poatã verifi-
ca autenticitatea medicamentelor,
prin verificarea identificatorului
unic al fiecãrui produs. Sistemul
naþional va fi conectat la un sis-
tem european, EU-Hub, ce va in-

tegra ºi centraliza datele ºi infor-
maþiile de la nivelul Uniunii Eu-
ropene. În România, implemen-
tarea sistemului de serializare este
coordonatã de cãtre Organizaþia
de Serializare a Medicamentelor,
o organizaþie non-guvernamenta-
lã, autonomã, independentã, apo-
liticã ºi non-profit, înfiinþatã pen-
tru implementarea Directivei Eu-
ropene nr. 2011/62/EU din 8 Iu-
nie 2011 cu privire la medicamen-
tele contrafãcute ºi a Regulamen-
tului Delegat 2016/161.

OSMR este responsabilã pentru
implementarea ºi administrarea Sis-
temului Naþional de Verificare al
Medicamentelor (SNVM), o plat-

formã de verificare prin interme-
diul cãreia farmaciile sau alte pãrþi
interesate, cum ar fi distribuitorii
angro din România, pot verifica au-
tenticitatea unui produs.

Vor fi introduse elemente
de siguranþã

Uniunea Europeanã a prevãzut,
prin Directiva 2011/62/UE, institui-
rea unui cod comunitar cu privire
la medicamentele de uz uman în
ceea ce priveºte prevenirea pãtrun-
derii medicamentelor falsificate în
lanþul legal de aprovizionare.

Directiva solicitã introducerea
de elemente de siguranþã care con-
stã într-un identificator unic ºi un

dispozitiv de protecþie împotriva
modificãrilor ilicite pe ambalajul
anumitor medicamente de uz uman
pentru a permite identificarea ºi
autentificarea acestora. Prin Regu-
lamentul Delegat (UE) 2016/161,
Comisia Europeanã a stabilit un set
de norme detaliate pentru elemen-
tele de siguranþã care apar pe am-
balajul medicamentelor de uz
uman. Începând cu data de 9 fe-
bruarie 2019, pot fi puse în circu-
laþie numai medicamente cu pre-
scripþie medicalã care poartã noile
caracteristici de siguranþã.

Deþinãtorii de autorizaþii de pu-
nere pe piaþã (DAPP) sunt obligaþi
sã introducã aceste elemente de si-

guranþã pe ambalajul
majoritãþii medica-
mentelor care se elibe-
reazã pe bazã de pre-
scripþie medicalã, dar
ºi a anumitor medica-
mente care se pot eli-
bera fãrã prescripþie
medicalã, nu mai târ-
ziu de 9 februarie 2019.

Ca regulã generalã,
într-un sistem de ve-
rificare de la un capãt
la altul (de la producã-
tor la farmacie/spital),
scoaterea din uz a iden-
tificatorului unic în sis-
temul de repertorii ar
trebui sã fie efectuatã
la sfârºitul lanþului de
aprovizionare, atunci
când medicamentul
este furnizat populaþiei.
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Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu a discutat în cadrul unei
conferinþe de presã despre noul
buget, modul de construire ºi de
repartizarea a fondurilor. “Comisia
Europeanã a publicat comunicarea,
un fel de bazã pentru discuþiile de
la sfârºitul acestei sãptãmâni din
Consiliul European. Este prima dis-
cuþie despre noul buget ºi este
motivul pentru care CE a fãcut
aceastã propunere. Sunt ºi lucruri
bune, unele nu sunt chiar bune, dar
se pot discuta. În primul rând, este
pentru prima oarã când vãd într-
un document scris alb pe negru cã
toate statele membre, indiferent
dacã sunt net contributoare sau net
benefiare, profit de bugetul euro-
pean. Sunt date statistice în aceastã
comunicare, în care se aratã cât
câºtigã fiecare stat de pe urma
bugetului. Se spune cã pânã la 1%
din creºtere economicã a fiecãrui
stat se bzeazã pe politicile europe-
ne din toate statele membre. Deci,
nu conteazã cã dai banii în Româ-
nia sau cã Bulgaria primeºte fon-
duri, toate statele membre profit de
acest lucru. ªi este un aspect im-
portant, pentru cã pânã acum s-a
discutat doar despre cât primeºte
o þarã faþã de cât dã, faþã de cât
contribuie ºi cât pierde o þarã faþã
de ceea ce dã”, a mai spus Marian
Jean Marinescu.

România a beneficiat dupã
bugetul european

Deputatul european a dat ºi câ-
teva exemple concrete. ªi a vor-
bit de cât a caºtgat România ºi Po-
lonia. Acum de sigur, fiecare din-
tre cele douã þãri a direcþionat fon-
durile europene cãtre ce au con-
siderat de cuviinþã fiecare. Polo-
nia  amerge mai mult spre partea
economicã, a microîntreprinderi-
lor, a industrializãrii…þara noas-
trã spre alimentari cu apã,  cana-
lizãri, pietruiri de drumuri, etc.
“Dacã luãm exemplul Marii Brita-
nii, pentru cã e brexit ºi lumea vrea
sã vadã cât pierde, atunci pot sã
vã spun cã avea un minus de 7-8
miliarde de euro pe an. La noi, de
exemplu, pe o statisticã 2014-
2016, sunt 5,2 miliarde de euro
în plus,  noi suntem a doua þarã,
prima este Polonia cu peste 10
miliarde de euro pe an. Acesta este
un lucru important pentru cã se

Sãptãmâna aceasta, la Bruxelles:

Discuþii despre bugetul Uniunii Europene:Discuþii despre bugetul Uniunii Europene:Discuþii despre bugetul Uniunii Europene:Discuþii despre bugetul Uniunii Europene:Discuþii despre bugetul Uniunii Europene:
între scenarii ºi condiþionalitãþiîntre scenarii ºi condiþionalitãþiîntre scenarii ºi condiþionalitãþiîntre scenarii ºi condiþionalitãþiîntre scenarii ºi condiþionalitãþi

Sãptãmâna aceasta, la Bruxelles, se va discuta despre
bugetul multianual al Uniunii Europene. O altã filosofie în
ceea ce priveºte creionarea acestui buget. Pentru prima oarã
se vorbeºte despre cât au câºtigat statele UE ºi mai puþin
despre cât au pierdut prin contribuþiile la acest buget. Se
discutã în premierã ºi despre condiþionalitãþi, pe de o parte,
despre cele legate de modul în care anumite þãri au aplicat
recomandãrile de þarã, iar pe de altã parte, despre respecta-
rea valorilor europene ºi a statului de drept. Europarlamenta-
rul Marian Jean Marinescu, vicepreºedintele PPE precizeazã
în mod clar, cã se opune alocãrii bugetului prin condiþionarea
cu statul de drept. Acesta a explicat cã tinerii trebuie sã
beneficieze de programul Erasmus, aºa cum ºi agricultorii
trebuie sã beneficieze de subvenþii, fãrã sã fie condiþionaþi de
ceea ce face un guvern sau altul, la un moment dat.

încearcã sã se explice statelor care
contribuie mai mult decât primesc
la bugetul european cã acest lu-
cru este ºi spre beneficiu lor ºi sã
micºoreze aceastã presiune care
existã din partea unor state sã nu
creascã bugetul european dupã
2020”, a mai explicat europarla-
mentarul doljean.

Scenarii pentru Securitate, Apãrare,
Agriculturã…ºi Cercetare

Marian Jean Marinescu a ex-
plicat ºi cum se distribuie fondu-
rile pe politici europene, pe fieca-
re politicã în parte ºi care sunt sce-
nariile puse în discuþie. “Sunt date
pentru diversele politici europene,
diverse scenarii. Pentru politica de
Securitate, se spune de exemplu,
cã dacã dorim sã întãrim securi-
tatea la frontiere, minim ne trebu-
iesc 7-8 miliarde de euro pe an,
dacã dorim sã angajãm foarte mulþi
oameni, peste 100.000 ºi sã ne

comparãm cu SUA sau cu Cana-
da, atunci ne vor trebui 150 de mi-
liarde de euro în aceºti 7 ani. ªi
mai este ceva intermediar, sã creºti
resursa umanã, dar sã nu achizi-
þionezi tot echipamentul. La Apã-
rare este fix acelaºi lucru. Se men-
þioneazã ce ne trebuie pentru cer-
cetare, ce ne trebuie pentru indus-
trializare, ce ne trebuie pentru fon-
dul de apãrare. Aici cifrele sunt mai
mici. La Agriculturã se discutã de-
spre menþinerea aceluiaºi nivel
care este acum în buget ºi care
înseamnã 400 de miliarde de euro,
în 7 ani. Un scenariu ar fi reduce-
rea plãþilor directe, mai exact, pla-

fonarea pãrþilor directe la cei care
iau sume foarte mari ºi întãrirea
ajutorului dat micilor fermieri. La
Coeziune la fel. Se discutã despre
ceea ce înseamnã sã pãstrezi ceea
ce este acum, ceea c ear fi un lu-
cru foarte bun, dar existã ºi acel
scenario în care sã nu se ma idea
bani pentru Coeziune regiunilor
care sunt foarte dezvoltate, al doi-
lea scenariu  ar fi acela sã nu dai
statelor care sunt dezvoltate. Adi-
cã, sunt regiuni ºi în Germania
care sunt sub media europeanã ºi

primesc bani din Coeziune, astfel
de regiuni existã ºi în Spania ºi în
Italia ºi în Franþa. Eu cred cã
acestã abordare este una bunã ºi
asta pentru cã pune pe masa ºefi-
lor de stat situaþia ºi le spune lor-
…dacã vor sã taie, sã hotãrascã
de unde taie ºi va fi foarte greu
pentru un stat, cum este Olanda
sã spunã…ok, tãiem de la agri-
culturã, pentru cã vor avea mari
problem cu agricultorii din Olan-
da, acolo se primesc mulþi bani
pe aceastã politicã. Sunt prezen-
tate ºi celelalte politici, inclusiv
cea Digitalã, se discutã pentru
Cercetare, pe diferite scenario,

ce înseamnã sã mãreºti cu 50%
sau sã dublezi bugetul pentru cer-
cetare, inclusive pentru mobilita-
tea tinerilor. În acest ultim caz,
existã un scenario ca unul din trei
tineri sã facã parte din progra-
mul Erasmus ºi câþi bani ar tre-
bui în aceastã situaþie”, susþine
europarlamentarul PNL.

Europa trebuie sã fie pregãtitã ºi
decisã foarte clar pentru viitor

În draftul Comisiei Europene
nu se discutã numai de fondurile
europene care trebuiesc absorbi-
te, ci ºi despre banii care se pierd,
sunt sume care se dezangajeazã
dacã nu i-ai folosit. “La Coeziune
se dezanganjeazã dupã trei ani. Au
fost alocaþi unui stat membru, dar
nu au fost folosiþi, atunci se
dezangajeazã aceste sume, dar se
discutã despre pãstrarea în buget
a acestor sume. Eu susþin acest
aspect ºi asta pentru cã aceste
sume pot intra într-un fond de re-
zervã, ce poate fi folosit la mo-
mentul în care apar lucruri nepre-
vãzute ºi în felul acesta nu mai e
nevoie sã tai din alte politici, cum
s-a întâmplat în aceastã perioadã.
Bineînþeles, cã existã ºi o propu-
nere de resurse proprii. Bugetul
acum se bazeazã pe contribuþiile
naþionale  ºi existã niºte resurse
proprii care sunt în principal un
procent din TVA  ºi taxele vama-
le. De data aceasta se mai propun
ºi alte surse, cum ar fi un procent
din vânzarea certificatelor verzi
sau de la corporaþii ºi o parte din
profitul realizat de bãncile naþio-
nale, existã aºadar niºte propuneri,
dar cei care decid sunt ºefii de stat
sau premierii. Programul este pre-
zentat foarte clar, precizându-se
cã ºedinþa din 9 mai de la Sibiu
trebuie sã gãseascã Europa, pre-
gãtitã ºi decisã foarte clar pentru
viitor. Atunci se va discuta viito-
rul Europei, dar trebuie sã aibã în

spate ºi o decizie privind bugetul,
ceea ce înseamnã cã se va merge
pe ideea de a avea buget ºi politici
europene înainte de alegerile euro-
parlamentare. În plus, tot atunci se
va discuta ºi despre ieºirea Marii
Britanii din UE, un moment extra-
ordinar de important din punct de
vedere politic”, a mai spus vice-
preºedintele Grupului PPE din PE.

Condiþionalitãþi bazate pe
respectarea valorilor europene

ºi a statului de drept
Desigur cã sunt ºi condiþii în

repartizarea bugetului UE. Condiþii
care nasc discuþii ºi dezbateri.
“Pãrþile mai puþin interesante sunt
pãrþile care þin de condiþionalitatea
finanþãrii. O parte poate sã fie
consideratã corectã ºi anume, par-
tea cu recomandãrile de þarã, din
acel exerciþiu, respectarea acelor
recomandãri de þarã, poate fi ac-
ceptatã ca o condiþionalitate. Pen-
tru cã dacã deviezi de la regulile
europene este normal sã þi se atra-
gã atenþia ºi în acelaºi timp sã nu
primeºti niºte bani pe care tu sã-i
cheltuieºti într-o direcþie decisã de
programele europene. Însã se dis-
cutã acolo ºi de eventuale condiþi-
onalitãþi bazate pe respectarea va-
lorilor europene ºi a statului de
drept. Se propune sã se ia în dis-
cuþie acest aspect ºi nu cred cã este
bine. Aceste criterii nu trebuiesc
utilizate pentru finanþãrile de la ni-
velul european, de exemplu, ce vinã
au tinerii din programul Erasmus
cã un guvern o ia razna, sau ce
vinã au agricultorii cã un guvern o
ia raznã. Deci e vorba de douã di-
recþii diferite: guvernul face erori
ºi nu respectã valorile fundamen-
tale ºi statul de drept, pe de altã
partea, oamenii care pot sã fie aju-
taþi prin aceste programe. Trebuie
sã facem distincþie între cele douã
direcþii”, a menþionat Marian Jean
Marinescu.
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Metodologia prevede ca, la cla-
sa pregãtitoare, sunt obligatoriu în-
scriºi copiii care împlinesc vârsta
de ºase ani, pânã la data de 31 au-
gust 2018, inclusiv, în timp ce mi-
norii care împlinesc ºase ani între
01 septembrie – 31 decembrie 2018,
pot fi înscriºi în clasa pregãtitoare
, cu condiþia sã dea un test de eva-
luare pshimosomaticã. „Pe 15 fe-
bruarie, a fost pusã, în dezbatere
publicã, metodologia de înscriere,
în clasa pregãtitoare, a copiilor care
împlinesc vârsta de vârsta de ºase
ani, pânã la 31 august inclusiv. Pã-
rinþii sau împuterniciþii legali ai cã-
ror copii împlinesc vârsta de ºase
ani, în perioada 01 septembrie – 31
decembrie 2018, pot sãºi înscrie
copiii în învãþãmântul primar, în
clasa pregãtitoare, dacã dezvolta-
rea lor psihosomaticã este cores-
punzãtoare”, a precizat prof.  Mo-
nica Leontina Sunã, inspector
general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

Pregãtire pentru „Pregãtitoare”, în învãþãmântPregãtire pentru „Pregãtitoare”, în învãþãmântPregãtire pentru „Pregãtitoare”, în învãþãmântPregãtire pentru „Pregãtitoare”, în învãþãmântPregãtire pentru „Pregãtitoare”, în învãþãmânt
A început procedura de înscriere în clasa pregãtitoare , dar,

deocamdatã, nu sunt puse la punct, din punct de vedere legisla-
tiv, procedurile metodologice, care sunt în dezbatere publicã,

pentru punerea în aplicare a programului amintit.

Opþiuni pentru pãrinþi
Deocamdatã, aºa cum amin-

team , proiectul este în dezbatere
publicã, nefiind puse la punct toa-
te detaliile. „Pãrinþii copiilor care
împlinesc vârsta de ºase ani, între
01 septembrie – 31 decembrie
2018, care nu opteazã  pentru în-
scrierea în clasa pregãtitoare, pen-
tru 2018/2019, pot opta pentru
„grupa mare”, la „grãdiniþã”. În
cazul în care existã solicitãri de
înscriere în clasa pregãtitoare, In-
spectoratele ªcolare Judeþene vor
consilia pãrinþii, privind nevoia de
a lua decizii în interesul educaþio-
nal al copilului. Deocamdatã, aºa
cum am amintit, nu este totul sti-
pulat, din punct de vedere legal,
dar am putea vorbi despre ceea ce
înseamnã clasa pregãtitoare: o pe-
rioadã de trecere de la grãdiniþã
spre ºcoalã, de obiºnuinþã a copi-
lului cu noul mediu de învãþare ”,
a mai spus Monica Sunã.

CRISTI PÃTRU

Evenimentul  se va desfãºura astãzi, în-
tre orele 9.00 – 13.00, la Sala 19 a Facultã-
þii de Educaþie Fizicã ºi Sport cu sediul în
Craiova, str. Brestei nr.156, judeþul Dolj.
Atelierul de lucru se organizeazã în cadrul
proiectului european „DS LEISURE - Pro-
gram de formare pentru îmbunãtãþirea ca-
litãþii vieþii persoanelor cu sindrom Down
prin petrecerea incluzivã a timpului liber” .
DS LEISURE este un proiect finanþat de
Comisia Europeanã prin Programul ERAS-
MUS+ 2017.

Proiectul DS LEISURE urmãreºte creº-
terea competenþelor atitudinale, abilitãþilor
ºi cunoºtinþelor persoanelor cu sindrom
Down, familiilor acestora, specialiºtilor ºi
voluntarilor din sectorul de agrement,  în
ceea ce priveºte implementarea activitãþi-
lor incluzive de timp liber printr-un program
inovator de formare.

Pe parcursul proiectului, Consorþiul Eu-
ropean va dezvolta materiale de pregãtire,
experienþe practice ºi o platformã online

Asociaþia Langdon Down Oltenia – Centrul Educaþional „Teodora” în parte-
neriat cu Universitatea din Craiova vor organiza o sesiune de dezbateri, având

ca temã incluziunea socialã a persoanelor cu sindrom Down în spaþiile de
agrement din municipiul Craiova. Discuþiile vor fi centrate asupra suportului
necesar specialiºtilor din sectorul de agrement pentru a permite persoanelor

cu sindrom Down sã trãiascã experienþe pozitive în mediile de petrecere a
timpului liber. Activitatea va fi interactivã ºi va oferi participanþilor posibilita-

tea sã înþeleagã particularitãþile ºi nevoile oamenilor cu sindrom Down.

pentru implementarea metodologiei de for-
mare pentru aproximativ 120 de persoane
cu sindrom Down, familii, specialiºti de
sprijin ºi 40 de specialiºti din sectorul de
agrement care vor fi instruiþi ºi vor partici-
pa la validarea rezultatelor proiectului, cre-
ând un prim impact direct.

MARGA BULUGEAN

Consorþiul european este format din 6 entitãþi:
- Patru ONG-uri care lucreazã în domeniul sin-

dromului Down, dupã cum urmeazã: Asociaþia Lan-
gdon Down Oltenia Centrul Educaþional Teodora
- ALDO-CET Bãileºti, România, în calitate de coor-
donator, Associazione Italiana Persone Down On-
lus, Roma, Italia, Stichting Downkidsinternational,
Olanda, Down Sendromu Dernegi, Istanbul, Tur-
cia, în calitate de parteneri.

- Douã universitãþi: Universitatea din Craiova
(România), în calitate de partener expert în activi-
tãþi de timp liber ºi Aristotelio Panepipstimio Thes-
salonikis (Grecia), în calitate de partener expert în
dezvoltarea instrumentelor TIC adaptate persoa-
nelor cu dizabilitãþi.

 Învãþãmântul dual a debutat, în anul
ºcolar 2017 – 2018, în învãþãmântul pro-
fesional, în mai multe calificãri – mecani-
cã, instalaþii ºi lucrãri publice, construc-
þii, mecanicã, turism ºi alimentaþie publicã
- cu specialitãþile aferente (operator de
maºini cu comandã numericã, sudor, lã-
cãtuº construcþii metalice ºi utilaj tehno-
logic, mecanic echipamente hidraulice ºi
pneumatice, zidar – pietrar – tencuitor,
instalator instalaþii tehnico-sanitare ºi de
gaze, ospãtar, bucãtar). La momentul ac-
tual, sunt patru unitãþi de învãþãmânt preu-
niversitar care ºcolarizeazã în acest pro-
gram: Colegiul Tehnic de Industrie Alimen-
tarã , Colegiul „ªtefan Odobleja” , Liceul
„Matei Basarab” ,  Liceul Tehnologic Auto,
toate din Craiova. „Pentru anul ºcolar ur-
mãtor, la unitãþile de învãþãmânt care fac
parte din program se va mai adãuga una –
Colegiul Tehnic Energetic, unde vor fi ºco-
larizaþi elevi în calificãrile profesionale
„Electrician aparate ºi echipamente elec-
trice ºi energetice”; „Electrician protecþii
prin relee, automatizãri ºi
mãsurãtori în instalaþii
energetice”. Cred cã, în
anul ºcolar 2018 – 2019,
vom avea aproape de 50
de clase de învãþãmânt
dual, ºi vom merge pe so-
licitãrile operatorilor eco-
nomici. Deja, ni se solici-
tã, din partea, dacã am în-
þeles bine, a Uniunii ºofe-
rilor , suplimentarea cla-
selor cu acest specific.
Este un lucru foarte bun
cã aceastã formã de în-
vãþãmânt se dezvoltã, de-
oarece este nevoie de spe-
cialiºti, indiferent de me-
serie. Unitãþile de învãþã-
mânt au spaþii cu dotãrile

Învãþãmântul dual este în creºtere
 Învãþãmântul dual este pe un trend ascendent, iar, pentru

anul ºcolar viitor, se poate vorbi, de acum, despre o sporire a
numãrului unitãþilor de învãþãmânt de acest gen, care vor

aplica forma de ºcolarizare amintitã.

necesare unei bune desfãºurãri a proce-
sului instructiv – educativ, în special a
pregãtirii practice, cadrele didactice sunt
bine pregãtite, programele sunt aceleaºi,
gradul de interes este crescut, mai ales cã
elevii vor primi ºi o bursã suplimentarã,
egalã cu cea oferitã de cãtre stat (200 de
lei, lunar)”, a precizat prof. Monica Leon-
tina Sunã, inspector general al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj. Proaspãt ve-
nit în sistem, având nevoie de acreditãrile
necesare, aºa cum spune legislaþia, prof.
Ion Bistriceanu, director al Colegiului
Tehnic Energetic din Craiova, ne-a decla-
rat: „Copiii sunt atraºi de învãþãmântul pro-
fesional  ºi le putem pune la dispoziþie toate
echipamentele tehnice, inclusiv partea de
protecþie a muncii, pentru a se specializa.
Venim cu o ofertã importantã care þine cont
atât de tradiþia noastrã, cât ºi de ceea ce
face parte din modernitate. Este un succes
pentru noi ºi suntem convinºi cã vor veni
foarte multe firme care sã ne sprijine ”.

CRISTI PÃTRU

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova

Workshop DS LEISURE,
la Universitatea din Craiova
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MARÞI - 20 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018
01:10 Adevãruri despre trecut

(R)
01:35 România 9 (R)
02:50 Discover Romania

TVR 1

07:00 Destinul unui om: Ivo
Andric

08:00 Mic dejun cu un campion
(R)

08:50 Poate nu ºtiai
08:55 Filler
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de

10 (R)
11:00 Plimbaþi ºi mâncaþi
11:30 Teleshopping
11:50 Destinul unui om: Ivo

Andric (R)
2015, Serbia, Documentar
12:55 Filler
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Se zice cã...
15:40 Starea naþiei (R)
16:05 Starea zilei (R)
16:10 Starea naþiei (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:45 Filler
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Filler
20:10 Jocurile Olimpice de iarnã

Pyeongchang 2018 (R)
22:10 Managerul nopþii
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
23:00 Managerul nopþii
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Un tip serios (R)
2009, SUA, Marea Britanie,

Franta, Comedie, Dramã
02:00 Poate nu ºtiai

TVR 2

07:40 De ce el?
09:30 Piraþii din Caraibe:

Rãzbunarea lui Salazar
11:35 Cercul literar Jane Austen
13:20 O coroanã de Crãciun
14:50 6,9 pe scara Richter
16:45 Divorþ
17:15 Punct ºi de la capãt
17:50 Figuri ascunse
20:00 Britannia
20:50 Haita
21:50 Mozaic
22:40 O terapie pentru viaþã
01:05 Reforma

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal UCL: Chelsea -

Barcelona
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Ferma vedetelor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Uºuraticul (R)
14:00 Mereu la prima întâlnire

(R)
16:00 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
18:15 La bloc
20:30 Air Force One
23:00 Toate lucrurile bune
01:00 Air Force One (R)
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Dragoste ca la carte
2014, SUA, Dramã, Familie,

Romantic
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Asia Express
23:00 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
03:00 Acces direct (R)
04:15 Dragoste ca la carte (R)
2014, SUA, Dramã, Familie,

Romantic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcþie ºi

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

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

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

bine
20:30 Dragoste de frate
1985, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Dramã, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Dragoste de frate (R)
1985, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Dramã, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 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 UEFA Futsal Euro 2018,

Slovenia - Serbia
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
21:45 UEFA Futsal Euro 2018,

Rusia - Polonia
23:00 1000 Ways to Die
23:30 1000 Ways to Die
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport
03:00 La bloc
05:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat,

(EXPLOZIV)
06:00 ªtiri Sport.ro

PRO X

MIERCURI - 21 februarie

07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Tribuna partidelor

parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naþiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naþiei
23:30 Telejurnal
00:10 Jocurile Olimpice de

iarnã Pyeongchang 2018
01:10 Zon@ IT (R)
01:35 România 9 (R)
02:20 România 9 (R)
02:50 Discover Romania
03:00 Telejurnal (R)
03:50 Europa mea (R)
04:40 Vorbeºte corect! (R)

TVR 1

07:30 Naturã ºi aventurã (R)
08:00 D'ale lu' Miticã (R)
09:00 Preþul trãdãrii (R)
2015, Coreea de Sud, Istoric
10:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10

(R)
11:00 Pescar hoinar (R)
11:30 Teleshopping
11:50 Destinul unui om: Ivo

Andric
2015, Serbia, Documentar
12:50 5 minute de istorie cu

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

Pyeongchang 2018 (R)
16:40 Femei de 10, bãrbaþi de 10
17:40 Preþul trãdãrii
2015, Coreea de Sud, Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Pãdurea de mesteceni
1970, Polonia, Dramã
21:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:10 Managerul nopþii
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
23:00 Managerul nopþii
2016, Marea Britanie, SUA,

Crimã, Dramã, Mister, Thriller
23:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:10 Pãdurea de mesteceni (R)
1970, Polonia, Dramã
01:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:10 Telejurnal TVR 2 (R)

TVR 2

07:30 6,9 pe scara Richter
09:25 Figuri ascunse
11:30 Doamna ºi Vagabondul
12:45 Planul lui Maggie
14:25 Trumbo
16:30 Fargo
17:15 Fargo
18:10 Lungul drum al lui Billy Lynn
20:00 Maºini 3
21:45 Aici, acum
22:45 O dimensiune paralelã
23:50 Bãieþii nu plâng niciodatã
01:50 Madonna: Rebel Heart

Tour

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Ferma vedetelor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

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

07:00 Ma scoþi din minþi! (R)
09:00 Ce spun românii (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Viaþa stranie a lui Timothy

Green
14:45 Sejur cu surprize (R)
16:45 Nãzdrãvanii din pãdure 3
18:15 La bloc
20:30 Tekken
22:15 Soldatul universal: Ziua

rãzbunãrii
00:30 Tekken (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

07:00 Observator
08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:10 Prietenii de la 11
13:00 Observator
14:00 Muza dragostei
2015, SUA, Dramã, Familie
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – Ghiceºte

vârsta
21:00 Fructul oprit
2017, România, Dramã
23:00 Xtra Night Show
01:00 Prietenii de la 11 (R)
02:45 Acces direct (R)
04:15 Muza dragostei (R)
2015, SUA, Dramã, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:30 Pastila de râs
09:15 Teleshopping
09:45 Trãdarea
2010, Turcia, Dramã
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 ªtirile Kanal D
19:45 Dragoste ºi urã
2016, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ziua în care mi s-a scris

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

KANAL D

PRIMA TV

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

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

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

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

(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:45 Teleshopping
15:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:00 Pasiune Toscanã
2012, Italia, Dramã, Mister,

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

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

bine
20:30 Asasin în slujba legii
2003, SUA, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cronica cârcotaºilor (R)
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:15 Asasin în slujba legii (R)
2003, SUA, Acþiune
05:00 Focus Magazin (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Marea Þãcãnealã
09:30 Marea Þãcãnealã
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Marea Þãcãnealã
16:30 Marea Þãcãnealã
17:00 Familia Bundy
17:30 Familia Bundy
18:00 M.A.S.H.
18:30 M.A.S.H.
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Familia Bundy
20:30 Familia Bundy
21:00 Familia Bundy
21:30 Reºedinþa Goldberg
22:00 Marea Þãcãnealã
22:30 Marea Þãcãnealã
23:00 1000 de întâmplãri mortale
23:30 1000 de întâmplãri mortale
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRO X
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Consiliul Judeþean  Dolj anunþã organizarea,
în data de 06.03.2018, ora 1000, a licitaþiei pu-
blice cu ofertã în plic închis, în vederea închi-
rierii a douã cabinete liberesituateîn Centrul
Medical Brazda lui Novac (Craiova, strada
General ªtefan Fãlcoianu, nr. 1).

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la
Serviciul Administrarea ºi Exploatarea Dome-
niului Public ºi Privat al Judeþului Dolj din
Craiova, str. Jieþului  nr. 19.

Ofertele se depun la registratura Consiliului
Judeþean Dolj, Calea Unirii, nr. 19, Craiova,
pânã la data de06.03.2018, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avan-
tajoasã din punct de vedere economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0351/415.414; 415.415sau
la Serviciul Administrarea Domeniului Public
ºi Privat al Judeþului Dolj din Craiova, str.
Jieþului, nr. 19.

Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Buco-

vãþ, titular al proiectului “Exe-
cuþie, echipare ºi împrejmuire
douã puþuri forate în comuna
Bucovãþ, satul Palilula, judeþul
Dolj”, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului ºi
evaluãrii adecvate în cadrul
procedurilor de evaluare a im-
pactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã, proiect pro-
pus a fi amplasat în satul Pali-
lula, comuna Bucovãþ, judeþul
Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funa-
damenteazã pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM
Dolj din Craiova, str.Petru
Rareº, nr.1, în zilele de luni-
joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00, pre-
cum ºi la adresa de internet:
office@apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat asupra înainta co-
mentarii/observaþii la proeictul
deciziei de încadrare în termen
de 5 zile de la data publicãrii
prezentului anunþ, pânã la
data de 25.02.2018.

RÃCEALÃ T. IULIA- LORE-
NA PFA anunþã solicitarea ob-
þinerii avizului de gospodãrire
a apelor pentru investiþia:
Execuþie puþ forat pentru iriga-
þii în comuna Bucovãþ, satul
Sãrbãtoarea, T67, P20, Dolj.
Relaþii la telefon: 0769/ 037.712.

OFERTE DE SERVICIU
Societate comercia-
lã angajeazã electri-
cieni pentru reparaþii
instalaþii de ridicat. Te-
lefon: 0722/376.755.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
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. Te-
lefon: 0762/622.136.

CASE

Vând casã str. Pãru-
lui nr. 33. Telefon:
0755/074.742.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, 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. 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 cen-
tralã, izolatã termic, 570
mp. 73.000 Euro. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã sau
schimb cu aparta-
ment 3 camere par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0730/504.515.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtã-
þitã în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând teren intravilan
cadastru, vie, pomi
fructiferi, 60 cuiburi
bujori, suprafaþa 4200
mp, douã fântâni cu
apã, stradale. Telefon:
0727/884.205.

Vând pãdure de sal-
câm 7800 mp în co-
muna Albeni- Gorj în
Coasta Câlnicului.
Preþ 7000 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând teren arabil 2,5
ha spatele Metro ºi
teren arabil Gara
Plaiul Vulcãneºti. Te-
lefon:  0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure,
100-110 ani- Gorj. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând sau colaborez
cu un teren în vatra
satului, pentru înfiinþa-
rea unei pepiniere po-
micole, viticole, cres-
cãtorie de fazani, gîº-
te ºi curci. Telefon:
0768/661.401.
Vând 4200 mp teren
intravilan, cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus
diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren comuna
Podari – Dolj. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate
utilitãþile instalate, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0744/563.640,
0351/402.056.

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. Tele-
fon: 0765/261.910.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

Marþi, 20 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:

Vând douã
chioºcuri noi,

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

PRIMÃRIA U.A.T. CALAFAT având sediul
cu sediul în municipiul Calafat, str. Tudor Vla-
dimirescu, nr. 24, judeþul Dolj, titular al Pla-
nului de Mobilitate Urbanã Durabilã al
municipiului Calafat, anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii de obþinere
a avizului de mediu pentru planul menþio-
nat ºi declanºarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultatã
la sediul PRIMÃRIEI U.A.T. CALAFAT, Stra-
da Tudor Vladimirescu, nr. 24, Calafat, judeþul
Dolj, de luni pânã vineri între orele 8:00-16:00.

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

Vând scoarþã olte-
neascã, din lânã (2,50
m x 3,50 m), covoare
þesute manual. Tele-
fon: 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 lo-
curi fixe, piele ecologi-
cã (noi) fabricate D.K.
Telefon: 0766/589.695;
0770/245.610.

Vând iapã, blândã,
fãrã nãrav. Telefon:
0744/100.000.
Vând transformator
24V ºi 12V, calorifere
fontã aproape noi, pie-
se Dacia noi, bocanci
ºi ghete negre piele
noi, damigeanã 50 litri
cu coº - 40 lei. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând uºi de dormitor
sau magazie vopsite
cu geamuri ºi broas-
cã de închidere, Giur-
giuvele vopsite ºi cu
geamuri cu douã, trei
canate. Telefon:
0767/153.551.
Vând chituci frasân
pentru restaurante. Te-
lefon: 0768/661.401.

Vând televizor mic –
100 lei, televizor
mare 100 lei, maºinã
de cusut Ileana, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând frigider Zanussi
urgent ºi ieftin. Tele-
fon: 0351/459.314;
0770/354.549.
Vând 5 calorifere din
fontã ºi frigider. Infor-
maþii la telefon: 0251/
510.300.
Vând combinã frigo-
rificã. Telefon: 0748/
408.819.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.

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

Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare gaze
sobã D 600, alterna-
tor 12V nou, pick-up
Tesla cu boxe ºi dozã
de rezervã nouã, dis-
curi cu muzicã Cena-
clul Flacãra. Telefon:
0251/427.583.
Vând apometru de
apã, butoi de vin 10
vedre, presã hidrau-
licã mase plastice,
coº din þeavã D 20
mm, pentru fum. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã de cu-
sut Casnica, în func-
þiune. Preþ 250 lei. Te-
lefon: 0770/687.578.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.

Vând 2 electromotoa-
re trifazate 3 KW750.
Telefon: 0251/353.295;
0767/052.639.

Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã
extensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez camerã la
casã  în Craiova la ele-
ve sau  studente. Te-
lefon: 0758/131.341.

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

CERERI ÎNCHIRIERI
Familie serioasã
cautã sã închirieze
apartament 2 came-
re sau garsonierã
Craioviþa. Telefon:
0767/042.261.

PIERDERI
Pierdut certificat
constatator sediu
social + terþi S.C.
GEORGE BARBO-
SU SRL. Se decla-
rã nul.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

Gaz Metan – Juventus 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.
ACS Poli – CSMP Iaºi 1-2

Au marcat: Vaºvari 88 – pen. / Platini 11, And. Cristea 28.
Dinamo – FCSB 2-2

Au marcat: Pesic 20, Torje 57 / Man 86, Teixeira 90+3.
Meciul Viitorul – FC Botoºani s-a jucat asearã.

1. CFR Cluj 25 17 5 3 40-13 56
2. FCSB 25 15 7 3 50-18 52
3. Craiova 25 14 8 3 40-25 50
4. Astra 25 11 8 6 36-27 41
5. CSMP Iaºi 25 11 6 8 34-30 39
6. Dinamo 25 11 6 8 39-29 39
7 Viitorul 24 11 5 8 31-20 38
8. Botoºani 24 10 6 8 26-24 36
9. Voluntari 25 7 7 11 23-32 28
10. ACS Poli 25 6 8 11 21-36 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

Pe ultima sutã de metri a perioa-
dei de transferuri, Universitatea
Craiova a încercat sã-ºi acopere
posturile deficitare, pentru a lupta
cu ºanse reale la titlu în cele 11
meciuri rãmase din campionat, dar
ºi în tentativa de a cuceri Cupa
României. „Am cel puþin douã
posturi neacoperite ºi mai am ne-
voie de jucãtori” a spus Devis
Mangia înaintea meciului cu FC
Voluntari. Fostul internaþional Flo-
rin Gardoº ºi portughezii Mario
Felgueiras ºi Andre Santos sunt
jucãtorii pe care Universitatea i-a
ofertat, iar asearã, înaintea înche-
ierii perioadei de transferuri, urmau
sã semneze contractele.

Felgueiras a fost desemnat cel
mai bun strãin din Liga I

Pentru postul de portar, ªtiinþa
a încercat sã-i aducã în pauza
competiþionalã pe italienii Secu-
lin ºi Pigliacelli, dar nu a reuºit,
iar în primele meciuri ale anului
Calancea ºi Mitrovic au confir-
mat cã nu pot fi soluþii viabile.
Astfel, Universitatea l-a contac-
tat pe portughezul Mario Felgu-
eiras, fost campion cu CFR Cluj,
pentru care a evoluat în perioada
2012-2014, remarcându-se inclu-
siv în Champions League. Lusi-
tanul în vârstã de 31 de ani, cotat
acum la 300.000 de euro, a apã-
rat în 15 meciuri din actualul se-
zon la Pacos Ferreira (locul 15
în prima ligã portughezã), dar a
avut o intervenþie chirugicalã la o

Într-un amical disputat pe te-
renul sintetic de la Buftea, echipa
a doua a Universitãþii Craiova, ocu-
panta locului secund în seria C4,
a pierdut cu 4-1 în faþa celor de la
Petrolul Ploieºti, liderul seriei C3.
Pentru prahoveni au punctat: Ar-

nãutu (26), Andor (35), Pãun (65
- penalty) ºi Prunescu (81), reu-
ºita puºtilor ªtiinþei aparþinându-i
lui Ciuticã (76). A fost primul eºec
din amicalele acestei ierni pentru
echipa antrenatã de Cornel Papu-
rã. Au început meciul în alb-albas-

tru: Dicã – Ion, Enache, Puþaru –
Borþa, ªerban, Buzan, Juncu – V.
Constantin, Baicu, Mihãilã. Pe par-
cursul meciului au mai evoluat:
Vlãdulescu, Trocan, Dinu, Ciuti-
cã, Vadasis, Markovic, Trancã ºi
Frãsineanu.

Puºtii lui Papurã au pierdut amicalul cu Petrolul

Universitatea Craiova a negociat cu cei trei jucãtori,
care urmau sã semneze asearã, înaintea încheierii

perioadei de transferuri

mânã ºi în ultima vreme a fost re-
zerva brazilianului Defendi. Craio-
va îl va împrumuta pe Felgueiras
pânã la finalul acestui sezon, el fi-
ind legat de Pacos pentru încã 3
ani. Format de Sportung Lisabo-
na, Felgueiras a evoluat în cariera
sa în þara natalã, la Espinho, Porti-
monense, Braga, Setubal, Rio Ave
ºi a fost adus în România la FC
Braºov, de unde a fost transferat
la CFR Cluj, fiind desemnat cel mai
bun strãin din Liga I la acea vre-
me. Formaþia ardeleanã l-a vândut
cu 1 milion de euro în Turcia, la
Konyaspor, dar acolo nu s-a im-
pus ºi s-a întors în þara natalã, la
Pacos Ferreira, acum doi ani.

Florin Gardoº a costat aproape
7 milioane de euro, acum 4 ani

Un alt compartiment cu proble-

me la Universitatea Craiova este
cel defensiv. Datkovic a plecat în
Polonia, iar Spahija este indezira-
bil, fiind trimis la echipa a doua, în
timp ce Popov are constant pro-
bleme medicale. S-a încercat adu-
cerea lui Valericã Gãman, dar FCSB
i-a oferit un salariu mai atractiv. În
aceste condiþii, gruparea din Bãnie
a încercat varianta Florin Gardoº.
Fostul internaþional român, trans-
ferat de la FCSB la Southampton
pentru aproape 7 milioane de euro
acum 4 ani, nu a mai evoluat în
ultimii ani la formaþia din Premier
League, dupã ce în 2015 a su-
ferit o gravã accidentare la ge-
nunchi. Ajuns acum la 29 de ani,
Gardoº mai are contract cu
„Sfinþii” pânã în varã, cu posi-
bilitate de prelungire pentru încã
un sezon, dar el a mai evoluat în

ultima vreme foarte rar,
chiar ºi  la echipa a doua
a clubului, iar la prima
formaþia a evoluat ultima
datã în urmã cu un an.
Gardoº a negociat recent
ºi cu liderul din Ungaria,
Ferencvaros, iar în vara
trecutã a fost dorit de
Dan Petrescu, la CFR
Cluj, formaþia care în
cele din urmã l-a prefe-
rat pe Kevin Boli, de la
Viitorul.

Andre Santos are
douã selecþii

în naþionala Portugaliei

Universitatea Craiova l-
a achiziþionat totodatã pe
portughezul Andre Santos,
care are 29 de ani, este

mijlocaº central ºi vine de la Arou-
ca, ocupanta locului 3 în liga a
doua portughezã, pentru care a ju-
cat 18 meciuri în actuala stagiune,

fãrã sã marcheze. Format la Spor-
ting Lisabona, a mai evoluat la La
Coruna, Metz, Guimaraes, Balike-
sir. Clubul din Bãnie a apelat la
aceastã variantã pentru a le oferi
concurenþã lui Mateiu ºi Zlatinski,
în condiþiile în care Fausto Rossi
nu va mai juca în acest sezon, iar
Ovidiu Bic, jucãtorul adus pentru
200.000 de euro de la Mediaº, nu
a confirmat, adaptându-se mai
greu, dupã spusele lui Devis Man-
gia. Andre Santos a sosit asearã la
Craiova pentru a semna contractul.
Fotbalistul care va împlini în cu-

rând 29 de ani are ºi douã selecþii
în naþionala Portugaliei, însã în
urmã cu 7 ani, în amicalele cu Lu-
xemburg, scor 5-0, fiind integra-
list, ºi cu Finlanda, scor 2-0, în care
a evoluat în ultimul sfert de orã.

În ultimele zile s-a vehiculat ºi
posibilitatea venirii în Bãnie a unuia
dintre cei mai buni jucãtori din
Liga I în actualul sezon, brazilia-
nul Jo Santos, de la CSMP Iaºi,
pentru care Universitatea ar fi îna-
intat o ofertã de 250.000 de euro,
însã transferul a rãmas la stadiul
de zvon.
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